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RESUMO

MARTINS, Claudia dos Santos. Impacto do Hipotireoidismo Subclínico na expressão do
IGF1R, nas concentrações séricas de IGF-1, IGF-2, IGFBP-3 e no crescimento nos
primeiros meses de vida pós-natal. 2021. Tese (Doutorado) –Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.
O crescimento linear é um processo complexo e os hormônios tireoidianos desempenham um
papel fundamental na sua promoção, agindo diretamente nos ossos e influenciando o GH e
sistema IGF. Durante a infância, anormalidades funcionais da glândula tireoide podem afetar
o crescimento e o desenvolvimento cerebral, com repercussões clínicas, dependendo da idade
e da gravidade. Por meio do Programa Nacional de Triagem Neonatal para o hipotireoidismo
congênito, alguns recém-nascidos podem ser diagnosticados com o hipotireoidismo
subclínico. Essa condição bioquímica, definida por níveis séricos elevados do TSH em
oposição às concentrações normais dos hormônios tireoidianos, pode estar associada a
anormalidades neurológicas e metabólicas nas crianças, sendo por isso ainda um ponto de
questionamento. O presente estudo objetiva avaliar se o hipotireoidismo subclínico em
lactentes pode afetar a expressão gênica do IGF1R, as concentrações do IGF-1, IGF-2,
IGFBP-3 e, consequentemente, o crescimento. Para esta análise foram realizados dois estudos,
um transversal descritivo e retrospectivo e um observacional longitudinal prospectivo no
Ambulatório Multidisciplinar de Triagem Neonatal do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (AMTN-HCFMRP-USP). No
estudo transversal, foram estudadas 122 crianças com exames confirmatórios sugestivos de
hipotireoidismo subclínico. No estudo longitudinal, foram avaliados 68 neonatos com os
exames de triagem neonatal para investigação do hipotireoidismo congênito alterados, entre
outubro de 2018 e fevereiro de 2020. Em ambos os estudos, foram analisados os dados
antropométricos, as dosagens hormonais tireoidianas e as suas correlações. No estudo
longitudinal ainda foram avaliadas as concentrações de IGF-1, IGF-2, IGFBP-3 e a expressão
gênica do IGF1R dos neonatos com hipotireoidismo subclínico (grupo HSC) e comparadas
com os resultados obtidos dos portadores de hipotireoidismo congênito (grupo HC) e dos
pacientes com exames de triagem neonatal para investigação do hipotireoidismo congênito
alterados, mas com dosagens hormonais tireoidianas confirmatórias dentro dos limites da
normalidade (grupo Normal). Os dados obtidos neste estudo demonstraram que os valores da
quantificação relativa da expressão do gene IGF1R não evidenciaram correlações
significativas com as dosagens hormonais tireoidianas nem com as concentrações do IGF-1 e
da IGFBP-3. Por outro lado, as dosagens do IGF-1, IGFBP-3 e T4 total demonstraram
correlações positivas significativas com o peso e o comprimento do nascimento dos pacientes
em geral e dos prematuros. Além disso, de forma pioneira, foi constatado que a quantificação
relativa da expressão do gene IGF1R e os níveis do IGF-1 e da IGFBP-3 não apresentaram
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos Normal, HSC e HC.
Semelhantemente, as dosagens do IGF-2 também não evidenciaram diferenças significativas
entre os grupos Normal e HSC. Esses resultados observados foram consistentes com o ganho
ponderal e crescimento adequados dos lactentes com hipotireoidismo subclínico nos dois
estudos, independentemente da prematuridade e da adequação do peso ao nascer. As
consequências deletérias do hipotireoidismo subclínico na saúde das crianças, especialmente
dos lactentes, são controversas. Embora possa não acarretar prejuízo no crescimento, o

hipotireoidismo subclínico deve ser monitorado e melhor investigado na faixa etária
pediátrica.
Palavras-chave: Hipotireoidismo Subclínico. IGF1R. Fatores de Crescimento. IGFBP-3.
Hormônios Tireoidianos. Triagem Neonatal. Neonatos e Lactentes

ABSTRACT

MARTINS, Claudia dos Santos. Impact of Subclinical Hypothyroidism on IGF1R
expression, IGF-1, IGF-2, IGFBP-3 serum concentrations and growth in the first
months of postnatal life. 2021. Tese (Doutorado) –Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.
Linear growth is a complex process and thyroid hormones play a key role in its promotion,
acting directly on bones and influencing the GH and IGF system. During childhood, thyroid
gland functional abnormalities can affect brain growth and development, with clinical
repercussions depending on age and severity. Through the National Neonatal Screening
Program for congenital hypothyroidism, some newborns can be diagnosed with subclinical
hypothyroidism. This biochemical condition, defined by elevated serum TSH levels as
opposed to normal concentrations of thyroid hormones, could be associated with neurological
and metabolic abnormalities in children, therefore remains to be questioned. The present
study aims to assess whether subclinical hypothyroidism in infants can affect IGF1R gene
expression, IGF-1, IGF-2 and IGFBP-3 concentrations and, consequently, growth. For this
analysis, two studies were conducted, a cross-sectional descriptive and retrospective and a
prospective longitudinal observational study at the Multidisciplinary Neonatal Screening
Ambulatory of the Clinical Hospital, Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São
Paulo (AMTN-HCFMRP-USP). In the cross-sectional study, 122 children with a suggestive
subclinical hypothyroidism confirmatory sample were included. In the longitudinal study, 68
neonates with altered congenital hypothyroidism investigation neonatal screening tests were
evaluated, from October 2018 to February 2020. In both studies, anthropometric
measurements, thyroid hormone dosages and their correlations were analyzed. In the
longitudinal study, IGF-1, IGF-2, IGFBP-3 concentrations and IGF1R gene expression in
subclinical hypothyroidism neonates (HSC group) were also measured and compared to
results obtained in congenital hypothyroidism patients (HC group) and patients with altered
TSH neonatal screening, but within normal range confirmatory thyroid hormone dosages
(Normal group). Data obtained in the present study demonstrated that relative quantification
of the IGF1R gene expression did not show significant correlations with thyroid hormone
dosages nor with IGF-1 and IGFBP-3 concentrations. In contrast, IGF-1, IGFBP-3 and total
T4 levels showed significant positive correlations with birth weight and length in general
(“Total”) and preterm infants. Furthermore, no statistically significant differences were found
at relative quantification of the IGF1R gene expression and IGF-1 and IGFBP-3 serum
dosages between Normal, HSC and HC groups. Similarly, IGF-2 dosages also did not show
significant differences between Normal and HSC groups. These observed results were
consistent, in both studies, with subclinical hypothyroidism infants adequate weight gain and
growth, regardless of prematurity and birth weight appropriate for gestational age. The
subclinical hypothyroidism deleterious consequences on children's health, especially infants,
are controversial. Although it may not cause growth impairment, subclinical hypothyroidism
should be monitored and better investigated in the pediatric age group.
Keywords: Subclinical Hypothyroidism. IGF1R. Growth Factors. IGFBP-3. Thyroid
Hormones. Neonatal Screening. Newborns and Infants.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -

Vias de sinalização do IGF1R ..................................................................... 37

Figura 2 -

Fluxograma do atendimento do Programa de Triagem Neonatal para a
investigação do hipotireoidismo congênito do HCFMRP-USP .................... 45

Figura 3 -

Descrição geral dos pacientes convocados para avaliação médica e
laboratorial no AMTN-HCFMRP-USP de 2009 a 2019 ............................... 47

Figura 4 -

Evolução do diagnóstico durante os dois primeiros anos de vida dos
pacientes avaliados no primeiro estudo ....................................................... 48

Figura 5 -

Matrizes de correlação dos dados antropométricos do nascimento e das
dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho”
e na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP ....................................... 66

Figura 6 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do nascimento e das
dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho”
e na primeira consulta conforme a prematuridade e a adequação do peso
ao nascer para a idade gestacional dos pacientes ......................................... 67
Figura 7 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do nascimento e das
dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho”
e na primeira consulta de acordo com a evolução do diagnóstico dos
pacientes ..................................................................................................... 69
Figura 8 -

Matriz de correlação dos dados antropométricos da primeira consulta e
das dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do “Teste do
Pezinho” e na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP ........................ 70

Figura 9 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos da primeira consulta e
das dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do “Teste do
Pezinho” e na primeira consulta conforme a prematuridade e a
adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes …… 71
Figura 10 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos da primeira consulta e
das dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do “Teste do
Pezinho” e na primeira consulta de acordo com a evolução do
diagnóstico dos pacientes ............................................................................ 73
Figura 11 - Matriz de correlação dos dados antropométricos do primeiro mês de vida
e das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do
Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos do
primeiro mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP......................................... 77

Figura 12 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do primeiro mês e das
dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do
TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos do primeiro mês
de vida conforme a prematuridade e a adequação do peso ao nascer para
a idade gestacional ...................................................................................... 78
Figura 13 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do primeiro mês de
vida e das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do
Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos do
primeiro mês de vida de acordo com a evolução do diagnóstico dos
pacientes ..................................................................................................... 80
Figura 14 - Matriz de correlação dos dados antropométricos aferidos entre o quinto e
o sétimo mês de vida e das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta
do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios
tireoidianos entre o quinto e o sétimo mês de vida no AMTN-HCFMRPUSP ............................................................................................................ 84
Figura 15 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos aferidos entre o quinto
e o sétimo mês de vida e das dosagens do TSH neonatal da primeira
coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos
hormônios tireoidianos entre o quinto e o sétimo mês de vida conforme a
prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional
dos pacientes .............................................................................................. 85
Figura 16 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos aferidos entre o quinto
e o sétimo mês de vida e das dosagens do TSH neonatal da primeira
coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos
hormônios tireoidianos entre o quinto e o sétimo mês de vida de acordo
com a evolução do diagnóstico dos pacientes .............................................. 87
Figura 17 - Boxplot da velocidade de crescimento do primeiro ano de vida de acordo
com a prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade
gestacional dos pacientes ............................................................................ 91
Figura 18 - Boxplot da velocidade de crescimento do primeiro ano de vida de acordo
com a evolução do diagnóstico dos pacientes .............................................. 92
Figura 19 - Boxplot da velocidade de ganho ponderal do primeiro ano de vida de
acordo com a prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a
idade gestacional dos pacientes ................................................................... 93
Figura 20 - Boxplot da velocidade de ganho ponderal do primeiro ano de vida de
acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes................................... 93
Figura 21 - Matriz de correlação dos dados antropométricos aferidos com um ano de
idade e das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do
Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos do
primeiro ano de vida no AMTN-HCFMRP-USP ......................................... 94

Figura 22 -

Matrizes de correlação dos dados antropométricos do primeiro ano de
vida e das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do
Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos
com um ano de idade conforme a prematuridade e a adequação do peso
ao nascer para a idade gestacional dos pacientes.......................................... 95

Figura 23 -

Matrizes de correlação dos dados antropométricos do primeiro ano de
vida e das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do
Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos
com um ano de idade de acordo com a evolução do diagnóstico dos
pacientes ..................................................................................................... 97

Figura 24 - Boxplot da velocidade de crescimento do segundo ano de vida de acordo
com a prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade
gestacional dos pacientes ...................................................................……. 101
Figura 25 - Boxplot da velocidade de ganho ponderal do segundo ano de vida de
acordo com a prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a
idade gestacional dos pacientes .........................................................……. 102
Figura 26 - Boxplot da velocidade de crescimento do segundo ano de vida de acordo
com a evolução do diagnóstico dos pacientes ...................................……. 103
Figura 27 - Boxplot da velocidade de ganho ponderal do segundo ano de vida de
acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes .......................……. 103
Figura 28 - Matriz de correlação dos dados antropométricos do segundo ano de vida
e das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do
Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos aos
dois anos de idade no AMTN-HCFMRP-USP ..................................……. 104
Figura 29 -

Matrizes de correlação dos dados antropométricos do segundo ano de
vida e das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do
Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos aos
dois anos de idade conforme a prematuridade e a adequação do peso ao
nascer para a idade gestacional dos pacientes ....................................……. 105

Figura 30 -

Matrizes de correlação dos dados antropométricos do segundo ano de
vida e das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do
Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos aos
dois anos de idade de acordo com a evolução do diagnóstico dos
pacientes ............................................................................................……. 107

Figura 31 - Boxplot dos níveis séricos do IGF-1 coletados na primeira consulta no AMTNHCFMRP-USP de acordo com os grupos Normal, HSC e HC …. 122
Figura 32 - Boxplot dos níveis séricos do IGF-1 coletados na primeira consulta de
acordo com a prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC e
HC .............................................................................................................. 123

Figura 33 - Boxplot dos níveis séricos da IGFBP-3 coletados na primeira consulta no
AMTN-HCFMRP-USP de acordo com os grupos Normal, HSC e HC …. 123
Figura 34 - Boxplot dos níveis séricos da IGFBP-3 coletados na primeira consulta de
acordo com a prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC e
HC ......................................................................................................……. 124
Figura 35 - Boxplot dos níveis séricos do IGF-2 coletados na primeira consulta no
AMTN-HCFMRP-USP de acordo com os grupos Normal e HSC ....……. 125
Figura 36 - Boxplot dos níveis séricos do IGF-2 coletados na primeira consulta de
acordo com a prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC e
HC ......................................................................................................……. 125
Figura 37 - Boxplot da quantificação relativa da expressão do gene IGF1R aferida na
primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP de acordo com os grupos
Normal, HSC e HC ............................................................................……. 126
Figura 38 - Boxplot da quantificação relativa da expressão do gene IGF1R de acordo
com a prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC .……. 126
Figura 39 - Gráficos de linhas com as progressões dos dados antropométricos, das
dosagens hormonais e da quantificação relativa da expressão do gene
IGF1R da paciente CS03 ...................................................................……. 127
Figura 40 - Gráfico de linhas com as progressões das quantificações relativas da
expressão do gene IGF1R dos pacientes CS01, CS02, CS04, CS06, CS07
e CS31 ................................................................................................……. 130
Figura 41 - Gráficos de linhas com as progressões das dosagens séricas do IGF-1, da
IGFBP-3, do TSH e do T4 total e das medidas antropométricas dos
pacientes CS01, CS02, CS04, CS06, CS07 e CS31 ..........................……. 131
Figura 42 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do nascimento, da
quantificação relativa da expressão do IGF1R e das dosagens hormonais
realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na primeira
consulta de acordo com os grupos Normal, HSC e HC .....................……. 133
Figura 43 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do nascimento, da
quantificação relativa da expressão do IGF1R e das dosagens hormonais
realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na primeira
consulta de acordo com a prematuridade dos pacientes ....................……. 134
Figura 44 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos da primeira consulta,
da quantificação relativa da expressão do IGF1R e das dosagens
hormonais realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na
primeira consulta de acordo com os grupos Normal, HSC e HC ......……. 136
Figura 45 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos da primeira consulta,
da quantificação relativa da expressão do IGF1R e das dosagens
hormonais realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na
primeira consulta de acordo com a prematuridade dos pacientes .....……. 137

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 -

Descrição dos dados referentes às coletas dos exames de triagem
neonatal do “Teste do Pezinho” para investigação do hipotireoidismo
congênito dos pacientes do primeiro estudo ................................................ 57

Tabela 2 -

Descrição dos dados antropométricos do nascimento dos pacientes do
primeiro estudo ........................................................................................... 58

Tabela 3 -

Dados referentes às coletas dos exames de triagem neonatal e às medidas
antropométricas do nascimento de acordo com a prematuridade e a
adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes …. 59

Tabela 4 -

Dados referentes às coletas dos exames de triagem neonatal e às medidas
antropométricas do nascimento de acordo com a evolução do diagnóstico
dos pacientes .............................................................................................. 60

Tabela 5 -

Descrição das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados
antropométricos dos pacientes na primeira consulta no AMTN- HCFMRPUSP ............................................................................................................ 61

Tabela 6 -

Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira
consulta de acordo com a história familiar de tireoidopatias e o sexo dos
pacientes ..................................................................................................... 63

Tabela 7 -

Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira
consulta de acordo com a prematuridade e a adequação do peso ao
nascer para a idade gestacional dos pacientes ............................................ 64

Tabela 8 -

Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira
consulta de acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes ................ 65

Tabela 9 -

Descrição das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados
antropométricos dos pacientes coletados no primeiro mês de vida no AMTNHCFMRP-USP ........................................................................................... 74

Tabela 10 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos no primeiro mês
de vida de acordo com a prematuridade e a adequação do peso ao
nascer para a idade gestacional dos pacientes ............................................ 75
Tabela 11 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos no primeiro mês
de vida de acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes ................. 76
Tabela 12 - Descrição das dosagens hormonais e dos dados antropométricos dos
pacientes coletados entre o quinto e o sétimo mês de vida no AMTNHCFMRP-USP ........................................................................................... 81
Tabela 13 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos entre o quinto e o
sétimo mês de vida de acordo com a prematuridade e a adequação do
peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes ............................... 82

Tabela 14 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos entre o quinto e o
sétimo mês de vida de acordo com a evolução do diagnóstico dos
pacientes ..................................................................................................... 83
Tabela 15 - Descrição das dosagens hormonais e dos dados antropométricos dos
pacientes coletados com um ano de idade no AMTN-HCFMRP-USP ….. 88
Tabela 16 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos com um ano de
idade de acordo com a prematuridade e a adequação do peso ao nascer
para a idade gestacional dos pacientes ....................................................... 89
Tabela 17 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos com um ano de
idade de acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes .................... 90
Tabela 18 - Descrição das dosagens hormonais e dos dados antropométricos dos
pacientes coletados aos dois anos de idade no AMTN-HCFMRP-USP …. 98
Tabela 19 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos aos dois anos de
idade de acordo com a prematuridade e a adequação do peso ao nascer
para a idade gestacional dos pacientes ....................................................... 99
Tabela 20 - Tabela 20 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos aos
dois anos de idade de acordo com a evolução do diagnóstico dos
pacientes ............................................................................................……. 100
Tabela 21 - Dados do nascimento e dados maternos da gestação dos pacientes do
segundo estudo de acordo com os grupos Normal, HSC e HC .........……. 109
Tabela 22 - Descrição dos dados referentes às coletas dos exames de triagem
neonatal do “Teste do Pezinho” para investigação do hipotireoidismo
congênito dos pacientes do segundo estudo ......................................……. 110
Tabela 23 - Descrição dos dados antropométricos do nascimento dos pacientes do
segundo estudo ..................................................................................……. 110
Tabela 24 - Dados referentes às coletas dos exames de triagem neonatal e às medidas
antropométricas do nascimento de acordo com os grupos Normal, HSC e
HC ......................................................................................................……. 111
Tabela 25 - Dados referentes às coletas dos exames de triagem neonatal e às medidas
antropométricas do nascimento de acordo com a prematuridade dos
grupos Normal, HSC e HC ................................................................……. 112
Tabela 26 - Características clínicas dos pacientes na primeira consulta no AMTNHCFMRP-USP de acordo com os grupos Normal, HSC e HC .........……. 114
Tabela 27 - Descrição das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados
antropométricos dos pacientes na primeira consulta no AMTNHCFMRP-USP ..................................................................................……. 115
Tabela 28 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira
consulta no AMTN-HCFMRP-USP de acordo com os grupos Normal,
HSC e HC ..........................................................................................……. 117

Tabela 29 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira
consulta de acordo com a prematuridade dos pacientes dos grupos
Normal, HSC e HC ............................................................................……. 119
Tabela 30 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira
consulta de acordo com a história familiar de tireoidopatias dos
pacientes dos grupos Normal, HSC e HC ..........................................……. 120
Tabela 31 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira
consulta de acordo com o sexo dos pacientes dos grupos Normal, HSC e
HC ......................................................................................................……. 121
Tabela 32 - Descrição das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados
antropométricos dos pacientes mensurados no primeiro mês de vida no
AMTN-HCFMRP-USP .....................................................................……. 139
Tabela 33 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos no primeiro mês
de vida no AMTN-HCFMRP-USP, de acordo com os grupos Normal,
HSC e HC ..........................................................................................……. 140
Tabela 34 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos no primeiro mês
de vida de acordo com a prematuridade dos pacientes dos grupos
Normal, HSC e HC ............................................................................……. 141
Tabela 35 - Descrição das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados
antropométricos dos pacientes mensurados entre o segundo e o quarto
mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP ............................................……. 142
Tabela 36 - Dosagens hormonais e os dados antropométricos dos pacientes aferidos
entre o segundo e o quarto mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP de
acordo com os grupos Normal, HSC e HC ........................................……. 143
Tabela 37 - Dosagens hormonais e os dados antropométricos dos pacientes aferidos
entre o segundo e o quarto mês de vida de acordo com a prematuridade
dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC ...................................……. 144
Tabela 38 - Descrição das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados
antropométricos dos pacientes mensurados entre o quinto e o sétimo mês
de vida no AMTN-HCFMRP-USP.....................................................……. 145
Tabela 39 - Dosagens hormonais e os dados antropométricos dos pacientes aferidos
entre o quinto e o sexto mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP de acordo
com os grupos Normal, HSC e HC ....................................................……. 146
Tabela 40 - Dosagens hormonais e os dados antropométricos dos pacientes aferidos
entre o quinto e o sétimo mês de vida de acordo com a prematuridade
dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC ...................................……. 147

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

99mTc

Pertecnetato de Tecnécio

A

Absorbância

ALS

Subunidade Protéica Ácido-Lábil

AIG

Adequado para a Idade Gestacional

AMTN

Ambulatório Multidisciplinar de Triagem Neonatal

Anti-Tg

Anticorpo Anti-Tireoglobulina

Anti-TPO

Anticorpo Anti-Tireoperoxidase

APAE-SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo

B2M

Gene β2-Microglobulina

BAD

Promotor de Morte Celular Associada a Bcl-2

BMP-1

Proteína Morfogenética Óssea-1

cDNA

Ácido Desoxirribonucleico Complementar

CHMO

Clalit Health Medical Organization

CT

Ciclo Threshold

DEPC

Dietilpirocarbonato

dl

Decilitro

DRS

Departamentos Regionais de Saúde

EDTA

Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético

g

Grama

GDP

Guanosina Difosfato

GEF

Fator de Troca de Nucleotídeo Guanina

GH

Hormônio de Crescimento

GHR

Receptores de GH

GHRH

Hormônio Hipotalâmico Liberador do GH

GHRPs

GH Releasing Peptides

GLUT4

Transportador de Glicose Tipo 4

Grb2

Proteína 2 Ligada ao Receptor do Fator de Crescimento

GTP

Guanosina Trifosfato

GUSB

Gene β-Glicuronidase

HC

Hipotireoidismo Congênito

HCFMRP

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

HF

História Familiar

HSC

Hipotireoidismo Subclínico

IGF-1

Fator de Crescimento Insulina-Símile 1

IGF-2

Fator de Crescimento Insulina-Símile 2

IGF1R

Receptor de IGF Tipo 1

IGF2R

Receptor de IGF Tipo 2

IGFBP-1

Proteína Transportadora do Fator de Crescimento Insulina-Símile 1

IGFBP-2

Proteína Transportadora do Fator de Crescimento Insulina-Símile 2

IGFBP-3

Proteína Transportadora do Fator de Crescimento Insulina-Símile 3

IGFBP-4

Proteína Transportadora do Fator de Crescimento Insulina-Símile 4

IGFBP-5

Proteína Transportadora do Fator de Crescimento Insulina-Símile 5

IGFBP-6

Proteína Transportadora do Fator de Crescimento Insulina-Símile 6

IGFBPs

Proteínas Transportadoras dos Fatores de Crescimento Insulina-Símile

IGFs

Fatores de Crescimento Insulina-Símile

IMC

Índice de Massa Corporal

IR

Receptor de Insulina

IRS

Substratos Proteicos do Receptor de Insulina (1-4)

IRS-1

Substrato-1 do Receptor de Insulina

JAK2

Janus Quinase 2

kDa

Kilodaltons

Kg

Quilograma

Kg/m2

Quilograma por metro elevado ao quadrado

l

Litro

M6P

Receptor Cátion-Independente de Manose-6-Fosfato

MAPK

Proteína Quinase Ativada por Mitógeno

ml

Mililitro

MS

Ministério da Saúde

mTOR

Proteína Alvo da Rapamicina em Mamíferos

ng

Nanograma

NHANES III Third National Health and Nutrition Examination Survey
nm

Nanômetro

nº

Número

NSILA

Atividade Semelhante à Insulina Não Suprimível

OMS

Organização Mundial da Saúde

p70s6k

Proteína Quinase S6 Ribossômica 70-kDa

PAPP-A2

Proteína Plasmática Associada à Gravidez A2 ou Pappalisina-2

PBS

Tampão Fosfato-Salino ou Phosphate Buffered Saline

PDK-1

Proteína Quinase-1 Dependente de Fosfoinositídeo

pg

Picograma

PI3K

Fosfatidilinositol 3-Quinase

PIG

Pequeno para a Idade Gestacional

PIP2

Fosfatidilinositol 4,5-Difosfato

PIP3

Fosfatidilinositol-3,4,5-Trifosfato

PKB/Akt

Proteína Serina/Treonina Quinase B

RNA

Ácido Ribonucleico ou Ribonucleic Acid

rpm

Rotações por Minuto

RT-qPCR

Reação em Cadeia de Polimerase em Tempo Real

SOS

Proteína Son of Sevenless

STATs

Proteínas do Transdutor de Sinal e Ativador da Transcrição

T3

Triiodotironina

T4

Tiroxina

TBC1D4

Enzimas TBC1 Membro da Família de Domínio 4

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TNF

Fator de Necrose Tumoral

TRH

Hormônio Liberador de Tireotrofina

TRs

Receptores dos Hormônios Tireoidianos

TRα

Receptor do Hormônio Tireoidiano α

TSH

Hormônio Estimulador da Tireóide

TSHR

Receptor do Hormônio Estimulador da Tireoide

UI

Unidade

USP

Universidade de São Paulo

V.Comp.

Variação do Comprimento

VAP

Variação Absoluta do Peso

VC

Velocidade de Crescimento

VP

Velocidade de Ganho Ponderal

VRP

Variação Relativa do Peso

µg

Micrograma

µl

Microlitro

µUI

Microunidade

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO ..............................................................................................25

1.1

HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO ...............................................................27

1.2

O HORMÔNIO DE CRESCIMENTO E O SISTEMA IGF ................................ 29

1.3

AS SEIS PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS DE IGFS ...............................31

1.4

OS RECEPTORES DOS IGFS .........................................................................34

1.5

AS VIAS DE SINALIZAÇÃO DO IGF1R .......................................................36

1.6

OS HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E O CRESCIMENTO .............................38

2

OBJETIVOS ...................................................................................................41

2.1

OBJETIVO PRIMÁRIO ...................................................................................41

2.2

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS ........................................................................41

3

CASUÍSTICA E MÉTODO............................................................................43

3.1

PACIENTES ....................................................................................................43

3.2

ASPECTOS ÉTICOS .......................................................................................43

3.3

DESENHO DOS ESTUDOS ............................................................................43

3.3.1

Estudo Transversal Descritivo e Retrospectivo (Primeiro Estudo) ................43

3.3.2

Estudo Observacional Longitudinal Prospectivo (Segundo Estudo) .............48

3.4

DOSAGENS LABORATORIAIS.....................................................................50

3.4.1

Análise da Expressão Gênica do IGF1R.........................................................50

3.4.2

Separação dos Linfócitos e Armazenamento das Amostras............................. 50

3.4.3

Extração do RNA ............................................................................................51

3.4.4

Purificação e Quantificação do RNA .............................................................51

3.4.5

Síntese do cDNA .............................................................................................52

3.4.6

PCR Quantitativa em Tempo Real (RT-qPCR) .............................................52

3.4.7

Análises Séricas dos Hormônios Tireoidianos ...............................................53

3.4.8

Análises Séricas do IGF-1 e da IGFBP-3 .......................................................54

3.4.9

Análises Séricas do IGF-2 e da ALS ...............................................................55

3.5

ANÁLISE ESTATÍSTICA ...............................................................................55

4

RESULTADOS ...............................................................................................57

4.1

RESULTADOS DO ESTUDO TRANSVERSAL DESCRITIVO E
RETROSPECTIVO (PRIMEIRO ESTUDO) .....................................................57

4.1.1

Caracterização dos Pacientes ..........................................................................57

4.1.2

Avaliação Antropométrica e Laboratorial da Primeira Consulta .................... 61

4.1.3

Avaliação Antropométrica e Laboratorial do Primeiro Mês ............................. 74

4.1.4

Avaliação Antropométrica e Laboratorial entre o Quinto e o Sétimo Mês .. 80

4.1.5

Avaliação Antropométrica e Laboratorial com Um Ano ................………..

88

4.1.6

Avaliação Antropométrica e Laboratorial aos Dois Anos ...............………..

98

4.2

RESULTADOS DO ESTUDO OBSERVACIONAL LONGITUDINAL
PROSPECTIVO (SEGUNDO ESTUDO) ............................................………..

108

4.2.1

Caracterização dos Pacientes .............................................................………..

108

4.2.2

Avaliação Clínica e dos Hormônios Tireoidianos da Primeira Consulta …. 113

4.2.3

Dosagens Séricas do IGF-1 da Primeira Consulta ..........................……….. 122

4.2.4

Dosagens Séricas da IGFBP-3 da Primeira Consulta .....................………..

123

4.2.5

Dosagens Séricas de IGF-2 da Primeira Consulta ...........................………..

124

4.2.6

Quantificação Relativa da Expressão do Gene IGF1R da Primeira
Consulta .................................................................................................……….

4.2.7

125

Comparação dos Dados Antropométricos do Nascimento, das Dosagens
Hormonais e da Quantificação Relativa da Expressão do Gene
IGF1R.....................................................................................................………..

132

4.2.8

Avaliação Antropométrica e Laboratorial do Primeiro Mês ..........………..

138

4.2.9

Avaliação Antropométrica e Laboratorial entre o Segundo e o Quarto
Mês .........................................................................................................………..

141

4.2.10 Dados Antropométricos entre o Quinto e o Sétimo Mês ..................………..

144

5

DISCUSSÃO ........................................................................................………..

148

5.1

O HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO ...........................................................148

5.2

AS DOSAGENS HORMONAIS E A QUANTIFICAÇÃO RELATIVA DA
EXPRESSÃO DO GENE IGF1R ......................................................................152

5.3

AS DOSAGENS HORMONAIS E AS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

156

6

CONCLUSÕES ....................................................................................………..

165

REFERÊNCIAS ...................................................................................………..

166

APÊNDICE .....................................................................................................180
ANEXO ...........................................................................................................183

Introdução | 25
1 INTRODUÇÃO

Os hormônios tireoidianos, triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), desempenham um
papel essencial na maturação do sistema nervoso e na homeostase do crescimento, da
puberdade e do metabolismo, por isso podem influenciar em diversos aspectos do
desenvolvimento normal durante a infância e a adolescência. A produção destes hormônios
tireoidianos é regulada pelo hormônio estimulador da tireoide (TSH), que é liberado pela
hipófise anterior. Por sua vez, a liberação do TSH é determinada pelo hipotálamo através do
hormônio liberador de tireotrofina (TRH) e pelos hormônios tireoidianos que exercem um
feedback negativo nos tireotrofos hipofisários (WU et al., 2006).
O hipotireoidismo congênito (HC) é um distúrbio endócrino metabólico pediátrico
frequente, caracterizado pela ausência ou insuficiência da produção dos hormônios
tireoidianos, com consequente, diminuição dos níveis séricos de T3 e de T4. Quando não
tratado de forma oportuna e eficaz, pode acarretar graves consequências, principalmente nos
primeiros dois a três anos de vida, sendo, portanto, considerado uma urgência pediátrica. As
manifestações clínicas, no período neonatal, são inespecíficas e, na maioria dos recémnascidos, tão sutis que a não detecção de algum sinal ou sintoma sugestivo da doença não
descarta sua possibilidade. O diagnóstico precoce e o tratamento iniciado nas primeiras
semanas de vida são fundamentais para prevenir sequelas e para o desenvolvimento
intelectual normal das crianças afetadas (PEZZUTI; LIMA; DIAS, 2009; VAN
TROTSENBURG et al., 2021).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza, desde a década de 60, a
importância da realização dos programas populacionais de Triagem Neonatal para a detecção
de doenças graves e tratáveis antes do aparecimento dos sintomas. No Brasil, o primeiro
esboço ocorreu em 1976, com o projeto pioneiro coordenado pelo Professor Benjamin
Schmidt, para a triagem da fenilcetonúria junto à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de São Paulo (APAE-SP) (BRASIL, 2004; MAGALHÃES et al., 2009).
Na década de 80, iniciou-se o amparo legal para a realização dos programas de
Triagem Neonatal para fenilcetonúria e para hipotireoidismo congênito em alguns estados
brasileiros, como São Paulo (Lei Estadual nº 3914/1983) e Paraná (Lei Estadual nº 867/1987).
Com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8069, de 13 de
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julho de 1990), restou formalizada a obrigatoriedade dos testes em todo o território nacional e
em 6 de junho de 2001, por meio da Portaria GM/MS nº 822, o Ministério da Saúde instituiu
o Programa Nacional de Triagem Neonatal, mais conhecido como “Teste do Pezinho”
(BRASIL, 2004).
Com o estabelecimento da metodologia para a realização dos exames de triagem, o
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (HCFMRP-USP) implantou efetivamente o seu Programa de Triagem Neonatal para
hipotireoidismo congênito em 1994 e para fenilcetonúria em 1995. A partir de agosto de 1996
estendeu-se para as crianças nascidas nos municípios que compõem o Departamento Regional
de Saúde de Ribeirão Preto (DRS-XIII). Em novembro de 2002, assumiu a responsabilidade
de realizar os testes de triagem neonatal das crianças nascidas nas 22 cidades pertencentes ao
DRS de Franca (DRS-VIII) e a partir de fevereiro de 2003, daquelas nascidas nos 19
municípios do DRS de Barretos (DRS-V). Atualmente, o Programa de Triagem Neonatal do
HCFMRP-USP, após a incorporação do Departamento Regional de Araçatuba (DRS-II) em
agosto de 2011, abrange 107 municípios (MAGALHÃES et al., 2009).
O Programa Nacional de Triagem Neonatal, executado pelos Serviços de Referência
em Triagem Neonatal, que são instâncias ordenadoras e orientadoras de toda a rede estadual
de triagem neonatal, tem como objetivo promover a detecção de doenças congênitas em fase
pré-sintomática em todos os nascidos vivos, permitindo, assim, o tratamento precoce
(BRASIL, 2004; MENDES; SANTOS; BRINGEL, 2013). Em virtude dos diferentes níveis de
organização das redes assistenciais existentes nos estados e da diversidade das características
populacionais existentes no país, optou-se por implantar esse Programa em fases (FRANÇA,
2006). Dessa forma, após as doenças iniciais triadas na Fase I (fenilcetonúria e
hipotireoidismo

congênito), foram incluídas, na Fase II, doença falciforme e

hemoglobinopatias; na Fase III, fibrose cística; e, na Fase IV, hiperplasia adrenal congênita e
deficiência de biotinidase (KOPACEK et al., 2015).
Em 26 de maio de 2021 foi sancionada a Lei Federal nº 14.154, alterando o Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069 de 1990) e ampliando o rol das enfermidades a
serem investigadas nos recém-nascidos. A implementação dos testes de rastreamento ocorrerá
de forma escalonada em cinco etapas e incorporarão 14 grupos de doenças: fenilcetonúria e
outras hiperfenilalaninemias, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras
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hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase,
toxoplasmose congênita, galactosemias, aminoacidopatias, distúrbios do ciclo da ureia,
distúrbios da betaoxidação dos ácidos graxos, doenças lisossômicas, imunodeficiências
primárias e atrofia muscular espinhal (BRASIL, 2021).

1.1 HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO

Por meio do Programa Nacional de Triagem Neonatal para o hipotireoidismo
congênito, alguns recém-nascidos podem ser diagnosticados com hipotireoidismo subclínico
(HSC), também denominado hipertireotrofinemia isolada. Trata-se de uma condição
bioquímica caracterizada por apresentar níveis séricos do TSH acima do limite superior do
valor de referência associado a concentrações séricas normais dos hormônios tireoidianos,
particularmente do T4 livre (BIONDI; COOPER, 2008).
Seguindo uma relação logarítmica inversa, pequenas alterações nas concentrações dos
hormônios tireoidianos livres resultam em grandes variações nos níveis séricos de TSH. Dessa
forma, o TSH é o indicador mais sensível das alterações discretas da produção tireoidiana e,
por conseguinte, do efeito dessa disfunção sobre os tecidos periféricos (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 2006). De acordo com o grau
de elevação do TSH sérico, o hipotireoidismo subclínico pode ser definido como grau um ou
leve, quando o nível de TSH está entre o limite superior da faixa de referência e 9,9
microunidades por mililitro (µUI/ml) e grau dois ou grave, quando o TSH é igual ou superior
10 µUI/ml (PEETERS, 2017; SALERNO; IMPRODA; CAPALBO, 2020).
Diversos estudos demonstram uma grande heterogeneidade nos intervalos de
referência da função tireoidiana nas crianças, com o limite superior da faixa normal do TSH
variando entre 4 e 5 µUI/ml. A idade, o sexo, a etnia, os dados antropométricos, o tempo de
punção venosa e a suficiência iódica podem influenciar nas concentrações séricas do TSH e/
ou do T4 livre (ÖNSESVEREN et al., 2017).
Poucos dados epidemiológicos estão disponíveis sobre o hipotireoidismo subclínico
entre crianças e adolescentes. Os dados do Third National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES III) indicaram uma prevalência de 1,7% entre 1327 adolescentes com
idades entre 13 e 16 anos (WU et al., 2006). Em um estudo com o banco de dados de Clalit
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Health Medical Organization (CHMO) no ano de 2002, a análise das concentrações séricas de
TSH e de T4 livre de 121.052 crianças com idade entre 0,5 e 16 anos, durante uma avaliação
de rotina, identificou o hipotireoidismo subclínico leve e grave em, respectivamente, 2,9% e
0,4% das crianças (LAZAR et al., 2009).
Elevações discretas no TSH visualizadas durante a triagem neonatal podem persistir
ao longo da vida, principalmente se apresentarem associação com alguma anomalia congênita
do desenvolvimento da glândula tireoide. Um estudo realizado por Leonardi et al. (2008)
observou que, de 44 crianças consideradas previamente como “falso positivo” na triagem
neonatal, 50% tiveram hipotireoidismo subclínico quando lactentes e, na reavaliação entre
4,1 e 6,6 anos, mantiveram a média da concentração sérica do TSH significativamente mais
elevada do que no grupo controle (4 ± 2 vs. 1,5 ± 0,6 µUI/ml, respectivamente; p < 0,001).
Com uma idade média de oito anos, o hipotireoidismo subclínico persistiu em 14 crianças
(31,8%) e todas possuíam alterações morfológicas na glândula tireoidiana, tais como
hipoplasia de um lobo tireoidiano, hemiagenesia ou bócio.
A maioria dos pacientes com hipotireoidismo subclínico apresentam nenhum ou
poucos sinais e sintomas, sendo o bócio a manifestação clínica mais frequente. As
anormalidades mais encontradas na população pediátrica incluem: ganho de peso, aumento
dos níveis de colesterol, desaceleração da velocidade de crescimento, anemia, sonolência
excessiva, fraqueza e atraso do desenvolvimento psicomotor e cognitivo (RAPA et al., 2009).
Entre os adultos, o hipotireoidismo subclínico mostra uma clara tendência a progredir
para hipotireoidismo franco. Como elevações nos níveis séricos de TSH podem ser
indicativos de um efeito reduzido dos hormônios tireoidianos nos tecidos periféricos, essa
condição pode evoluir com várias complicações, incluindo dislipidemia, resistência insulínica,
disfunção diastólica, disfunção endotelial, doença cardíaca coronariana e falência cardíaca.
Portanto, o tratamento com levotiroxina é recomendado para pacientes adultos e crianças com
níveis de TSH ≥ 10 µUI/ml ou com níveis de TSH < 10 µUI/ml na presença de sintomas
sugestivos de hipotireoidismo (SALERNO et al., 2016).
Durante a infância, anormalidades funcionais da glândula tireoide podem afetar o
crescimento e o desenvolvimento cerebral, com consequências clínicas, dependendo da idade
e da gravidade da alteração tireoidiana. Se não forem adequadamente tratadas com
levotiroxina, as crianças com hipotireoidismo franco apresentam risco maior para o
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desenvolvimento de retardo mental, de alterações metabólicas e de deficiências no
crescimento e na maturação esquelética. Por outro lado, qualquer associação entre
hipotireoidismo subclínico na infância e complicações para a saúde continua a ser
controverso. A maioria dos estudos indica que o hipotireoidismo subclínico é uma condição
benigna e transitória entre as crianças, com um baixo risco de progressão para o
hipotireoidismo franco (MONZANI et al., 2012). No entanto, algumas evidências sugerem
que aumento modesto nos níveis de TSH pode estar associado a alterações metabólicas sutis
nas crianças (CERBONE et al., 2014; SALERNO et al., 2016).
Ambos os hormônios da tireoide e hormônio de crescimento (GH) são essenciais para
o crescimento normal. A relação entre o sistema GH e o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide,
embora um dos mais investigados, é de fato complexo e ainda não foi totalmente
compreendido. O hormônio tireoidiano pode influenciar no crescimento, por ação direta sobre
a cartilagem epifisária ou através da regulação da secreção do fator de crescimento insulinasímile 1 (IGF-1), tanto estimulando a secreção do hormônio de crescimento (GH) a nível
hipotalâmico-hipofisário quanto regulando a expressão dos receptores de GH (GHR) nos
hepatócitos (RAMOS et al., 1998; GIAVOLI et al., 2017).
1.2 O HORMÔNIO DE CRESCIMENTO E O SISTEMA IGF

O eixo hormônio de crescimento-fatores de crescimento insulina-símile (GH-sistema
IGF) constitui a via final mediante a qual a maioria dos fatores que atuam no processo de
crescimento exercem sua ação. O GH é produzido pelas células somatotróficas da hipófise
anterior como uma proteína de cadeia simples de 191 aminoácidos, o que lhe confere um peso
molecular de 22 kilodaltons (kDa) (MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA,
2008).
O padrão pulsátil da secreção hipofisária de GH tem controle hipotalâmico exercido
pelo GHRH (hormônio liberador do GH), pela somatostatina e em menor intensidade pela
grelina. O GHRH e a grelina estimulam a secreção de GH atuando mediante receptores
específicos distintos acoplados à proteína G, enquanto a somatostatina exerce ação inibitória.
Diversos fatores podem interferir na secreção de GH, através da regulação do GHRH e da
somatostatina. A tiroxina, o glucagon, os esteróides sexuais, a dopamina, a hipoglicemia e
alguns hexapeptídeos sintéticos (GH releasing peptides [GHRPs]) estimulam, dessa forma, a
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secreção de GH, atuando no hipotálamo e/ou na hipófise. Além disso, o sistema de
retroalimentação negativa exercido pelo GH e pelos IGFs é determinante na regulação da
síntese do GH ao suprimirem a secreção de GHRH e estimularem a somatostatina no
hipotálamo (MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008).
A ligação do GH ao seu receptor de superfície celular (GHR) desencadeia a ativação
de várias vias de sinalização intracelular. O GHR é um membro da família dos receptores de
citocinas e apresenta um domínio extracelular, uma porção transmembrânica e um domínio
citoplasmático. A principal via de sinalização ocorre mediante a fosforilação da Janus quinase
2 (JAK2), que leva à ativação de proteínas do transdutor de sinal e ativador da transcrição
(STATs, particularmente a STAT5b), que induz sua dimerização e translocação para o núcleo,
onde promovem a transcrição de vários genes-alvo, os quais codificam os IGFs, as proteínas
transportadoras dos fatores de crescimento insulina-símile (IGFBPs) e a subunidade ácidolábil (ALS) (RANKE; WIT, 2018).
Em 1957, Salmon e Daughaday demonstraram que os efeitos promovidos pelo GH
eram mediados por um fator intermediário, presente no soro, chamado inicialmente de fator
de sulfatação (SALMON; DAUGHADAY, 1957). Simultaneamente, foi identificado um
componente sérico, com função semelhante à insulina, que não era bloqueado por anticorpos
anti-insulina, denominado atividade semelhante à insulina não suprimível (NSILA).
Posteriormente, observaram que o fator de sulfatação e o NSILA eram idênticos e, assim,
foram renomeados como somatomedina. Finalmente, após a determinação da sua estrutura
primária e o seu sequenciamento, o termo somatomedina foi alterado para IGF
(RINDERKNECHT; HUMBEL, 1978).
Os IGFs (IGF-1 e IGF-2) são polipeptídeos de cadeia simples de 70 e 67 aminoácidos
com pesos moleculares de 7,65 e 7,47 kDa, respectivamente. Embora sejam produzidos por
diversos tecidos, são sintetizados principalmente pelo fígado e atuam de forma autócrina,
parácrina e endócrina. Exercem efeitos semelhantes à insulina sobre o metabolismo
intermediário e têm um impacto a longo prazo na proliferação, no crescimento, na
diferenciação e na apoptose celular (YU et al., 1999).
Durante o crescimento intra-uterino, os IGFs apresentam menor dependência em
relação ao GH, o qual, após o nascimento, assume gradativamente a posição de principal
regulador. O IGF-2 é expresso nos estágios iniciais da gestação, sendo o principal fator do
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crescimento fetal; já a concentração de IGF-1, baixa ao nascimento, eleva-se lenta e
gradualmente durante a infância, apresenta pico significativo durante a puberdade e volta a
cair na idade adulta, estabilizando-se em patamares superiores aos observados na infância
(WOODS et al., 1996; MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008).
Os IGFs fazem parte de um sistema complexo com o qual a célula consegue se
comunicar com seu ambiente fisiológico. Este sistema inclui dois ligantes (IGF-1 e IGF-2),
três receptores de superfície celular (receptor de insulina e receptores de IGF tipo 1 e tipo 2),
uma família de seis proteínas transportadoras de alta afinidade dos IGFs (IGFBP-1 a IGFBP6) e proteases de degradação das IGFBPs (VARDATSIKOS; SAHU; SRIVASTAVA, 2009).

1.3 AS SEIS PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS DE IGFS

No meio extracelular, a maioria dos IGFs estão ligados às IGFBPs, seja em um
complexo binário ou ternário. Cerca de 75 a 80% dos IGFs séricos encontram-se em um
complexo ternário de cerca de 150 kDa que consiste em um IGF, IGFBP-3 (ou menos
frequentemente IGFBP-5) e uma glicoproteína chamada subunidade ácido-lábil (ALS). Em
decorrência do seu peso molecular elevado, o complexo IGF-1/IGFBP-3/ALS não transpõe a
barreira endotelial e funciona como reservatório circulante, prolongando a meia-vida dos
IGFs de 10 minutos, em sua forma livre, para 16 horas ou mais (ALLARD; DUAN, 2018).
Além de impedirem a degradação dos IGFs, as IGFBPs facilitam seu transporte para
as células-alvo e modulam a sua interação com seu receptor através da regulação da sua
disponibilidade local. Estudos bioquímicos e de cultura celular sugerem que IGFBPs
geralmente se ligam aos IGFs com afinidade igual ou superior ao IGF1R e, assim, podem
inibir a sua sinalização por sequestro das suas formas livres (ALLARD; DUAN, 2018). Por
outro lado, vários estudos demonstraram que a associação das IGFBPs aos componentes da
membrana celular, como proteoglicanos, podem aprimorar as ações dos IGFs. A interação da
IGFBP-5 com a matriz extracelular aumenta o crescimento dos osteoblastos e dos fibroblastos
estimulado pelo IGF-1 (CLEMMONS, 2016).
Por serem moléculas bioativas, as IGFBPs podem desempenhar também funções
independentemente dos IGFs ou sem desencadear a cascata de sinalização do IGF1R. Esses
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efeitos podem ser mediados por fragmentos intactos ou proteolisados das IGFBPs e
provavelmente envolvem domínios de ligação estruturalmente distintos dos encontrados entre
os IGFs e as IGFBPs (FIRTH; BAXTER, 2002).
A IGFBP-1 é sintetizada em diversos tecidos do organismo, sendo encontrada no
fígado, no rim, no líquido amniótico, na placenta e no endométrio. A sua expressão e secreção
pelo fígado são suprimidas pela insulina e induzidas pela fome, pela hipóxia, pelo estresse e
pelos glicocorticóides. Esses mecanismos regulatórios possibilitam a diminuição da fração
livre de IGF-1 circulante, em resposta às condições catabólicas, com o propósito de reduzir a
velocidade de crescimento. Além disso, a IGFBP-1 desempenha um papel metabólico
importante ao prevenir a potencial interação de IGFs com os receptores de insulina (IRs), que
culminaria em efeitos hipoglicêmicos (ALLARD; DUAN, 2018).
Como a IGFBP-1, a IGFBP-2 também é produzida por diversos tecidos e carreia os
IGFs por meio de um complexo binário. Em geral, parece inibir as ações dos IGFs,
particularmente as desempenhadas pelo IGF-2, possivelmente relacionada à sua maior
afinidade a esses fatores. A expressão da IGFBP-2 é aumentada em vários tumores,
demonstrando uma função mitogênica, independente dos IGFs, para as células epiteliais do
endométrio e do osteossarcoma (FIRTH; BAXTER, 2002).
A IGFBP-3 é a mais abundante na circulação, sendo o fígado, em especial o endotélio
hepático e as células de Kupffer, o seu principal sítio de produção. As concentrações de
IGFBP-3 são baixas ao nascer e aumentam gradualmente durante a infância, atingindo níveis
máximos na puberdade e guardam estreita correlação com as concentrações de GH e de IGF-1
(MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008). Ademais, apresenta ações
dependentes e independentes dos IGFs na regulação do crescimento e na indução da apoptose
celular. A IGFBP-3 é especificamente clivada por metaloproteinases (por exemplo, a proteína
plasmática associada à gravidez A2 ou pappalisina-2 [PAPP-A2] e proteína morfogenética
óssea-1 [BMP-1]), que libera o IGF-1 do complexo ternário, tornando-o disponível para os
IGF1Rs (BYOUNGJAE et al., 2011; RANKE; WIT, 2018). Em contrapartida, o efeito
antiproliferativo da IGFBP-3 é evidenciado pela indução da expressão do seu gene por muitos
agentes inibidores do crescimento, como p53, ácido retinóico e fator de necrose tumoral
(TNF) (DUAN; XU, 2005).
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A IGFBP-4 é a proteína de menor peso molecular (24 kDa), sendo também expressa
em vários tecidos. Essa proteína apresenta alta afinidade pelo IGF-1 e pelo IGF-2, formando
um complexo binário capaz de atravessar o endotélio e, assim, transportá-los para diversos
locais. Nas células do músculo liso vascular, a IGFBP-4 inibe enquanto que a IGFBP-5
potencializa os efeitos do IGF-1, o qual regula a migração, a proliferação, e a apoptose dessas
células. Em compensação, o IGF-1 diminuiu os níveis de IGFBP-4, ativando uma protease
específica, a PAPP-A, que a cliva em fragmentos de baixa afinidade. A ativação dessa
protease da IGFBP-4 pelo IGF-1 foi identificada também em diversas células, incluindo
fibroblastos, osteoblastos, células endometriais e folículos ovarianos (FIRTH; BAXTER,
2002). Em camundongos nulos para PAPP-A, observou-se que o acúmulo da IGFBP-4
resultou na inibição dos efeitos do IGF-2, com consequente restrição do crescimento fetal
(NING et al., 2008).
A IGFBP-5 é a proteína que apresenta maior afinidade pelos IGFs e a mais abundante
na matriz óssea. Assim como a IGFBP-3, pode associar-se aos IGFs e a ALS, formando o
complexo ternário. Além de potencializar as ações dos IGFs, a IGFBP-5 pode estimular a
mitogênese dos osteoblastos de forma dependente e independente dos IGFs. Em um estudo
com camundongos fêmeas com hipoestrogenismo após terem sido ooforectomizadas, a
administração subcutânea diária de IGFBP-5, por oito semanas, possibilitou elevações
significativas na taxa de formação óssea na metáfise do fêmur e na coluna (ANDRESS,
2001).
Em consonância com a IGFBP-2, a IGFBP-6 é uma proteína abundante no líquido
cefalorraquidiano, que tem elevada afinidade ao IGF-2, o que determina maior modulação das
suas ações (MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008). Embora existam
relativamente poucos estudos sobre a função da IGFBP-6, foi evidenciado que ela pode inibir
os efeitos induzidos pelo IGF-2, como proliferação, diferenciação e adesão celular em
osteoblastos, queratinócitos, mioblastos e células de câncer de cólon (FIRTH; BAXTER,
2002).
A falta de fenótipos substanciais em camundongos knockout para IGFBPs específicas
e a descoberta de que esses animais podem sobreviver sem três das seis IGFBPs sugerem um
alto grau de redundância funcional e/ou mecanismos compensatórios genéticos. No entanto, a
existência de várias IGFBPs parece contribuir para o ajuste fino da sinalização dos IGFs tanto
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global quanto localmente e sob várias condições fisiológicas e patológicas (ALLARD;
DUAN, 2018).

1.4 OS RECEPTORES DOS IGFS

Os IGFs exercem suas ações mediante interação com diferentes receptores de
superfície celular: o receptor de insulina (IR) e os receptores de IGF tipo 1 (IGF1R) e tipo 2
(IGF2R).
O IR e o IGF1R pertencem à família dos receptores tirosina-quinase e são constituídos
por duas subunidades α e duas subunidades β de 135 kDa e 90 kDa, respectivamente
(RECHLER; NISSLEY, 1985; ULLRICH et al., 1986). Cada subunidade α é ligada a uma
subunidade β por uma ponte dissulfídrica, formando um α-β hemirreceptor e as duas
subunidades α são também interligadas por duas pontes dissulfídricas, compondo, assim, um
heterotetrâmero β-α-α-β (ABBOTT et al., 1992). A subunidade extracelular α contém os sítios
de ligação ricos em cisteína, já a subunidade β possui um pequeno domínio extracelular, uma
porção transmembrânica, um sítio acoplador de ATP e uma região intracitoplasmática com
atividade intrínseca da tirosina-quinase, a qual é responsável pela ativação de múltiplas vias
de sinalização (LAVIOLA; NATALICCHIO; GIORGINO, 2007).
O IGF1R apresenta um elevado grau de homologia com o IR, sendo de 84% na região
intracitoplasmática com atividade da tirosina-quinase, de 45% a 65% nos sítios de ligação da
subunidade α e acima de 50% na seqüência de aminoácidos. Além disso, os receptores exibem
uma notável similaridade na organização genômica, apesar de serem codificados em
cromossomos distintos, uma vez que o gene do IGF1R localiza-se no braço longo do
cromossomo 15 e o do IR no braço curto do cromossomo 19 (ULLRICH et al., 1986;
SARFSTEIN; WERNER, 2013). Apesar dessas semelhanças, os dois receptores diferem em
relação à afinidade pelo ligante, à distribuição nos tecidos e às suas funções biológicas
(ABBOTT et al., 1992). O IGF1R apresenta maior afinidade pelo IGF-1, seguido pelo IGF-2
e pela insulina e está principalmente envolvido na mitogênese, na diferenciação celular e nas
atividades antiapoptóticas; enquanto que o IR apresenta afinidade alta pela insulina e pelo
IGF-2 e atua como um mediador vital das respostas metabólicas, principalmente nos
músculos, nos adipócitos e no fígado (SARFSTEIN; WERNER, 2013).
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Ambos os receptores são amplamente distribuídos em diversos tecidos, embora em
níveis variáveis. Em células que expressam os dois receptores, a conformidade estrutural entre
o IR e o IGF1R permite que receptores híbridos sejam formados por um hemirreceptor IGF
tipo 1 e um hemirreceptor de insulina. Estes receptores híbridos apresentam afinidade pelos
IGFs comparável ao IGF1R e afinidade cerca de 15 a 50 vezes menor pela insulina
(MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008). Quando ocorre um excesso
de um dos receptores, o receptor menos abundante encontra-se quase totalmente com a
configuração híbrida, por exemplo, no músculo esquelético, onde há receptores de insulina em
demasia, os receptores do IGF-1 estão presentes majoritariamente como híbridos (LAVIOLA;
NATALICCHIO; GIORGINO, 2007).
O IGF2R, cujo gene localiza-se no braço longo do cromossomo 6, é estrutural distinto
do IGF1R e do IR, mas idêntico ao receptor cátion-independente de manose-6-fosfato (M6P).
É encontrado de forma ubíqua em tecidos humanos como glicoproteína transmembrana de
comprimento total de 275-300 kDa, composta de uma grande região extracelular conectada,
através de um domínio transmembrana, a uma uma cauda citoplasmática C-terminal curta,
que não tem atividade intrínseca da tirosina-quinase. A insulina não tem interação com o
IGF2R, em contrapartida o IGF-1 consegue se ligar, no entanto, com uma afinidade muito
menor que a estabelecida com o IGF-2 (VARDATSIKOS; SAHU; SRIVASTAVA, 2009;
POTALITSYN et al., 2020).
O IGF2R atua como um mediador entre o IGF-2 e as enzimas lisossomais,
possibilitando a sua internalização e degradação (MORGAN et al., 1987; GHOSH; DAHMS;
KORNFELD, 2003). Lau et al. (1994) evidenciaram que camundongos que não expressam
IGF2R em seus tecidos apresentam letalidade perinatal, crescimento significativo durante o
desenvolvimento dos órgãos, particularmente do tecido cardíaco e níveis elevados de IGF-2
circulantes. Da mesma forma, estudos têm demonstrado que a perda da atividade do IGF2R
em muitas células tumorais possibilita aumento da biodisponibilidade do IGF-2, que exercem
efeitos mitogênicos, presumivelmente agindo por meio da ligação ao receptor IGF1R (YU et
al., 2020).
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1.5 AS VIAS DE SINALIZAÇÃO DO IGF1R

A ligação dos IGFs à subunidade α do IGF1R leva à alteração conformacional da
subunidade β, resultando na ativação da região intracitoplasmática com atividade intrínseca da
tirosina-quinase. Em decorrência da configuração heterotetramérica do IGF1R, a fosforilação
em resíduos de tirosina de uma das subunidade β ocorre pela ação tirosina-quinase da
subunidade β contralateral, em um processo denominado de autofosforilação (HAKUNO;
TAKAHASHI, 2018). Estes resíduos de tirosina fosforilados servem como locais de
ancoragem para substratos protéicos intracelulares que contém os domínios 2 de homologia
de Src (SH2). Os primeiros substratos que se acoplam aos IGF1Rs são os substratos proteicos
do receptor de insulina (IRS 1-4) e a proteína homóloga ao colágeno com domínio SH2 (Shc).
Conforme observado na Figura 1, a interação dessas moléculas com a região com atividade da
tirosina-quinase do receptor promove também a fosforilação desses substratos em resíduos de
tirosina, com consequente, ativação e transdução de sinal de várias vias de sinalização,
incluindo a via da fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) e a via da proteína quinase ativada por
mitógeno (MAPK) (DUPONT; LEROITH, 2001; KAWAI; CLIFFORD, 2012).
A PI3K é uma enzima heterodimérica sinalizadora constituída por duas subunidades:
uma que contém o domínio catalítico p110 e uma regulatória p85. A fosforilação da PI3K pelo
substrato-1 do receptor de insulina (IRS-1) propicia a dissociação da subunidade regulatória
p85 da subunidade catalítica p110, ativando seu domínio catalítico. A PI3K ativada, por sua
vez, fosforila os lipídios de membrana, principalmente o fosfatidilinositol 4,5-difosfato (PIP2)
em fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3). O aumento dos níveis de PIP3 ativa a proteína
quinase-1 dependente de fosfoinositídeo (PDK-1), a qual fosforila e ativa a proteína serina/
treonina quinase B (PKB/Akt) (DUPONT; LEROITH, 2001; KAWAI; CLIFFORD, 2012).
A PKB/Akt ativada pode fosforilar vários substratos relevantes, como a proteína alvo
da rapamicina em mamíferos (mTOR) e a proteína quinase S6 ribossômica 70-kDa (p70s6k),
que controlam a síntese de proteínas e a proliferação celular; as enzimas TBC1 membro da
família de domínio 4 (TBC1D4, anteriormente denominada AS160), que promovem a
translocação do transportador de glicose tipo 4 (GLUT4) para a membrana plasmática e,
consequentemente, aumento da captação de glicose; a proteína BAD (promotor de morte
celular associada a Bcl-2), a qual terá sua atividade pró-apoptótica inibida e, assim,
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promoverá a sobrevivência celular; bem como a quinase 3 da glicogênio sintase (GSK-3), que
regula a síntese de glicogênio (VARDATSIKOS; SAHU; SRIVASTAVA, 2009; CHENG;
TSENG; WHITE, 2010; HAKUNO; TAKAHASHI, 2018).
Além de interagir com a PI3K, o IRS-1 fosforilado pode se ligar também ao domínio
SH2 da proteína 2 ligada ao receptor do fator de crescimento (Grb2). A Grb2 é uma proteína
adaptadora, cujo domínio SH2 é margeado por dois domínios SH3, os quais se associam à
proteína Son of Sevenless (SOS; GEF, fator de troca de

nucleotídeo

guanina)

(LOWENSTEIN et al., 1992). A proteína SOS associada a Grb2, catalisa a conversão da
proteína Ras (codificada pelo proto-oncogene ras) na forma ativa, através da troca da
guanosina difosfato (GDP) pela guanosina trifosfato (GTP). A Ras ligada ao GTP ativa a
fosforilação da cascata de sinalização Ras/Raf/MAPK. As MAPKs constituem uma família de
proteínas quinases serina/treonina que estão envolvidas em muitas respostas celulares, como a
proliferação, a diferenciação e a morte celular (VARDATSIKOS; SAHU; SRIVASTAVA,
2009; HAKUNO; TAKAHASHI, 2018).

Figura 1 - Vias de sinalização do IGF1R

Fonte: MANZELLA, L. et al. Activation of the IGF Axis in Thyroid Cancer: Implications for Tumorigenesis
and Treatment. International Journal of Molecular Sciences, Basel: Multidisciplinary Digital Publishing
Institute, v. 20, n. 13, p. 3258, July 2019, il. color.
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1.6 OS HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E O CRESCIMENTO

O crescimento linear é um processo complexo, que ocorre através da interação de
diversos fatores, tais como hormonais, nutricionais, genéticos, psicológicos e sociais. É
caracterizado por um padrão de alteração da velocidade de crescimento desde a infância até a
idade adulta. A velocidade elevada no primeiro ano de vida pós-natal, desacelera
gradualmente e atinge valores estáveis por volta dos quatro anos de idade. Um novo período
de elevada velocidade de ganho estatural ocorre durante a puberdade, seguido de nova
desaceleração, à medida que a maturação óssea se completa e o indivíduo atinge a sua altura
final (MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008).
Os hormônios tireoidianos (TRs) estão entre os principais reguladores biológicos
diretos da placa de crescimento e da maturação óssea, sendo o hormônio triiodotironina (T3)
um determinante primário do crescimento somático pós-natal normal e um importante
regulador do metabolismo ósseo e mineral. Ao se ligar e ativar o receptor do hormônio
tireoidiano α (TRα) nos condrócitos e nos osteoblastos, o T3 estimula a ossificação
intramembranosa e endocondral e controla a taxa de crescimento linear e a mineralização
óssea (SOLIMAN; DE SANCTIS; BEDAIR, 2013; WILLIAMS; BASSETT, 2017).
A deficiência dos hormônios tireoidianos no início da vida compromete a maturação
óssea e prejudica a ossificação intramembranosa, que pode resultar no fechamento tardio das
fontanelas, nas suturas cranianas persistentemente patentes e na base nasal tipicamente
alargada. Em casos graves e diagnosticados tardiamente, pode ocorrer a parada completa do
crescimento pós-natal e a displasia esquelética. O tratamento imediato de crianças com
reposição do hormônio tireoidiano induz um período de rápido crescimento (catch-up), no
qual a maturação esquelética e a idade óssea também são aceleradas. No entanto, a altura
adulta estimada nem sempre pode ser alcançada e, em tais casos, o déficit se correlaciona com
a gravidade do hipotireoidismo e com sua duração antes do início da reposição do hormônio
tireoidiano (WILLIAMS; BASSETT, 2017).
Em adição à ação direta sobre a placa de crescimento, os hormônios tireoidianos
parecem ter um efeito permissivo na secreção de GH pela hipófise e interagem com o sistema
IGF. Além disso, há pouco tempo, foram descritas interações funcionais (crosstalk) entre o
receptor do TSH e do IGF1R, capazes de ativar vias de sinalização intracelulares e amplificar
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os efeitos mitogênicos do IGF-1 (MANZELLA et al., 2019; KRIEGER; NEUMANN;
GERSHENGORN, 2020).
Em ratos tireoidectomizados, com evidente hipotireoidismo, foi observado uma
diminuição da expressão do receptor hipofisário do IGF-1 e uma alteração, de forma negativa,
na afinidade do IGF-1 ao seu receptor (MATSUO et al., 1990). De maneira semelhante, seres
humanos com hipotireoidismo apresentam redução da secreção espontânea do GH e
diminuição dos níveis plasmáticos e da bioatividade do IGF-1 e da IGFBP-3 (SOLIMAN; DE
SANCTIS; BEDAIR, 2013). Portanto, a regulação da expressão do IGF1R, além de refletir na
ação desse receptor, pode ainda constituir um outro ponto de controle do sistema IGF.
Um estudo, que avaliou 19 adultos com hipotireoidismo primário e 11 com
hipopituitarismo, evidenciou que os níveis séricos de IGF-1 e de ALS eram baixos, sendo
menores nos portadores de hipopituitarismo e, posteriormente, aumentaram com o tratamento
com levotiroxina em ambos os grupos. Os níveis de IGFBP-3 elevaram em resposta à
reposição de levotiroxina em pacientes com hipotireoidismo primário, mas não naqueles com
hipopituitarismo, sugerindo que os hormônios da tireoide podem aumentar a produção de
IGF-1 e de ALS pelos hepatócitos, mas dependem do GH para estimular a síntese da IGFBP-3
(SCHMID et al., 2006).
Um estudo pioneiro, realizado em 2009, demonstrou uma redução dos níveis séricos
de IGF-1 em adultos com diagnósticos de hipotireoidismo subclínico não tratados, em
comparação com indivíduos sem alterações nas funções tireoidianas. As concentrações de GH
e de IGFBP-3 foram encontradas ligeiramente mais baixas, mas as diferenças não foram
estatisticamente significativas. A normalização do hormônio tireoidiano circulante com a
administração exógena de tiroxina aumentou significativamente o IGF-1, mas não afetou as
concentrações de IGFBP-3 (AKIN et al., 2009). Por outro lado, Balci et al. (2011) não
identificaram alterações significativas entre os níveis plasmáticos do IGF-1, da IGFBP-3 e do
GH, ao avaliarem 35 mulheres portadoras de hipotireoidismo subclínico e 33 mulheres
saudáveis. Além disso, não encontraram nenhuma correlação entre os valores do TSH e do
IGF-1 e entre os do TSH e da IGFBP-3.
Recentemente, Marwaha et al. (2017) recrutaram 840 meninas aparentemente
saudáveis, com média de idade de 11,7 ± 3,2 anos e avaliaram tanto as medidas
antropométricas quanto às dosagens de IGF-1, de IGFBP-3 e dos hormônios tireoidianos.
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Dessas, foram diagnosticadas 109 (13%) meninas com hipotireoidismo subclínico, as quais
não apresentaram alterações significativas no crescimento e nos níveis séricos de IGF-1 e de
IGFBP-3, em relação às demais jovens. Observaram ainda que as concentrações de TSH não
tinham correlações com as de IGF-1, nem com as de IGFBP-3; no entanto, identificaram
correlações negativas entre as dosagens de T4 livre e as de IGF-1 e as de IGFBP-3.
Da mesma forma, em uma coorte multicêntrica não foi observada alteração
significativa no crescimento linear e no ganho ponderal de 92 crianças, com média de idade
de 8,3 ± 3,0 anos e portadoras de hipotireoidismo subclínico leve, durante os dois anos de
acompanhamento (WASNIEWSKA et al., 2009). Contudo, em um estudo longitudinal,
realizado na Turquia, que incluíram 24 pacientes pré-púberes e 15 púberes com baixa estatura
idiopática e hipotireoidismo subclínico, a reposição de 2 µg/kg de levotiroxina resultou no
aumento da velocidade de crescimento de forma significativa após um ano de tratamento (de
4,51 ± 1,8 cm no início do estudo nos pacientes pré-púberes para 5,53 ± 1,5 cm e de 5,54 ±
1,5 cm para 7,95 ± 2,81 cm nos púberes; p < 0,05) (CETINKAYA et al., 2003).
Dessa forma, o manejo de crianças com hipotireoidismo subclínico é uma questão
controversa. Se esta condição bioquímica está associada com anormalidades clínicas e
neuropsicológicas ainda apresenta-se como um questionamento e os benefícios do tratamento
com levotiroxina nestes indivíduos ainda não foram demonstrados (VILLAR et al., 2007). Os
hormônios tireoidianos desempenham um papel fundamental na promoção do crescimento
linear, agindo diretamente nos ossos e influenciando o GH e o sistema IGF (SALERNO;
IMPRODA; CAPALBO, 2020). Entretanto, existem poucos estudos na literatura sobre
hipotireoidismo subclínico pediátrico e sua influência no crescimento, no GH, no sistema IGF
e no IGF1R, principalmente nos primeiros meses de vida.
Frente às poucas pesquisas e à condição de hipotireoidismo subclínico não se
aparentar tão benigna, o presente estudo busca avaliar se o hipotireoidismo subclínico em
lactentes pode afetar a expressão gênica do IGF1R, bem como as concentrações séricas do
IGF-1, do IGF-2, da IGFBP-3, da ALS e, por conseguinte, o crescimento, o que poderia,
assim, aprimorar a indicação de tratamento desses pacientes visando à melhoria da estatura
final.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO PRIMÁRIO

Avaliar se o hipotireoidismo subclínico em lactentes pode afetar a expressão gênica do
IGF1R, bem como as concentrações séricas do IGF-1, do IGF-2, da IGFBP-3, da ALS e, por
conseguinte, o crescimento.

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

1. Descrever as medidas antropométricas (peso, comprimento, variações do peso e do
comprimento, velocidade de ganho ponderal e de crescimento, índice de massa corporal e os
escores-Z do peso, do comprimento e do índice de massa corporal) dos pacientes com exames
confirmatórios da primeira consulta no Ambulatório Multidisciplinar de Triagem Neonatal do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (AMTN-HCFMRP-USP), de 2009 a 2019, sugestivos do diagnóstico

de

hipotireoidismo subclínico.
2. Correlacionar tais medidas antropométricas com os níveis séricos dos hormônios
tireoidianos dos pacientes com exames confirmatórios da primeira consulta no AMTNHCFMRP-USP, de 2009 a 2019, sugestivos do diagnóstico de hipotireoidismo subclínico.
3. Avaliar as expressões de ácido ribonucleico (RNA) do gene IGF1R e as
concentrações séricas do IGF-1, do IGF-2, da IGFBP-3, da ALS dos neonatos convocados
para a avaliação médica e laboratorial no AMTN-HCFMRP-USP devido aos exames de
triagem neonatal do “Teste do Pezinho” para investigação do hipotireoidismo congênito
alterados entre o período de outubro de 2018 a fevereiro de 2020.
4. Comparar esses exames conforme os grupos formados pelas concentrações séricas
do TSH coletadas na primeira consulta, sendo os neonatos com hipotireoidismo subclínico do
grupo HSC (4 < TSH ≤ 10 µUI/ml), os portadores de hipotireoidismo congênito do grupo HC
(TSH > 10 µUI/ml) e os pacientes com dosagens dentro dos limites da normalidade do grupo
Normal (TSH ≤ 4 µUI/ml).
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4. Descrever e comparar as medidas antropométricas dos lactentes do grupo HSC com
os pacientes dos grupos HC e Normal.
5. Correlacionar os níveis séricos do IGF-1, do IGF-2, da IGFBP-3, da ALS e a
expressão gênica do IGF1R com os valores dos hormônios tireoidianos dos lactentes dos
grupos HSC, HC e Normal.
6. Correlacionar as dosagens dos hormônios tireoidianos, do IGF-1, do IGF-2, da
IGFBP-3, da ALS e a expressão gênica do IGF1R com as medidas antropométricas dos
pacientes dos grupos HSC, HC e Normal.

Casuística e Método | 43
3 CASUÍSTICA E MÉTODO

3.1 PACIENTES

Foram realizados dois tipos de estudos: um transversal com avaliação descritiva e
retrospectiva das crianças rastreadas pelo Programa de Triagem Neonatal do HCFMRP-USP
entre os anos de 2009 e 2019 e um estudo observacional longitudinal prospectivo realizado
nos lactentes atendidos no período de outubro de 2018 a fevereiro de 2020 no AMTNHCFMRP-USP.

3.2 ASPECTOS ÉTICOS

O presente estudo foi cadastrado na Plataforma Brasil e submetido ao Comitê de Ética
em Pesquisa do HCFMRP-USP e aprovado em 04 de setembro de 2017, conforme parecer
número 2.258.589 (ANEXO A).
Após uma explicação verbal detalhada, todos os responsáveis legais das crianças que
participaram do estudo observacional longitudinal prospectivo receberam e assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).

3.3 DESENHO DOS ESTUDOS

3.3.1 Estudo Transversal Descritivo e Retrospectivo (Primeiro Estudo)

O exame de triagem neonatal do “Teste do Pezinho” é realizado idealmente entre o
terceiro e quinto dia de vida por meio da coleta de sangue do calcanhar em papel filtro. De
acordo com o Programa de Triagem Neonatal para investigação do hipotireoidismo congênito
do HCFMRP-USP, os neonatos que apresentam níveis de TSH entre 6 e 10 µUI/ml são
submetidos a uma nova coleta de exame através do papel filtro e, caso apresentem, novamente
a dosagem acima de 6 µUI/ml, são convocados para consulta médica no AMTN-HCFMRPUSP e para coleta de exames confirmatórios séricos. No início desse Programa, o valor de
corte considerado do TSH neonatal era 5 µUI/ml, sendo modificado, em 2012, para 6 µUI/ml.
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Como visualizado na Figura 2, os recém-nascidos que obtêm dosagem de TSH neonatal acima
de 10 µUI/ml são encaminhados, em caráter de urgência, para avaliação médica e coleta de
exames confirmatórios.
Em caso de prematuridade, são programadas três coletas de sangue em papel filtro,
sendo a primeira amostra recomendada no 3º dia de vida, a segunda amostra, no 16º dia de
vida e a terceira amostra é orientada conforme o peso ao nascer e a idade gestacional,
ocorrendo no 28º dia de vida para os recém-nascidos com peso igual ou superior a 1500
gramas e/ou idade gestacional igual ou acima de 32 semanas e no 45º dia de vida para aqueles
com peso inferior a 1500 gramas e/ou idade gestacional menor a 32 semanas. É recomendado
ainda que, quando houver indicação de transfusão sanguínea, a coleta do “Teste do Pezinho”
seja realizada antes do procedimento.
Os exames confirmatórios são colhidos por meio de punção venosa e consistem nas
dosagens de TSH e de T4 total. Os pacientes que apresentam os exames confirmatórios
alterados completam a investigação com a análise da iodúria e com as dosagens séricas de T4
livre, de tireoglobulina e dos anticorpos anti-tireoperoxidase (anti-TPO) e anti-tireoglobulina
(anti-Tg). Caso o resultado do TSH esteja entre 4 e 10 µUI/ml e os níveis de T4 livre e T4
total fiquem dentro dos valores de referências, a criança, com diagnóstico de hipotireoidismo
subclínico, permanece em seguimento clínico e com dosagens hormonais periódicas, podendo
obter alta após normalização dos exames.
O hipotireoidismo congênito primário permanente é causado, em aproximadamente
85% dos casos, por disgenesia tireoidiana (agenesia, hipoplasia e/ou ectopia) e, em 15% dos
casos resulta de disormonogênese, ou seja, de defeitos da síntese dos hormônios tireoidianos
(ALVES, 2018). Para a definição do diagnóstico etiológico, as crianças que apresentam níveis
séricos de TSH acima de 10 µUI/ml e de T4 total e/ou de T4 livre baixos, que, portanto, são
diagnosticadas com hipotireoidismo congênito, realizam cintilografia da tireoide com
pertecnetato de tecnécio (99mTc) anteriormente ao início do tratamento. Aquelas que não
realizaram investigação completa do diagnóstico etiológico ou que apresentaram cintilografia
com tireoide tópica e com dimensões normais na avaliação inicial podem ser portadoras de
hipotireoidismo congênito transitório e, assim, são reavaliadas após os três anos de idade com
a suspensão do tratamento com a levotiroxina.
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Figura 2 - Fluxograma do atendimento do Programa de Triagem Neonatal para a investigação do
hipotireoidismo congênito do HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: Figura elaborada a partir das informações disponibilizadas no artigo Hipotireoidismo congênito:
recomendações do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
(MACIEL et al., 2013).

O Programa de Triagem Neonatal do HCFMRP-USP abrange 107 municípios
pertencentes aos seguintes Departamentos Regionais de Saúde (DRS): Araçatuba (DRS II),
Barretos (DRS V), Franca (DRS VIII) e Ribeirão Preto (DRS XIII), com uma população total
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estimada de 3.503.648 habitantes (BRASIL, 2019). Nesse Programa, entre os anos de 2009 e
2019, foram triados 382.991 recém nascidos, com uma cobertura média em torno de 92%.
Inicialmente, neste estudo foi realizada uma análise descritiva e retrospectiva das 808
crianças que apresentaram TSH neonatal alterado e, assim, foram convocadas para realizar os
exames confirmatórios e a consulta médica no AMTN-HCFMRP-USP entre os anos de 2009 a
2019. Durante o período dessa análise, como visto na Figura 3, constatou-se que, desses
pacientes convocados, 310 apresentaram exames confirmatórios nessa primeira consulta
sugestivos do diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, sendo que 53 (17,1%) foram
posteriormente diagnosticados com hipotireoidismo congênito e 177 (57,1%) normalizaram
os exames laboratoriais e, dessa forma, tiveram diagnóstico de hipotireoidismo subclínico
transitório.
Como mostra a Figura 4, após a exclusão de pacientes portadores de síndromes
genéticas, tais como síndrome de Down e de Silver-Russel; de prematuros graves (idade
gestacional igual ou inferior a 30 semanas); de recém-nascidos com extremo baixo peso ao
nascer (peso abaixo de 1000 gramas); daqueles que fizeram seguimento clínico e laboratorial
no AMTN-HCFMRP-USP por um período inferior a um ano e dos lactentes que integram o
segundo estudo, foi realizada uma avaliação antropométrica das 122 crianças remanescentes
com exames confirmatórios coletados na primeira consulta que indicavam o diagnóstico de
hipotireoidismo subclínico.
Dessas crianças, foram avaliadas as seguintes variáveis: idade, sexo, peso,
comprimento, velocidades de ganho ponderal e de crescimento, índice de massa corporal
(IMC), níveis séricos de TSH neonatal (coletados em papel filtro) e dosagens de TSH, de T4
livre, de T4 total, de tireoglobulina, da iodúria e dos anticorpos anti-TPO e anti-Tg. Esses
dados foram coletados, por meio de uma revisão criteriosa dos prontuários médicos, até a
idade de dois anos.
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Figura 3 - Descrição geral dos pacientes convocados para avaliação médica e laboratorial no AMTNHCFMRP-USP de 2009 a 2019

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: HSC: Hipotireoidismo Subclínico. HC: Hipotireoidismo Congênito.
* Hipotireoidismo central, eutireoideo doente, hipoTBGnemia, resistência ao hormônio tireoidiano e alterações
decorrentes do hipertireoidismo materno.

Conforme descrito na Figura 4, ao longo do seguimento clínico e laboratorial nos dois
primeiros anos de vida, dos 122 pacientes com exames iniciais sugestivos de hipotireoidismo
subclínico, 34 (27,9%) evoluíram com o diagnóstico de hipotireoidismo congênito, 35
(28,7%) com hipotireoidismo subclínico transitório e 53 (43,4%) persistiram com essa
condição e, portanto, foram diagnosticados com hipotireoidismo subclínico permanente. Além
disso, dos pacientes que evoluíram com diagnóstico de hipotireoidismo congênito, 13
iniciaram o tratamento no primeiro mês de vida e seis com idade superior a um ano de idade.
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Figura 4 - Evolução do diagnóstico durante os dois primeiros anos de vida dos pacientes avaliados no primeiro
estudo

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.3.2 Estudo Observacional Longitudinal Prospectivo (Segundo Estudo)

Com o intuito de aprimorar a investigação clínica e laboratorial dos lactentes
portadores de hipotireoidismo subclínico, foi idealizado um segundo estudo observacional
longitudinal prospectivo.
Para esta análise foram selecionadas, de uma amostra de conveniência, 68 crianças,
que haviam sido convocadas para a avaliação médica e laboratorial no AMTN-HCFMRP-USP
devido aos exames de triagem neonatal do “Teste do Pezinho” para investigação do
hipotireoidismo congênito alterados, entre o período de outubro de 2018 a fevereiro de 2020.
Desses participantes foram coletadas uma amostra de sangue de, no máximo, 5 ml por punção
venosa, no mesmo momento da coleta de sangue para determinação do TSH e do T4 total,
para a avaliação da expressão gênica do IGF1R. As amostras coletadas para dosagens séricas
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hormonais desses exames confirmatórios foram aproveitadas para as análises do IGF-1, do
IGF-2, da IGFBP-3 e do ALS.
Dos 68 pacientes inseridos no estudo, um foi excluído das análises por apresentar
diagnóstico de síndrome de Down. Os demais 67 participantes foram separados em grupos de
acordo com as concentrações séricas do TSH coletadas na primeira consulta, sendo o grupo
Normal composto por 12 pacientes com TSH ≤ 4 µUI/ml; o grupo HSC por 28 pacientes com
4 < TSH ≤ 10 µUI/ml e o grupo HC por 27 pacientes com TSH > 10 µUI/ml.
Dessas crianças foram analisados as seguintes variáveis: idade das coletas dos “Testes
do Pezinho”, idade na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP, sexo, dados
antropométricos (peso, comprimento, velocidades de crescimento e de ganho ponderal, IMC,
perímetro cefálico), quadro clínico observado na primeira consulta, dados do nascimento
(idade gestacional, tipo do parto, necessidade de reanimação neonatal e de uso de
antibioticoterapia), dados maternos durante a gestação (pré natal adequado, doenças, uso de
álcool, tabagismo, sorologias alteradas), dosagens hormonais de TSH, de T4 livre, de T4 total,
de tireoglobulina, de IGF-1, de IGF-2, de IGFBP-3, de ALS e as análises da iodúria e da
expressão gênica do IGF1R. Os dados clínicos foram obtidos mediante revisão do prontuário
médico e acompanhamento dos pacientes ao longo dos primeiros seis meses de vida.
Em relação às dosagens séricas do IGF-1 e da IGFBP-3 da primeira consulta, três
pacientes tiveram material insuficiente para a análise. Quanto à avaliação das concentrações
plasmáticas do IGF-2 e da ALS, essas foram realizadas em apenas 40 pacientes devido à
escassez de recursos financeiros para a compra dos insumos. Além disso, os níveis séricos da
ALS apresentaram-se com erros e, portanto, foram excluídos da análise dos resultados finais.
Foi proposto, inicialmente, que as dosagens séricas do IGF-1, da IGFBP-3, do IGF-2,
da ALS e da expressão gênica do IGF1R seriam realizadas trimestralmente em conjunto com
a avaliação clínica dos pacientes. No entanto, em decorrência das adversidades enfrentadas
para as coletas dos exames e para o comparecimento de alguns lactentes no HCFMRP-USP,
essa metodologia foi modificada e, assim, as coletas dos exames seriam feitas na primeira
consulta e no primeiro ano de vida. Todavia, em virtude da pandemia pelo coronavírus, os
seguimentos clínico e laboratorial dos pacientes foram comprometidos e a maioria dos
atendimentos ambulatoriais no HCFMRP-USP foram realizados de forma remota por
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telemedicina, dificultando, dessa forma, as coletas de exames e as aferições das medidas
antropométricas.

3.4 DOSAGENS LABORATORIAIS

3.4.1 Análise da Expressão Gênica do IGF1R

A análise da expressão gênica do IGF1R foi realizada no Laboratório de Biologia
Molecular da Pediatria do HCFMRP-USP. Para essa avaliação, as amostras foram submetidas
a extração e a quantificação do ácido ribonucleico, com posterior síntese de ácido
desoxirribonucleico complementar (cDNA) e realização da Reação em Cadeia de Polimerase
em Tempo Real (RT-qPCR).

3.4.2 Separação dos Linfócitos e Armazenamento das Amostras

As amostras coletadas em tubos roxos, contendo ácido etilenodiamino tetra-acético
(EDTA), foram submetidas inicialmente a um processo de hemólise, através da adição de 25
ml de uma solução contendo cloreto de amônio e bicarbonato de amônia na proporção 9:1,
respectivamente. Na sequência, as amostras foram centrifugadas a 3000 rotações por minuto
(rpm) por 15 minutos na temperatura de 4°C. Após centrifugação, foi descartado o
sobrenadante e o pellet foi ressuspendido em 750 microlitros (µl) de tampão fosfato-salino
(PBS), o qual tinha sido tratado uma vez com dietilpirocarbonato (DEPC). Dessa suspensão
foram retiradas duas alíquotas de 250 µl e armazenadas em dois tubos tipo eppendorfs
identificados com o número da amostra e a data da coleta. Em seguida, foi adicionado, em
cada tubo, 750 µl de TRIzol LS Reagent® (Invitrogen Inc, EUA) e o conteúdo final dos tubos
de 1 ml foi homogeneizado. Posteriormente, foi descartado o sobrenadante e retirado, o
máximo possível, do PBS do pellet. Finalmente, as amostras foram estocadas a -80°C para
posterior extração de RNA total dos linfócitos separados.
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3.4.3 Extração do RNA

As amostras armazenadas com TRIzol LS Reagent® (Invitrogen Inc, EUA) foram
descongeladas, homogeneizadas e incubadas em temperatura ambiente por cinco minutos para
permitir a completa dissociação dos complexos nucleoprotéicos. Posteriormente, para a
purificação do RNA, foi adicionado 200 µl de clorofórmio (Merck, AL) e agitado
vigorosamente por 15 segundos. Logo em seguida, os tubos foram mantidos por três minutos
em temperatura ambiente e, após, centrifugados a 13.000 rpm por 15 minutos a 4°C,
culminando na separação dos componentes da amostra em três fases: fase inferior, de
coloração rosa, contendo o clorofórmio; fase intermediária branca com DNA e proteínas; e a
fase superior incolor ou aquosa com o RNA.
A fase aquosa foi transferida com cuidado para um novo tubo identificado, onde foram
adicionados 500 µl de álcool isopropílico a 100% (Merck, AL) e, imediatamente, postos no
gelo. As amostras, então, foram incubadas overnight a -20°C.
Após esse período, foram submetidas à centrifugação por 20 minutos a 13.000 rpm a
4°C, formando um pellet contendo o RNA total. O sobrenadante foi desprezado e o pellet
lavado com 1 ml de etanol a 75% por duas vezes. As amostras foram centrifugadas 9000 rpm
por cinco minutos a 4ºC e, novamente, o sobrenadante foi removido. O pellet de RNA, após
secar a temperatura ambiente, foi dissolvido em 30 µl de água tratada com DEPC e estocado a
-80°C.

3.4.4 Purificação e Quantificação do RNA

Os processos de quantificação e de purificação do RNA total foram obtidos mediante a
utilização do aparelho espectrofotômetro NanoDrop Spectrophotometer (Thermo Scientific,
EUA), uma vez que cada composto absorve a luz em uma certa amplitude de comprimento de
onda.
Como o RNA, as proteínas e os contaminantes orgânicos absorvem a luz nos
respectivos comprimentos de onda de 260 nanômetros (nm), de 280 nm e de 230 nm, as
razões dos valores de absorbância A260/A280 e A260/A230 fornecem os padrões de qualidade
para o teste de pureza do RNA e devem ser, nessa ordem, aproximadamente 2,0 e 2,2. A razão
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A260/A230 inferior a 1,8 indica níveis significativos de contaminantes orgânicos, tais como
hidratos de carbono, peptídeos, fenol e TRIzol LS Reagent® (Invitrogen Inc, EUA).
Além disso, como a quantidade de luz absorvida é diretamente proporcional à
concentração da substância na amostra analisada, a obtenção da quantificação do RNA total
baseia-se na relação de cada unidade de absorbância na medida de 260 nm corresponder a 40
microgramas por mililitros (µg/ml) de RNA dissolvido em água.

3.4.5 Síntese do cDNA

Após os processos de purificação e de quantificação do RNA total das amostras, a
síntese do cDNA foi realizada a partir de aproximadamente 500 nanogramas (ng) de RNA
extraído, por meio da transcrição reversa com os reagentes do kit High Capacity cDNA
Reverse Transcription (Applied Biosystems, EUA), padronizado para uma reação contendo:
2,5 µl de Buffer (tampão); 1 µl de dNTP Mix; 0,63 µl de RNAse Out (inibidor de RNAse);
1,25 µl de MultiScribeTM Reverse Transcriptase e 2,5 µl de primer randômico
(oligonucleotídeo iniciador). O volume final da reação foi equalizado com água pura para 25
µl.

3.4.6 PCR Quantitativa em Tempo Real (RT-qPCR)

O cDNA, obtido pela transcrição reversa, foi submetido à técnica de RT-qPCR, a qual
permitiu a quantificação relativa da expressão de um gene alvo. Para essa avaliação, foram
utilizadas a sonda TaqMan IGF1R e como controles endógenos foram empregadas as médias
geométricas das expressões dos genes β-glicuronidase (GUSB) e β2-microglobulina (B2M) de
cada amostra.
As reações foram preparadas em duplicatas e nos poços foram colocados 6 µl de
Master Mix; 0,6 µl de sonda TaqMan® (Applied Biosystems, EUA) específica para o gene
(GUSB ou B2M ou IGF1R) e 5,4 µl do cDNA oriundo das amostras e diluído na proporção de
1:50 em água, totalizando um volume final da reação de 12 µl. Os reagentes, foram, então,
submetidos à realização da RT-qPCR no aparelho 7500 Real-time PCR System® (Applied
Biosystems, EUA).
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Os genes de controle endógeno foram utilizados para a normalização dos níveis da
expressão dos genes de estudo (alvo). Nesse estudo, foram escolhidos dois genes para
controle endógeno: B2M e o GUSB. Tais genes, em estudos anteriores, apresentaram melhor
desempenho durante a RT-qPCR quando a expressão gênica foi analisada em linfócitos
humanos (BEILLARD et al., 2003). A sonda do gene IGF1R foi marcada com o fluoróforo
FAM, enquanto as sondas dos genes B2M e GUSB foram sinalizadas com o fluoróforo VIC. A
fluorescência detectada é proporcional à quantidade de sonda degradada e, portanto, ao
produto da RT-qPCR acumulado (CUSTÓDIO, 2010).
A quantificação relativa da expressão do gene IGF1R foi realizada utilizando-se como
calibrador um pool de cDNA de uma amostra padronizada, denominada RCR13, proveniente
de uma criança do grupo controle, com peso e estatura adequados para a idade, de um estudo
prévio realizado no HCFMRP-USP (RICCO, 2014). A leitura obtida pelo aparelho de RTqPCR foi expressa na forma de número de ciclos de PCR necessários para que um
determinado nível de fluorescência fosse significativamente detectável, assim, chamado de
ciclo threshold ou CT. Tal resultado possibilitou o cálculo do ΔCT através da normalização dos
dados oriundos das amostras em relação aos genes de controle endógeno. Além disso, também
foram normalizados os resultados obtidos das amostras em relação ao ΔC T do calibrador e,
assim, foram calculados os ΔΔCT (ou 2–ΔΔCT) das amostras, sendo estabelecido o valor de um
para a quantificação relativa da expressão do gene IGF1R do calibrador. Para essa análise,
foram consideradas as amostras cujo valor de desvio-padrão não excedeu 0,5 (CUSTÓDIO,
2010; LIVAK; SCHMITTGEN, 2001).

3.4.7 Análises Séricas dos Hormônios Tireoidianos
A dosagem do TSH neonatal, coletado em papel filtro, foi realizada através do ensaio
imunofluorimétrico tempo resolvido (AutoDELFIA®, Perkin Elmer®, Finlândia), no
Laboratório de Triagem Neonatal do HCFMRP-USP, com a sensibilidade analítica do ensaio
do TSH neonatal de 2 µUI/ml.
As dosagens séricas dos hormônios T4 total, T4 livre e TSH de terceira geração foram
dosados no analisador IMMULITE® 2000 (Siemens Healthcare Diagnostics, EUA), por meio
de imunoensaios específicos, com as sensibilidades analíticas do TSH de 0,004 µUI/ml, do T4
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total de 0,3 micrograma por decilitro (µg/dl) e do T4 livre de 0,22 nanograma por decilitro
(ng/dl). Os valores de referência, para a faixa etária pediátrica, do TSH, do T4 total e do T4
livre eram 0,4 a 4,5 µUI/ml; 6,5 a 16 µg/dl e 0,9 a 1,8 ng/dl, respectivamente.
A partir de agosto de 2020, as dosagens hormonais do TSH, do T4 total e do T4 livre
passaram a ser realizadas no analisador Atellica™ IM Analyzer (Siemens Healthcare
Diagnostics, EUA), através do método de quimioluminescência, com intervalo de medição do
TSH de 0,008 a 150 µUI/ml, do T4 total de 0,3 a 30 µg/dl e do T4 livre de 0,1 a 12 ng/dl. Os
valores de referência, para a faixa etária de um a 23 meses, do TSH, do T4 total e do T4 livre
eram 0,87 a 6,15 µUI/ml; 6 a 13,2 µg/dl e 0,94 a 1,44 ng/dl, respectivamente.
As análises das concentrações séricas da tireoglobulina e dos anticorpos anti-TPO e
anti-Tg também foram realizadas no analisador IMMULITE® 2000 (Siemens Healthcare
Diagnostics, EUA), com respectivas sensibilidades analíticas de 0,2 nanograma por mililitro
(ng/ml), de 5 unidades por mililitro (UI/ml) e de 10 UI/ml. Nessas dosagens, um resultado
numérico superior ou igual a 40 UI/ml sugeria um nível de anticorpos anti-Tg elevado no soro
e um valor superior ou igual a 35 UI/ml indicava aumento sérico do anti-TPO. Já o limite
superior da normalidade da dosagem da tireoglobulina nesse analisador foi estabelecido em
55 ng/ml.
A iodúria foi realizada pelo método colorimétrico cinético e analisado pelo
espectrofotômetro UV/Vis Beckman Coulter DU 650 (Beckman Coulter, Inc., EUA), com
sensibilidade analítica de 10 microgramas por litro (µg/l) e limite superior de detecção de 555
µg/l. Segundo a OMS, em crianças com idade inferior a dois anos, a iodúria acima de 100 µg/l
pode definir a ingestão adequada de iodo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013).

3.4.8 Análises Séricas do IGF-1 e da IGFBP-3

Os valores de IGF-1 e IGFBP-3 foram determinados pelo método de
quimioluminescência (IMMULITE® 2000, Siemens Healthcare Diagnostics, EUA) no
Laboratório de Endocrinologia do HCFMRP-USP, com coeficientes de variação intra-ensaio
do IGF-1 de 2,4% e da IGFBP-3 de 2,3%. As sensibilidades analíticas dos ensaios do IGF-1 e
da IGFBP-3 foram 15 ng/ml e 0,1 µg/ml, respectivamente.

Casuística e Método | 55
3.4.9 Análises Séricas do IGF-2 e da ALS

As dosagens hormonais de ALS e de IGF-2 foram processadas no Laboratório de
Pediatria do HCFMRP-USP, onde as concentrações do IGF-2 foram obtidas mediante ensaios
imunoenzimáticos (MyBioSource, EUA), com sensibilidade analítica de 10 picogramas por
mililitro (pg/ml). É importante reafirmar que os níveis séricos da ALS apresentaram-se com
erros e, portanto, foram excluídos da análise dos resultados finais.

3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados compilados no primeiro estudo, realizado no Programa de Triagem Neonatal
do HCFMRP-USP entre os anos de 2009 e 2019, foram armazenados em uma base de dados
utilizando na plataforma Numbers versão 11.1 (Apple Inc., EUA), já os dados obtidos no
segundo estudo foram arquivados no software REDCap (HARRIS et al., 2009). A análise
estatística foi realizada pelo Programa R versão 1.4.1717.
As variáveis qualitativas foram apresentadas de acordo com suas frequências absolutas
e relativas, enquanto que os resultados das variáveis quantitativas (com ou sem distribuição
normal) foram descritos, preferencialmente, através de medianas, de intervalos interquartis e
de médias e desvios-padrão, no seguinte formato: média (± desvio-padrão). O tipo de
distribuição das variáveis quantitativas foi avaliado pelo teste de normalidade AndersonDarling. Ademais, a quantificação relativa da expressão gênica do IGF1R foi determinada
pelo método 2-ΔΔCT (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001).
A aferição do peso foi realizada em quilogramas (Kg) e do comprimento, em
centímetros (cm). Essas medidas foram empregadas para o cálculo do índice de massa
corpórea (IMC), definido pela fórmula de Quetelet, como a relação da massa corporal, em
quilogramas, pelo comprimento, em metros, elevada ao quadrado (Kg/m2) e para as
estimativas das velocidades de crescimento e de ganho ponderal, que correspondem aos
incrementos do comprimento e do peso em determinado intervalo de tempo. Essas
mensurações ainda foram empregadas para o cálculo das variações do peso e do
comprimento, sendo elas a diferença do peso e do comprimento em relação às medidas do
nascimento. Ademais, foram calculadas também as variações relativas do peso, sendo
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caracterizadas pela relação do valor da variação absoluta, em gramas (g), pela idade em dias
dos pacientes.
Para a obtenção dos valores dos escores-Z do peso, do comprimento e do IMC para
idade, foram utilizadas as curvas do Projeto Intergrowth-21st para os pacientes prematuros
(VILLAR et al., 2015) e da OMS para os demais participantes através do software WHO
Anthro (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). Além disso, para a análise dos valores
dos escores-Z das velocidades de ganho ponderal e de crescimento para a idade foram usadas
as tabelas com os padrões de crescimento infantil da OMS (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2009).
As comparações entre três ou mais grupos foram realizadas através do teste de
Kruskal-Wallis, seguido do teste de Dunn, para as variáveis sem distribuição normal e da
análise de variância (ANOVA), seguido do teste de Tukey, para as variáveis com distribuição
normal. Para a comparação de dois grupos frente às variáveis de interesse sem distribuição
normal foi aplicado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, enquanto que para aquelas
com distribuição normal foi utilizado o teste t-student. Para a análise de correlação foi
utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. Foram considerados estatisticamente
significativos os valores de p inferiores a 0,05 (p-valor < 0,05).
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4 RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DO ESTUDO TRANSVERSAL DESCRITIVO E RETROSPECTIVO
(PRIMEIRO ESTUDO)

4.1.1 Caracterização dos Pacientes

No primeiro estudo realizado no Programa de Triagem Neonatal do HCFMRP-USP,
entre os anos de 2009 a 2019, foram avaliadas 122 crianças, que tiveram os exames
tireoidianos coletados na primeira consulta sugestivos do diagnóstico de hipotireoidismo
subclínico. Desse total, 81 (66,4%) eram do sexo masculino e 34 (27,9%) prematuros, os
quais apresentaram idade gestacional variando de 33 semanas e um dia a 36 semanas e cinco
dias. Enquanto que nos recém-nascidos a termo a média da idade gestacional foi de 39
semanas e seis dias.
Os dados referentes às coletas dos exames de triagem neonatal do “Teste do Pezinho”
para investigação do hipotireoidismo congênito dos pacientes estão descritos na Tabela 1.
Pode-se constatar que as medianas das idades na primeira, na segunda e na terceira coletas
desses exames foram, respectivamente, quatro, 26 e 33,5 dias.

Tabela 1 - Descrição dos dados referentes às coletas dos exames de triagem neonatal do “Teste do Pezinho”
para investigação do hipotireoidismo congênito dos pacientes do primeiro estudo

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável.
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Os valores do TSH neonatal da primeira coleta variaram de 0,5 a 48,2 µUI/ml e
apresentaram média de 10,3 (± 5,8) µUI/ml. Além disso, observou-se que apenas cinco
neonatos realizaram a terceira dosagem desse exame de triagem neonatal, sendo todos
prematuros.
A Tabela 2 retrata os dados antropométricos do nascimento dos pacientes. Verificou-se
que as médias do peso, do comprimento e do IMC foram, nessa ordem, 3,0 (± 0,6) Kg; 47,5
(± 2,8) cm e 13,0 (± 1,8) Kg/m2. Quanto às medidas do comprimento ao nascer, pode-se
analisar que dois neonatos tiveram aferições elevadas para a idade (escore-Z acima de 2) e 18
as apresentaram baixas para idade (escore-Z abaixo de -2), sendo que seis destes eram
prematuros e nove do sexo feminino.
Em relação ao peso, averiguou-se que 11 crianças tiveram escore-Z inferior a -2 e,
portanto, foram consideradas pequenas para a idade gestacional (PIG). Dessas crianças, seis
eram do sexo feminino e três prematuras, as quais apresentaram idade gestacional variando de
34 semanas e dois dias a 36 semanas e um dia.

Tabela 2 - Descrição dos dados antropométricos do nascimento dos pacientes do primeiro estudo

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável.

A Tabela 3 apresenta a comparação das dosagens séricas do TSH neonatal e os dados
antropométricos aferidos no nascimento conforme a prematuridade e a adequação do peso ao
nascer para a idade gestacional desses pacientes. Pode-se observar que os recém-nascidos PIG
apresentaram todas as medidas antropométricas do nascimento menores do que os neonatos
com peso adequado para a idade gestacional (AIG), sendo estes assim classificados por terem
o escore-Z do peso do nascimento acima de -2.
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De acordo com a prematuridade dos pacientes, analisou-se que houve diferenças
estatisticamente significativas no peso (p < 0,0001), no comprimento (p < 0,0001) e no IMC
(p < 0,0001). Contudo, os valores dos escores-Z do peso (p = 0,22) e do comprimento (p =
0,51) não evidenciaram diferenças significativas entre os prematuros e os neonatos nascidos a
termo. Além disso, os níveis séricos do TSH neonatal da primeira coleta foram
significativamente menores nos prematuros em comparação aos recém-nascidos a termo ( p <
0,01).

Tabela 3 - Dados referentes às coletas dos exames de triagem neonatal e às medidas antropométricas do
nascimento de acordo com a prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos
pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados descritos em média ± desvio-padrão. PIG: pequeno para a idade gestacional. AIG: adequado para
a idade gestacional.
* p-valor < 0,05.
** Teste t-student e Teste de Mann-Whitney.

Segundo a evolução do diagnóstico durante os dois primeiros anos de vida dos
pacientes, avaliou-se que seis (11,3%) das 53 crianças com o diagnóstico hipotireoidismo
subclínico permanente foram classificadas como PIG e 14 (26,4%) eram prematuras.
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Enquanto que, dos 34 pacientes que posteriormente foram diagnosticados

com

hipotireoidismo congênito, 22 (64,7%) eram do sexo masculino, sete (20,6%) eram
prematuros e três (8,8%) foram avaliados como PIG.
A análise comparativa das concentrações séricas do TSH neonatal e os dados
antropométricos do nascimento de acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes está
delineada na Tabela 4. Verificou-se que as dosagens hormonais bem como as medidas
antropométricas do nascimento não apresentaram diferenças estatisticamente significativas
conforme essa estratificação dos pacientes.

Tabela 4 - Dados referentes às coletas dos exames de triagem neonatal e às medidas antropométricas do
nascimento de acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados descritos em média ± desvio-padrão.
* Valores referentes a um paciente.
**Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.
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4.1.2 Avaliação Antropométrica e Laboratorial da Primeira Consulta

Conforme evidenciado na Tabela 5, as medianas da idade cronológica e corrigida dos
pacientes da primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP foram, respectivamente, de 16 dias
e de 13 dias. Pode-se analisar que as médias do peso e do comprimento foram, nessa ordem,
de 3,6 (± 1,0) Kg e de 51,4 (± 3,8) cm.

Tabela 5 - Descrição das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados antropométricos dos pacientes na
primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável.
* Resultado acima do limite superior de detecção do método.

Constatou-se que nove neonatos apresentaram comprimento baixo para a idade
(escore-Z abaixo de -2) e um teve o comprimento muito baixo para a idade (escore-Z abaixo
de -3). Além disso, segundo as variações do comprimento e do peso, consideradas as
diferenças dessas medidas aferidas na primeira consulta em relação às do nascimento, notou-
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se que 11 crianças apresentaram perda de peso e quatro não tiveram incremento do
comprimento do nascimento.
A avaliação laboratorial dessa consulta demonstrou médias do TSH de 7,9 (± 2,5) µUI/
ml, do T4 total de 10,8 (± 2,2) µg/dl e do T4 livre de 1,3 (± 0,2) ng/dl. Pode-se averiguar que
25 pacientes apresentaram níveis séricos do TSH acima de 10,0 µUI/ml com dosagens do T4
livre e do T4 total dentro dos valores de referência. Desses pacientes, oito evoluíram com
diagnóstico de hipotireoidismo congênito e 12 permaneceram com hipotireoidismo
subclínico.
Verificou-se ainda que as concentrações séricas da tireoglobulina variaram de 19,8 a
497,0 ng/ml, sendo que 81 (73,6% dos pacientes que as dosaram) apresentaram resultados
acima do limite superior da normalidade do analisador de 55,0 ng/ml. Ademais, oito neonatos
tiveram dosagens da iodúria inferiores a 100,0 µg/l e um obteve resultado acima do limite
superior de detecção de 555,0 µg/l. Desses nove neonatos com alterações dos valores da
iodúria, nenhum apresentou histórico familiar de tireoidopatias.
Em relação às dosagens dos anticorpos anti-TPO e anti-Tg, observou-se que três
pacientes tiveram níveis do anti-TPO superiores ao valor de referência de 35,0 UI/ml, um
apresentou o resultado de anti-Tg acima de 40,0 UI/ml e um teve elevação dos dois
anticorpos. Dessas cinco crianças, duas duas apresentaram histórico familiar de tireoidopatias,
cujas mães foram diagnosticadas com hipotireoidismo durante a gestação. Avaliou-se ainda
que as médias das dosagens da tireoglobulina e da iodúria desses lactentes foram,
respectivamente, de 67,1 (± 14,7) e 80,8 (± 6,4) µg/l e que três tiveram dosagens da iodúria
abaixo de 100 µg/l. Posteriormente, todos os pacientes normalizaram os níveis séricos desses
anticorpos, sendo que duas permaneceram com hipotireoidismo subclínico e duas tiveram
hipotireoidismo subclínico transitório.
A Tabela 6 delineia a comparação dos dados antropométricos e das dosagens
hormonais da primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP de acordo com a história familiar
de tireoidopatias e o sexo dos pacientes. Pode-se inferir que as dosagens hormonais não
apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação à história familiar de
tireoidopatias dos pacientes, inclusive as concentrações da tireoglobulina e da iodúria.
Quanto à avaliação dos hormônios tireoidianos conforme o sexo, constatou-se que os
pacientes do sexo masculino tiveram os níveis séricos do TSH da primeira consulta
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significativamente maior que os neonatos do sexo feminino (p = 0,03). Além disso, as
medidas antropométricas não evidenciaram diferenças estatisticamente significativas a
respeito da história familiar de tireoidopatias bem como do sexo.

Tabela 6 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira consulta de acordo com a
história familiar de tireoidopatias e o sexo dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Teste t-student e Teste de Mann-Whitney.

A Tabela 7 mostra a análise comparativa das dosagens dos hormônios tireoidianos e
das medidas antropométricas da primeira consulta de acordo com a prematuridade e a
adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes. Observou-se que os
níveis séricos do T4 livre (p < 0,01) e do T4 total (p = 0,03), coletados nessa consulta, foram
significativamente maiores nos pacientes nascidos a termo em relação aos prematuros.
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Contudo, as dosagens séricas do TSH da primeira consulta não demonstraram diferenças
estatisticamente significativas segundo a prematuridade (p = 0,93).

Tabela 7 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira consulta de acordo com a
prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados descritos em média ± desvio-padrão. PIG: pequeno para a idade gestacional. AIG: adequado para
a idade gestacional.
* p-valor < 0,05.
** Teste t-student e Teste de Mann-Whitney.

Pode-se notar ainda que os valores do peso (p < 0,001), da variação relativa do peso (p
< 0,01), do comprimento (p < 0,001) e do IMC (p = 0,04) dos recém-nascidos a termo foram
significativamente mais elevados do que os mensurados nos prematuros. Ao passo que o
comprimento e as variações do peso e do comprimento dos pacientes PIG não apresentaram
diferenças estatisticamente significativas em relação aos neonatos AIG. Provavelmente, a
melhora nas medidas do comprimento dos neonatos PIG nessa primeira consulta ocorreu em
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virtude de uma criança que foi atendida na primeira consulta, aos 4 meses e 12 dias de vida,
com um incremento de 16,0 cm em seu comprimento do nascimento.
De acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes, a comparação dessas
dosagens hormonais da primeira consulta demonstrou que as concentrações séricas de T4 total
foram significativamente menores nas crianças com posterior diagnóstico de hipotireoidismo
congênito em relação aos neonatos com hipotireoidismo subclínico transitório (p = 0,02).
Entretanto, não houve diferenças significativas entre os pacientes com hipotireoidismo
subclínico transitório e permanente (p = 0,06). Além disso, como visto na Tabela 8, verificouse ainda que os dados antropométricos da primeira consulta não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas conforme a evolução do diagnóstico dos pacientes.

Tabela 8 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira consulta de acordo com a
evolução do diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.
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A Figura 5 apresenta a análise comparativa realizada entre os dados antropométricos
do nascimento e as dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho” e do
TSH, do T4 livre e do T4 total realizadas na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP.
Pode-se avaliar que os níveis séricos do T4 total da primeira consulta dos pacientes
apresentaram correlações positivas fracas com o peso (ρ = 0,3; p < 0,01), com o comprimento
(ρ = 0,3; p < 0,01) e com o IMC (ρ = 0,2; p = 0,01) do nascimento. De forma semelhante, as
concentrações do T4 livre demonstraram relações positivas fracas com o peso (ρ = 0,2; p =
0,02) e com o comprimento (ρ = 0,3; p < 0,01). Já os níveis séricos do TSH dessa mesma
avaliação não tiveram correlações estatisticamente significativas com as medidas
antropométricas do nascimento.
Observou-se também que as dosagens do TSH neonatal da primeira coleta tiveram
correlações positivas fracas com as concentrações do T4 livre (ρ = 0,4; p < 0,001) e do T4
total (ρ = 0,3; p < 0,01) da primeira consulta. Ao mesmo tempo, as concentrações do T4 livre
e do T4 total apresentaram correlações positivas entre si (ρ = 0,6; p < 0,0001). Além disso,
nenhuma dosagem hormonal apresentou relação estatisticamente significativa com a idade da
primeira coleta do TSH neonatal.

Figura 5 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do nascimento e das dosagens hormonais
realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Idade(TSHneo.1): idade da 1ª coleta do TSH neonatal.
TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH e T4T: exames coletados na 1ª consulta.
Peso.N, Comprimento.N e IMC.N: peso, comprimento e índice de massa corporal ao nascer.
EscoreZ(Peso.N) e EscoreZ(Comp.N): escores-Z do peso e do comprimento do nascimento.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p-valor ≥ 0,05).
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As matrizes de correlação dessas dosagens hormonais e dos dados antropométricos do
nascimento dos pacientes estratificados conforme a prematuridade e a adequação do peso ao
nascer para a idade gestacional estão descritas na Figura 6. Pode-se notar que as dosagens do
T4 livre e do T4 total da primeira consulta apresentaram correlações estatisticamente
significativas entre si, exceto nos neonatos PIG.

Figura 6 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do nascimento e das dosagens hormonais
realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na primeira consulta conforme a prematuridade e a
adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Idade(TSHneo.1): idade da 1ª coleta do TSH neonatal.
TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH e T4T: exames coletados na 1ª consulta.
Peso.N, Comprimento.N e IMC.N: peso, comprimento e índice de massa corporal ao nascer.
EscoreZ(Peso.N) e EscoreZ(Comp.N): escores-Z do peso e do comprimento do nascimento.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p-valor ≥ 0,05).
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Verificou-se ainda que os níveis séricos do T4 total da primeira consulta dos
prematuros tiveram correlações positivas moderadas com o peso (ρ = 0,5; p < 0,01), com o
comprimento (ρ = 0,5; p < 0,01) e com os seus respectivos escores-Z. Já nos recém-nascidos a
termo, nenhuma dosagem hormonal apresentou correlação estatisticamente significativa com
as medidas corporais do nascimento.
Do mesmo modo, as concentrações hormonais dos pacientes PIG não demonstraram
correlações significativas com essas medidas antropométricas. Enquanto que, nos neonatos
AIG, as concentrações séricas do T4 livre e do T4 total tiveram correlações positivas com o
comprimento, sendo que os valores do T4 total ainda apresentaram relação positiva fraca com
o peso (ρ = 0,3; p < 0,01) e com o IMC ao nascer (ρ = 0,2; p = 0,03).
Em relação à evolução do diagnóstico dos pacientes durante o período de avaliação,
pode-se analisar na Figura 7 que as concentrações séricas do T4 livre e do T4 total da primeira
consulta apenas dos pacientes com posterior diagnóstico de hipotireoidismo congênito
apresentaram correlações positivas com o peso e com o comprimento. Ao passo que as
dosagens do TSH neonatal da primeira coleta dos portadores de hipotireoidismo subclínico
permanente tiveram correlações positivas com o peso (ρ = 0,3; p = 0,04) e com o IMC (ρ =
0,3; p = 0,02).
Constatou-se ainda que os níveis séricos do TSH neonatal da primeira coleta
demonstraram correlações positivas com as dosagens do T4 livre (ρ = 0,4; p = 0,04) nos
pacientes com hipotireoidismo congênito e com as concentrações do T4 livre (ρ = 0,4; p <
0,01) e do T4 total (ρ = 0,4; p < 0,01) nos portadores de hipotireoidismo subclínico
permanente. Além disso, esses níveis séricos do TSH neonatal dos pacientes com subsequente
diagnóstico de hipotireoidismo congênito apresentaram ainda relações negativas com a idade
da primeira coleta do TSH neonatal (ρ = -0,4; p = 0,04).
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Figura 7 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do nascimento e das dosagens hormonais
realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na primeira consulta de acordo com a evolução do
diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Idade(TSHneo.1): idade da 1ª coleta do TSH neonatal.
TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH e T4T: exames coletados na 1ª consulta.
Peso.N, Comprimento.N e IMC.N: peso, comprimento e índice de massa corporal ao nascer.
EscoreZ(Peso.N) e EscoreZ(Comp.N): escores-Z do peso e do comprimento do nascimento.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p-valor ≥ 0,05).

Como visto na Figura 8, as mesmas dosagens hormonais, quando comparadas aos
dados

antropométricos

aferidos

na

primeira

consulta

no

AMTN-HCFMRP-USP,

demonstraram que os níveis séricos do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do
Pezinho” tiveram tanto correlações negativas moderadas com a idade (ρ = -0,7; p < 0,0001) e
com as variações absoluta do peso (ρ = -0,5; p < 0,0001) e do comprimento (ρ = -0,5; p <
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0,0001) quanto relações negativas fracas com a idade corrigida (ρ = -0,3; p < 0,01), com o
peso (ρ = -0,3; p < 0,01), com a variação relativa do peso (ρ = -0,3; p = 0,01), com o
comprimento (ρ = -0,3; p < 0,01) e com o IMC (ρ = -0,3; p = 0,02) mensurados nessa
consulta. Já as dosagens séricas do T4 livre e do T4 total dessa consulta apresentaram
correlações negativas significativas com a idade e com as variações do comprimento, sendo
que os valores do T4 livre ainda tiveram relação negativa com a variação absoluta do peso (ρ
= -0,4; p < 0,001).

Figura 8 - Matriz de correlação dos dados antropométricos da primeira consulta e das dosagens hormonais
realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas:TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH , T4L e T4T: exames coletados na 1ª
consulta.
Idade e Idadecor.: idade e idade corrigida da 1ª consulta.
Peso, V.A.Peso, V.R.Peso, Comprimento, V.Comp. e IMC: peso, variações absoluta e relativa do peso,
comprimento, variação do comprimento e índice de massa corporal aferidos na 1ª consulta.
EscoreZ(Peso) e EscoreZ(Comp): escores-Z do peso e do comprimento da 1ª consulta.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).

A Figura 9 descreve as matrizes de correlação das dosagens do TSH neonatal da
primeira coleta do “Teste do Pezinho” e dos hormônios tireoidianos da primeira consulta com
os dados antropométricos da mesma consulta de acordo com a prematuridade e a adequação
do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes. Pode-se notar que os níveis séricos
do TSH neonatal bem como as dosagens séricas do T4 livre tiveram correlações negativas
com a idade dos pacientes nascidos a termo, dos prematuros e dos AIG.
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Figura 9 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos da primeira consulta e das dosagens hormonais
realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na primeira consulta conforme a prematuridade e a
adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas:TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH , T4L e T4T: exames coletados na 1ª
consulta.
Idade e Idadecor.: idade e idade corrigida da 1ª consulta.
Peso, V.A.Peso, V.R.Peso, Comprimento, V.Comp. e IMC: peso, variações absoluta e relativa do peso,
comprimento, variação do comprimento e índice de massa corporal aferidos na 1ª consulta.
EscoreZ(Peso) e EscoreZ(Comp): escores-Z do peso e do comprimento da 1ª consulta.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).

Quanto aos dados antropométricos dessa primeira avaliação, observou-se que os níveis
do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho” tanto dos prematuros quanto dos
neonatos nascidos a termo tiveram correlações negativas com o comprimento e com as
variações do comprimento e do peso, tanto a absoluta quanto a relativa. De maneira análoga,
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esses níveis do TSH neonatal dos neonatos classificados como AIG apresentaram correlações
negativas com o peso (ρ = -0,3; p < 0,01), o comprimento (ρ = -0,4; p < 0,01), o IMC (ρ =
-0,3; p = 0,02) e as variações absoluta (ρ = -0,5; p < 0,0001) e relativa (ρ = -0,3; p = 0,02) do
peso e do comprimento (ρ = -0,5; p < 0,0001). Enquanto que, nos pacientes PIG, os níveis do
TSH neonatal demonstraram correlações negativas apenas com a variação absoluta do peso
(ρ = -0,7; p = 0,04) e com o escore-Z do comprimento (ρ = -0,6; p = 0,04).
Já as concentrações séricas do T4 livre demonstraram correlações negativas com a
variação absoluta do peso (ρ = -0,4; p = 0,04) dos prematuros e com as variações absolutas do
peso e do comprimento dos neonatos nascidos a termo e dos AIG. Ao passo que, as dosagens
do T4 total evidenciaram também relações negativas com a variação do comprimento (ρ =
-0,2; p = 0,03) somente dos neonatos AIG.
A Figura 10 delineia as matrizes de correlação dessas dosagens hormonais e dos dados
antropométricos da primeira consulta de acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes.
Observou-se que os níveis séricos do TSH neonatal da primeira coleta tiveram correlações
negativas com as idades e com as variações do comprimento nas três condições avaliadas.
Além disso, esses níveis do TSH neonatal ainda apresentaram correlações negativas com a
variação absoluta do peso (ρ = -0,4; p = 0,01) dos portadores de hipotireoidismo subclínico
permanente e com o peso (ρ = -0,7; p < 0,0001), com o comprimento (ρ = -0,7; p < 0,0001),
com o IMC (ρ = -0,7; p < 0,0001) e com as variações, tanto absoluta (ρ = -0,7; p < 0,001)
quanto relativa (ρ = -0,5; p < 0,01), do peso dos pacientes com progressão do diagnóstico para
o hipotireoidismo congênito.
A propósito das comparações entre as concentrações séricas do T4 livre com as
medidas antropométricas, verificou-se que essas concentrações apresentaram correlações
negativas com a variação do comprimento (ρ = -0,5; p = 0,03) dos pacientes com
hipotireoidismo subclínico transitório e com as variações absoluta (ρ = -0,5; p = 0,01) e
relativa (ρ = -0,5; p = 0,02) do peso dos neonatos com posterior diagnóstico de
hipotireoidismo congênito. Ao passo que, nos portadores de hipotireoidismo subclínico
permanente, as concentrações séricas do T4 livre, do T4 total e do TSH demonstraram
correlações negativas com as variações do comprimento, sendo que os níveis do T4 livre
ainda tiveram correlações negativas com a variação absoluta do peso (ρ = -0,4; p < 0,01).
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Figura 10 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos da primeira consulta e das dosagens hormonais
realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na primeira consulta de acordo com a evolução do
diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas:TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH , T4L e T4T: exames coletados na 1ª
consulta.
Idade e Idadecor.: idade e idade corrigida da 1ª consulta.
Peso, V.A.Peso, V.R.Peso, Comprimento, V.Comp. e IMC: peso, variações absoluta e relativa do peso,
comprimento, variação do comprimento e índice de massa corporal aferidos na 1ª consulta.
EscoreZ(Peso) e EscoreZ(Comp): escores-Z do peso e do comprimento da 1ª consulta.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).
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4.1.3 Avaliação Antropométrica e Laboratorial do Primeiro Mês

Os dados antropométricos e as dosagens dos hormônios tireoidianos aferidos com um
mês de vida dos pacientes atendidos no AMTN-HCFMRP-USP estão representados na Tabela
9. Pode-se averiguar que, dos pacientes avaliados no primeiro mês de vida, a média dos níveis
séricos do TSH apresentou-se acima dos valores de referência para a idade, enquanto que as
médias das concentrações séricas do T4 livre e do T4 total mantiveram-se dentro dos limites
da normalidade.

Tabela 9 - Descrição das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados antropométricos dos pacientes
coletados no primeiro mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável.
* Resultado abaixo do limite inferior da normalidade.
** Resultado acima do limite superior da normalidade.

Quanto aos dados antropométricos mensurados no primeiro mês de vida, constatou-se
que as respectivas médias do peso, do comprimento e do IMC foram 4,3 (± 0,7) Kg; 54,1 (±
2,8) cm e 14,7 (± 1,6) Kg/m2. Desses lactentes avaliados, sete apresentavam escore-Z do
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comprimento abaixo de -2 e seis possuíam escore-Z do peso abaixo de -2, o que indicavam
medidas reduzidas para a idade.
A Tabela 10 apresenta a análise comparativa das dosagens dos hormônios tireoidianos
e das medidas antropométricas mensuradas no primeiro mês de vida de acordo com a
prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes.
Verificou-se que houve diferença significativa na idade cronológica dos pacientes de acordo
com a prematuridade (p < 0,0001), porém essa diferença não foi observada na idade corrigida
(p = 0,51). Quanto às dosagens hormonais, os níveis séricos do T4 livre foram
significativamente mais elevados nos pacientes AIG do que nos PIG (p = 0,01).

Tabela 10 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos no primeiro mês de vida de acordo com a
prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados descritos em média ± desvio-padrão. PIG: pequeno para a idade gestacional. AIG: adequado para
a idade gestacional.
* p-valor < 0,05.
** Teste t-student e Teste de Mann-Whitney.
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Constatou-se que as medidas do peso, do comprimento, do IMC e os escores-Z do
peso e do comprimento dos pacientes AIG do primeiro mês de vida foram significativamente
maiores do que as observadas nos neonatos PIG. Enquanto que apenas a variação absoluta do
peso demonstrou diferença significativa em relação à prematuridade (p < 0,001).
A Tabela 11 descreve a análise comparativa das dosagens dos hormônios tireoidianos e
dos dados antropométricos do primeiro mês de vida conforme a evolução do diagnóstico.
Averiguou-se que não houve diferenças estatisticamente significativas das medidas
antropométricas segundo a evolução do diagnóstico dos pacientes.

Tabela 11 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos no primeiro mês de vida de acordo com a
evolução do diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.

Pode-se analisar ainda que as concentrações séricas do TSH nessa faixa etária foram
significativamente maiores nos pacientes com posterior diagnóstico de hipotireoidismo
congênito do que nos lactentes com hipotireoidismo subclínico permanente e transitório (p <
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0,001). Contudo, não houve diferenças significativas das dosagens do T4 total e do T4 livre
entre os grupos avaliados. Essas alterações nos níveis do TSH decorreram-se, principalmente,
do diagnóstico de hipotireoidismo congênito estabelecido em 13 crianças nessa faixa etária.
As comparações desses dados antropométricos com as dosagens do TSH neonatal da
primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios
tireoidianos do primeiro mês de vida estão retratadas na Figura 11. Observou-se que os níveis
séricos do T4 livre do primeiro mês tiveram correlações negativas fracas com a variação
absoluta do peso (ρ = -0,3; p = 0,01). Enquanto que as dosagens do TSH neonatal da primeira
coleta apresentaram relações negativas fracas com o IMC (ρ = -0,3; p = 0,01). Por outro lado,
as concentrações plasmáticas do TSH da primeira consulta apresentaram relações positivas
fracas com o escore-Z do comprimento (ρ = 0,3; p = 0,03).
Pode-se verificar também que os níveis séricos do TSH da primeira consulta
apresentaram correlações negativas fracas as dosagens do T4 total do primeiro mês (ρ = -0,3;
p = 0,02). Além disso, essas dosagens do T4 total demonstraram ainda relações positivas com
as concentrações do T4 livre (ρ = 0,4; p < 0,001) realizadas na mesma faixa etária.

Figura 11 - Matriz de correlação dos dados antropométricos do primeiro mês de vida e das dosagens do TSH
neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos
do primeiro mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH: TSH da 1ª consulta; TSH.1, T4T.1 e
T4L.1: exames coletados no 1º mês de vida.
Peso.1, Comprimento.1, V.A.Peso.1, V.R.Peso.1 e IMC.1: peso, comprimento, variações absoluta e relativa do
peso e índice de massa corporal do 1º mês de vida.
EscoreZ(Peso.1) e EscoreZ(Comp.1): escores-Z do peso e do comprimento do 1º mês de vida.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).
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A Figura 12 exibe as matrizes de correlação das mesmas dosagens hormonais com os
dados antropométricos do primeiro mês de vida de acordo com a prematuridade e a adequação
do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes. Analisou-se que as dosagens do T4
total dos lactentes nascidos a termo e dos AIG apresentaram correlações negativas fracas com
as concentrações do TSH da primeira consulta.

Figura 12 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do primeiro mês e das dosagens do TSH
neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos
do primeiro mês de vida conforme a prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH: TSH da 1ª consulta; TSH.1, T4T.1 e
T4L.1: exames coletados no 1º mês de vida.
Peso.1, Comprimento.1, V.A.Peso.1, V.R.Peso.1 e IMC.1: peso, comprimento, variações absoluta e relativa do
peso e índice de massa corporal do 1º mês de vida.
EscoreZ(Peso.1) e EscoreZ(Comp.1): escores-Z do peso e do comprimento do 1º mês de vida.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).
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Constatou-se ainda que as concentrações séricas do T4 livre do primeiro mês dos
lactentes nascidos a termo tiveram correlações negativas fracas com a variação absoluta do
peso (ρ = -0,3; p = 0,02). Ao passo que os níveis do TSH da primeira consulta desses
pacientes apresentaram correlações positivas fracas com o comprimento (ρ = 0,3; p = 0,04) e
com o seu escore-Z (ρ = 0,3; p = 0,04). Em contrapartida, as dosagens hormonais dos
prematuros não demonstraram correlações significativas com as medidas corporais dessa
idade.
Já nas crianças AIG, verificou-se que os níveis do TSH neonatal da primeira coleta
apresentaram correlações negativas fracas com o peso (ρ = -0,3; p = 0,01), com o escore-Z do
peso (ρ = -0,3; p = 0,02), com a variação absoluta do peso (ρ = -0,3; p = 0,04), com o
comprimento (ρ = -0,3; p = 0,04) e com o IMC (ρ = -0,4; p < 0,01). Enquanto que, nos
pacientes PIG, os valores do TSH da primeira consulta tiveram correlações positivas fortes
com a variação relativa do peso (ρ = 0,8; p < 0,01) e as concentrações do TSH do primeiro
mês demonstraram relações negativas fortes com o IMC (ρ = -0,9; p < 0,01).
A Figura 13 retrata as matrizes de correlação das mesmas dosagens hormonais e dos
dados antropométricos do primeiro mês de vida de acordo com a evolução do diagnóstico dos
pacientes. Observou-se que os níveis séricos do TSH neonatal da primeira coleta tiveram
correlações negativas com o peso (ρ = -0,4; p = 0,04), com a variação absoluta do peso (ρ =
-0,4; p = 0,04), com o comprimento (ρ = -0,4; p = 0,02) e com o IMC (ρ = -0,4; p = 0,04) dos
pacientes com hipotireoidismo subclínico permanente. Além disso, os níveis do TSH da
primeira coleta desses lactentes ainda apresentaram correlações positivas com o escore-Z do
comprimento (ρ = 0,4; p = 0,04). De outro modo, as dosagens hormonais dos pacientes com
posterior diagnóstico de hipotireoidismo congênito e de hipotireoidismo subclínico transitório
não evidenciaram correlações significativas com as mensurações corporais do primeiro mês.
Em relação às comparações entre as dosagens hormonais, averiguou-se que as
concentrações séricas do TSH neonatal da primeira coleta demonstraram tanto relações
positivas com os valores do T4 livre (ρ = 0,5; p = 0,04) dos portadores de hipotireoidismo
subclínico transitório quanto correlações negativas com os níveis plasmáticos do T4 total (ρ =
-0,5; p = 0,01) dos pacientes com progressão do diagnóstico para hipotireoidismo congênito.
Enquanto que apenas as dosagens do T4 livre e do T4 total dos pacientes com hipotireoidismo
subclínico não apresentaram correlações significativas entre si.
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Figura 13 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do primeiro mês de vida e das dosagens do TSH
neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos
do primeiro mês de vida de acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH: TSH da 1ª consulta; TSH.1, T4T.1 e
T4L.1: exames coletados no 1º mês de vida.
Peso.1, Comprimento.1, V.A.Peso.1, V.R.Peso.1 e IMC.1: peso, comprimento, variações absoluta e relativa do
peso e índice de massa corporal do 1º mês de vida.
EscoreZ(Peso.1) e EscoreZ(Comp.1): escores-Z do peso e do comprimento do 1º mês de vida.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).

4.1.4 Avaliação Antropométrica e Laboratorial entre o Quinto e o Sétimo Mês

A Tabela 12 retrata a avaliação antropométrica e laboratorial dos pacientes aferidos
entre o quinto e o sétimo mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP. Pode-se inferir que as
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médias das concentrações do TSH, do T4 total e do T4 livre foram, respectivamente, 5,1 (±
2,3) µUI/ml; 10,0 (± 1,8) µg/dl e 1,2 (± 0,2) ng/dl.

Tabela 12 - Descrição das dosagens hormonais e dos dados antropométricos dos pacientes coletados entre o
quinto e o sétimo mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável.
* Resultado abaixo do limite inferior da normalidade.
** Resultado acima do limite superior da normalidade.

De acordo com os dados antropométricos aferidos nessa faixa etária, observou-se que
as medidas do escore-Z do comprimento variaram de -2,8 a 2,8; sendo que sete lactentes
tiveram esse escore-Z inferior a -2, indicando baixo comprimento para a idade. Quanto ao
escore-Z do peso, os valores variaram de -3,2 a 2,7, sendo que três crianças tiveram baixo
peso (escore-Z do peso abaixo de -2) e uma apresentou muito baixo peso (escore-Z do peso
abaixo de -3).
As comparações das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados
antropométricos realizados entre o quinto e o sétimo mês de vida conforme a prematuridade e
a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes estão apresentadas na
Tabela 13. Pode-se constatar que os níveis do T4 livre (p = 0,02) foram significativamente
mais elevados nos recém-nascido a termo do que nos prematuros, no entanto, as
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concentrações séricas do TSH e do T4 total não evidenciaram diferenças estatisticamente
significativas de acordo com a prematuridade. Além disso, as dosagens hormonais dessa faixa
etária não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação à adequação do
peso ao nascer.
Verificou-se também que todas as medidas antropométricas

persistiram

significativamente maiores nos lactentes AIG do que nos PIG, enquanto que não houve
diferenças estatisticamente significativas dessas medidas entre os prematuros e os lactentes
nascidos a termo.

Tabela 13 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos entre o quinto e o sétimo mês de vida de
acordo com a prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: Dados descritos em média ± desvio-padrão. PIG: pequeno para a idade gestacional. AIG: adequado para
a idade gestacional.
* p-valor < 0,05.
** Teste t-student e Teste de Mann-Whitney.

A Tabela 14 exibe a análise comparativa das dosagens dos hormônios tireoidianos e
dos dados antropométricos aferidos entre o quinto e o sétimo mês de vida conforme a
evolução do diagnóstico dos pacientes. Averiguou-se que as medidas do peso (p = 0,03), do
comprimento (p < 0,01) e dos escores-Z do peso (p = 0,03) e do comprimento (p = 0,02)
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foram significativamente maiores nos pacientes com hipotireoidismo subclínico transitório
em relação às observadas nos lactentes com hipotireoidismo subclínico permanente.
Apesar do diagnóstico de hipotireoidismo congênito em seis pacientes nessa faixa
etária, avaliou-se ainda que os níveis séricos do TSH, do T4 livre e do T4 total não
apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos avaliados.

Tabela 14 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos entre o quinto e o sétimo mês de vida de
acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.

A matriz de correlação dos dados antropométricos aferidos entre o quinto e o sétimo
mês de vida e das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do
TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos entre o quinto e o sétimo mês de vida
no AMTN-HCFMRP-USP está representada na Figura 14. Verificou-se que os níveis séricos
desses hormônios tireoidianos não apresentaram correlações estatisticamente significativas
com as medidas corporais avaliadas nessa faixa etária. Ademais, somente as dosagens do T4
livre tiveram correlações positivas moderadas com as concentrações plasmáticas do T4 total
(ρ = 0,6; p < 0,0001).
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Figura 14 - Matriz de correlação dos dados antropométricos aferidos entre o quinto e o sétimo mês de vida e
das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos
hormônios tireoidianos entre o quinto e o sétimo mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH: TSH da 1ª consulta; TSH.5-7,
T4T.5-7 e T4L.5-7: exames coletados entre o 5º e o 7º mês de vida.
Peso.5-7, Comprimento.5-7 e IMC.5-7: peso, comprimento e índice de massa corporal aferidos entre o 5º e o
7º mês de vida.
EscoreZ(Peso.5-7) e EscoreZ(Comp.5-7): escores-Z do peso e do comprimento do 5º ao 7º mês de vida.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).

A Figura 15 descreve as matrizes de correlação das mesmas dosagens hormonais com
os dados antropométricos aferidos entre o quinto e o sétimo mês de vida de acordo com a
prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes. Podese avaliar que as concentrações séricas do T4 livre dos prematuros apresentaram correlações
positivas com o peso (ρ = 0,5; p = 0,03), com o escore-Z do peso (ρ = 0,5; p = 0,03) e com o
comprimento (ρ = 0,4; p = 0,04). No entanto, as dosagens hormonais dos lactentes nascidos a
termo não demonstraram relações significativas com as medidas corporais dessa faixa etária.
De modo semelhante, verificou-se que os níveis séricos desses hormônios dos
lactentes AIG não tiveram correlações significativas com os dados antropométricos. Enquanto
que as concentrações plasmáticas do T4 total dos PIG apresentaram relações positivas com o
peso (ρ = 0,7; p = 0,03) e com seu escore-Z (ρ = 0,8; p = 0,03).
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Figura 15 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos aferidos entre o quinto e o sétimo mês de vida e
das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos
hormônios tireoidianos entre o quinto e o sétimo mês de vida conforme a prematuridade e a adequação do peso
ao nascer para a idade gestacional dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH: TSH da 1ª consulta; TSH.5-7,
T4T.5-7 e T4L.5-7: exames coletados entre o 5º e o 7º mês de vida.
Peso.5-7, Comprimento.5-7 e IMC.5-7: peso, comprimento e índice de massa corporal aferidos entre o 5º e o
7º mês de vida.
EscoreZ(Peso.5-7) e EscoreZ(Comp.5-7): escores-Z do peso e do comprimento do 5º ao 7º mês de vida.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).

Segundo as comparações entre as dosagens hormonais, constatou-se que as
concentrações séricas do TSH da primeira consulta demonstraram relações positivas fracas
com os valores do T4 total (ρ = 0,2; p = 0,02), mensurados entre o quinto e o sétimo mês, dos
pacientes AIG. Além disso, as dosagens do T4 livre dos lactentes nascidos a termo (ρ = 0,6; p
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< 0,0001), dos prematuros (ρ = 0,4; p = 0,04) e dos AIG (ρ = 0,7; p < 0,0001) apresentaram
correlações positivas com os níveis séricos do T4 total.
De acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes, a análise comparativa entre
essas dosagens hormonais e os mesmos dados antropométricos demonstrou que somente as
dosagens séricas do T4 livre dos pacientes com hipotireoidismo subclínico transitório
apresentaram correlações positivas com o escore-Z do peso (ρ = 0,5; p = 0,04). Enquanto que,
como visto na Figura 16, as dosagens hormonais dos portadores de hipotireoidismo subclínico
permanente e dos pacientes com hipotireoidismo congênito não tiveram correlações
significativas com as medidas corporais aferidas entre o quinto e o sétimo mês de vida.
Verificou-se ainda que as concentrações séricas do TSH neonatal da primeira coleta do
“Teste do Pezinho” tiveram correlações positivas com os níveis do T4 total (ρ = 0,4; p = 0,03)
dos lactentes com hipotireoidismo subclínico permanente. Já esses níveis do T4 total dos
pacientes com posterior diagnóstico de hipotireoidismo congênito evidenciaram correlações
positivas com os valores do TSH (ρ = 0,4; p = 0,03) da primeira consulta. Ao passo que as
concentrações plasmáticas do T4 livre dessas crianças com hipotireoidismo congênito
apresentaram correlações negativas com as dosagens do TSH (ρ = -0,4; p = 0,04) medidas
entre o quinto e o sétimo mês. Além disso, não houve correlações estatisticamente
significativas entre as dosagens hormonais nos lactentes com hipotireoidismo subclínico
transitório.
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Figura 16 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos aferidos entre o quinto e o sétimo mês de vida e
das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos
hormônios tireoidianos entre o quinto e o sétimo mês de vida de acordo com a evolução do diagnóstico dos
pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH: TSH da 1ª consulta; TSH.5-7,
T4T.5-7 e T4L.5-7: exames coletados entre o 5º e o 7º mês de vida.
Peso.5-7, Comprimento.5-7 e IMC.5-7: peso, comprimento e índice de massa corporal aferidos entre o 5º e o
7º mês de vida.
EscoreZ(Peso.5-7) e EscoreZ(Comp.5-7): escores-Z do peso e do comprimento do 5º ao 7º mês de vida.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).
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4.1.5 Avaliação Antropométrica e Laboratorial com Um Ano

A Tabela 15 descreve a avaliação antropométrica e laboratorial dos pacientes avaliados
com um ano de idade no AMTN-HCFMRP-USP. Dos lactentes que foram atendidos nessa
faixa etária, as respectivas médias das concentrações do TSH, do T4 total e do T4 livre foram
4,9 (± 2,7) µUI/ml; 9,7 (± 1,9) µg/dl e 1,2 (± 0,2) ng/dl.

Tabela 15 - Descrição das dosagens hormonais e dos dados antropométricos dos pacientes coletados com um
ano de idade no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável. IMC: Índice de massa corporal. VP:
Velocidade de ganho ponderal. VC: Velocidade de crescimento.
* Resultado abaixo do limite inferior da normalidade.
** Resultado acima do limite superior da normalidade.

Segundo os dados antropométricos aferidos nessa idade as médias do peso, do
comprimento e do IMC foram, nessa ordem, 9,7 (± 1,5) Kg; 74,9 (± 3,0) cm e 17,3 (± 2,1)
Kg/m2. Pode-se analisar que as medidas do escore-Z do comprimento variaram de -3,4 a 2,1 e
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oito lactentes tiveram baixo comprimento para a idade (escore-Z inferior a -2), sendo quatro
desses portadores de hipotireoidismo subclínico persistente e um prematuro com idade
gestacional de 33 semanas e três dias. Quanto ao escore-Z do peso, três crianças tiveram baixo
peso para a idade (escore-Z abaixo de -2) e uma apresentou o peso elevado para a idade
(escore-Z acima de 2) com IMC de 31,0 Kg/m2, cujo escore-Z foi de 6,4.
Como visto na Tabela 16, a análise comparativa das dosagens dos hormônios
tireoidianos e dos dados antropométricos aferidos no primeiro ano de vida com a
prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes
evidenciou diferença estatisticamente significativa na idade cronológica dos pacientes de
acordo com a prematuridade (p < 0,0001), a qual não foi observada na idade corrigida (p =
0,17).

Tabela 16 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos com um ano de idade de acordo com a
prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados descritos em média ± desvio-padrão. PIG: pequeno para a idade gestacional. AIG: adequado para
a idade gestacional. IMC: Índice de massa corporal.
* p-valor < 0,05.
** Teste t-student e Teste de Mann-Whitney.
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Pode-se observar também que as medidas antropométricas dos pacientes PIG
apresentaram um progresso relevante e, assim, não demonstraram diferenças estatisticamente
significativas quando comparadas com as mensurações dos neonatos AIG. Além disso, tanto
as medidas antropométricas quanto as dosagens dos hormônios tireoidianos avaliadas nessa
faixa etária não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação à
prematuridade.
A Tabela 17 retrata a análise comparativa das dosagens dos hormônios tireoidianos e
dos dados antropométricos aferidos no primeiro ano de vida conforme a evolução do
diagnóstico dos pacientes. Verificou-se que os níveis séricos do TSH nessa idade foram
significativamente maiores nos pacientes com hipotireoidismo subclínico permanente em
relação aos lactentes com hipotireoidismo subclínico transitório (p < 0,01) e com
hipotireoidismo congênito (p = 0,02).

Tabela 17 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos com um ano de idade de acordo com a
evolução do diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados descritos em média ± desvio-padrão. IMC: Índice de massa corporal.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.

Resultados | 91
Quanto às concentrações do T4 livre, pode-se avaliar que foram significativamente
maiores nos pacientes com hipotireoidismo congênito do que nas crianças com
hipotireoidismo subclínico transitório (p = 0,04). Além disso, não houve diferenças
estatisticamente significativas das medidas antropométricas de acordo com a evolução do
diagnóstico dos pacientes.
Da comparação da velocidade de crescimento, calculada no primeiro ano de vida,
conforme a prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos
pacientes, retratada na Figura 17, pode-se averiguar que as medianas das velocidades de
crescimento foram superiores à frequentemente observada nos lactentes no primeiro ano de
vida, de 25 cm. Verificou-se ainda que uma criança apresentou o escore-Z da velocidade de
crescimento para idade abaixo de -2, ao passo que nove lactentes tiveram o mesmo escore-Z
acima de 2, sendo que seis destes eram prematuros e sete foram classificados previamente
como AIG. Além disso, constatou-se que o aumento do comprimento foi significativamente
maior nos pacientes prematuros em relação aos lactentes nascidos a termo (p < 0,01). Contudo
não apresentou diferença estatisticamente significativa de acordo com a adequação do peso ao
nascer (p = 0,05).

Figura 17 - Boxplot da velocidade de crescimento do primeiro ano de vida de acordo com a prematuridade e a
adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: PIG: pequeno para a idade gestacional. AIG: adequado para a idade gestacional.
* Teste t-student: comparação segundo a prematuridade.
** Teste t-student: comparação segundo a adequação do peso ao nascer para idade gestacional.
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Em relação à evolução do diagnóstico dos pacientes durante o período de avaliação,
pode-se analisar na Figura 18 que os lactentes com posterior diagnóstico de hipotireoidismo
congênito apresentaram média da velocidade de crescimento levemente superior à dos
pacientes com hipotireoidismo subclínico transitório e permanente, o que pode sugerir que
receberam um tratamento adequado. Ademais, observou-se que não houve diferenças
estatisticamente significativas entre as velocidades de crescimento de acordo com a evolução
do diagnóstico dos pacientes avaliados (p = 0,10).

Figura 18 - Boxplot da velocidade de crescimento do primeiro ano de vida de acordo com a evolução do
diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
* Análise de Variâncias (ANOVA).

Comparando as velocidades de ganho ponderal do primeiro ano de vida conforme a
prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes, podese avaliar na Figura 19 que as medianas desse incremento do peso foram condizentes com a
padronizada para as crianças, de aproximadamente 6,5 Kg, nessa faixa etária. Analisou-se
ainda que não houve diferenças estatisticamente significativas entre essas velocidades
segundo, nem segundo a prematuridade (p = 0,44) nem quanto à adequação do peso ao nascer
(p = 0,38).
De forma semelhante, como visto na Figura 20, as medidas da velocidade de ganho
ponderal também não apresentaram diferenças significativas em relação à evolução do
diagnóstico dos pacientes (p = 0,10). Além disso, notou-se que os pacientes com posterior
diagnóstico de hipotireoidismo congênito tiveram maior amplitude desse incremento, sendo
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que dois lactentes apresentaram o escore-Z da velocidade de ganho ponderal acima de 2 para
a idade, com aumento do peso em 15,4 Kg e 10,6 Kg ao longo do primeiro ano de vida.

Figura 19 - Boxplot da velocidade de ganho ponderal do primeiro ano de vida de acordo com a prematuridade
e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: PIG: pequeno para a idade gestacional. AIG: adequado para a idade gestacional.
* Teste de Mann-Whitney: comparação segundo a prematuridade.
** Teste de Mann-Whitney: comparação segundo a adequação do peso ao nascer para idade gestacional.

Figura 20 - Boxplot da velocidade de ganho ponderal do primeiro ano de vida de acordo com a evolução do
diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
* Teste Kruskal-Wallis.

A Figura 21 retrata a matriz de correlação dos dados antropométricos aferidos com um
ano de idade e das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do
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TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos do primeiro ano no AMTNHCFMRP-USP. Pode-se inferir que somente os níveis séricos do T4 livre tiveram correlações
positivas moderadas com as concentrações plasmáticas do T4 total (ρ = 0,7; p < 0,0001).
Além disso, essas dosagens hormonais não apresentaram correlações estatisticamente
significativas com as medidas corporais avaliadas nessa faixa etária.

Figura 21 - Matriz de correlação dos dados antropométricos aferidos com um ano de idade e das dosagens do
TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios
tireoidianos do primeiro ano de vida no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH: TSH da 1ª consulta; TSH.12,
T4T.12 e T4L.12: exames coletados com um ano de idade.
Peso.12 Comprimento.12, IMC.12, VP e VC: peso, comprimento, índice de massa corporal e velocidades de
ganho ponderal e de crescimento aferidos no 1º ano de vida.
EscoreZ(Peso.12), EscoreZ(Comp.12), EscoreZ(IMC.12), EscoreZ(VP) e EscoreZ(VC): escores-Z do peso, do
comprimento, do IMC e das velocidades de ganho ponderal e de peso do 1º ano de vida.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).

As matrizes de correlação das mesmas dosagens hormonais e dos dados
antropométricos aferidos com um ano de idade de acordo com a prematuridade e a adequação
do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes estão apresentadas na Figura 22.
Constatou-se que as concentrações séricas tanto do TSH da primeira consulta quanto do T4
livre dos prematuros apresentaram correlações negativas com a velocidade de crescimento e
com seus escores-Z. Além disso, os níveis séricos do TSH da primeira consulta desses
lactentes ainda demonstraram correlações negativas moderadas com a velocidade de ganho
ponderal (ρ = -0,6; p = 0,01) e com seu escore-Z (ρ = -0,6; p = 0,01). Quanto aos lactentes
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nascidos a termo, as dosagens hormonais não evidenciaram relações estatisticamente
significativas com as medidas corporais do primeiro ano de vida.

Figura 22 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do primeiro ano de vida e das dosagens do TSH
neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos
com um ano de idade conforme a prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos
pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH: TSH da 1ª consulta; TSH.12,
T4T.12 e T4L.12: exames coletados com um ano de idade.
Peso.12 Comprimento.12, IMC.12, VP e VC: peso, comprimento, índice de massa corporal e velocidades de
ganho ponderal e de crescimento aferidos no 1º ano de vida.
EscoreZ(Peso.12), EscoreZ(Comp.12), EscoreZ(IMC.12), EscoreZ(VP) e EscoreZ(VC): escores-Z do peso, do
comprimento, do IMC e das velocidades de ganho ponderal e de peso do 1º ano de vida.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).
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De acordo com a adequação do peso ao nascer, pode-se analisar que os níveis séricos
TSH do primeiro ano dos pacientes PIG evidenciaram correlações negativas fortes com o peso
(ρ = -0,9; p = 0,01), com a velocidade de ganho ponderal (ρ = -0,9; p = 0,01), com o IMC (ρ
= -0,9; p = 0,02) e com os seus respectivos escores-Z. Enquanto que as concentrações do T4
livre e do T4 total apresentaram correlações positivas fortes com a velocidade de ganho
ponderal e com seu escore-Z. Por outro lado, as dosagens hormonais dos lactentes AIG não
tiveram correlações estatisticamente significativas com os dados antropométricos dessa idade.
Quanto às correlações entre as dosagens hormonais, averiguou-se que os níveis séricos
do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho” dos prematuros tiveram
correlações positivas com as dosagens do TSH (ρ = 0,5; p = 0,04) do primeiro ano. Ademais,
em todas as condições avaliadas as concentrações do T4 livre apresentaram relações positivas
com as concentrações do T4 total.
Em relação à evolução do diagnóstico dos pacientes durante o período de avaliação,
pode-se analisar na Figura 23 que os níveis séricos do TSH do primeiro ano das crianças com
hipotireoidismo subclínico permanente demonstraram correlações positivas moderadas com
as dosagens o comprimento (ρ = 0,5; p = 0,02) e o seu escore-Z (ρ = 0,5; p = 0,04). Em
contrapartida, as concentrações séricas do T4 livre dos lactentes com hipotireoidismo
congênito tiveram correlações negativas com escore-Z da velocidade de crescimento (ρ =
-0,4; p = 0,04). Além disso, as dosagens do T4 total dos pacientes com hipotireoidismo
subclínico transitório tiveram correlações negativas com o escore-Z do comprimento (ρ =
-0,5; p = 0,03).
Verificou-se ainda que os valores do TSH do primeiro ano dos pacientes com
hipotireoidismo subclínico permanente apresentaram relações positivas moderadas com as
concentrações plasmáticas do T4 livre (ρ = 0,5; p = 0,04). Ao mesmo tempo em que essas
concentrações do T4 livre tiveram correlações positivas com os valores do T4 total em todos
os grupos analisados.
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Figura 23 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do primeiro ano de vida e das dosagens do TSH
neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos
com um ano de idade de acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH: TSH da 1ª consulta; TSH.12,
T4T.12 e T4L.12: exames coletados com um ano de idade.
Peso.12 Comprimento.12, IMC.12, VP e VC: peso, comprimento, índice de massa corporal e velocidades de
ganho ponderal e de crescimento aferidos no 1º ano de vida.
EscoreZ(Peso.12), EscoreZ(Comp.12), EscoreZ(IMC.12), EscoreZ(VP) e EscoreZ(VC): escores-Z do peso, do
comprimento, do IMC e das velocidades de ganho ponderal e de peso do 1º ano de vida.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).
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4.1.6 Avaliação Antropométrica e Laboratorial aos Dois Anos

A Tabela 18 retrata os dados antropométricos e as dosagens hormonais dos pacientes
aferidos aos dois anos de idade no AMTN-HCFMRP-USP. Pode-se analisar que as respectivas
médias das concentrações do TSH, do T4 total e do T4 livre foram 4,5 (± 2,4) µUI/ml; 10,0 (±
1,8) µg/dl e 1,2 (± 0,2) ng/dl.

Tabela 18 - Descrição das dosagens hormonais e dos dados antropométricos dos pacientes coletados aos dois
anos de idade no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável. IMC: Índice de massa corporal. VP:
Velocidade de ganho ponderal. VC: Velocidade de crescimento.
* Resultado abaixo do limite inferior da normalidade.
** Resultado acima do limite superior da normalidade.

A respeito dos dados antropométricos aferidos nessa faixa etária constatou-se que as
medidas do escore-Z do comprimento variaram de -2,8 a 2,1 e seis lactentes tiveram baixo
comprimento para a idade (escore-Z inferior a -2). Quanto ao escore-Z do peso, duas crianças
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apresentaram baixo peso para a idade (escore-Z abaixo de -2), sendo ambas classificadas
previamente como AIG e portadoras de hipotireoidismo subclínico persistente. Além disso,
nove pacientes tiveram escore-Z do IMC acima de 2, sendo que seis foram diagnosticados
com hipotireoidismo congênito durante o período de avaliação.
A Tabela 19 descreve a análise comparativa das dosagens dos hormônios tireoidianos e
dos dados antropométricos realizados aos dois anos de idade de acordo com a prematuridade e
a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes. Verificou-se uma
diferença estatisticamente significativa na idade cronológica conforme a prematuridade (p =
0,02) e que não foi observada na idade corrigida (p = 0,62).

Tabela 19 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos aos dois anos de idade de acordo com a
prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados descritos em média ± desvio-padrão. PIG: pequeno para a idade gestacional. AIG: adequado para
a idade gestacional. IMC: Índice de massa corporal.
* p-valor < 0,05.
** Teste t-student e Teste de Mann-Whitney.

Em relação aos dados antropométricos, avaliou-se que somente as mensurações do
peso (p = 0,01) foram significativamente maiores nos lactentes AIG do que nos PIG.
Enquanto que as medidas antropométricas dessa faixa etária não apresentaram diferenças
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significativas de acordo com a prematuridade dos pacientes. Além disso, não houve diferenças
estatisticamente significativas das dosagens hormonais em relação tanto à adequação do peso
ao nascer quanto à prematuridade.
A Tabela 20 delineia as comparações das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos
dados antropométricos aferidos no segundo ano de vida conforme a evolução do diagnóstico
dos pacientes. Pode-se verificar que os valores do IMC dos lactentes com hipotireoidismo
congênito foram significativamente superiores aos observados nos portadores de
hipotireoidismo subclínico permanente (p = 0,04). Entretanto, não houve diferença
estatisticamente significativa do escore-Z do IMC (p = 0,06) entre os grupos analisados.

Tabela 20 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos aos dois anos de idade de acordo com a
evolução do diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados descritos em média ± desvio-padrão. IMC: Índice de massa corporal.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.

Averiguou-se ainda que os níveis séricos do TSH dessa faixa etária foram
significativamente maiores nos pacientes com hipotireoidismo subclínico permanente em
relação aos lactentes com hipotireoidismo congênito (p < 0,001). Ao passo que as
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concentrações do T4 total foram significativamente maiores nos pacientes com
hipotireoidismo congênito do que nas crianças com hipotireoidismo subclínico transitório (p <
0,01) e com hipotireoidismo subclínico permanente (p = 0,02). De modo similar, as dosagens
do T4 livre foram significativamente maiores nos lactentes com hipotireoidismo congênito
quando comparado aos portadores de hipotireoidismo subclínico transitório (p < 0,01).
A partir dos dados aferidos aos dois anos de idade foram calculadas as velocidades de
crescimento e de ganho ponderal dos pacientes avaliados no AMTN-HCFMRP-USP nessa
faixa etária. A Figura 24 apresenta um boxplot dessa velocidade de crescimento de acordo
com a prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes.
Observou-se que as medianas das velocidades de crescimento dos pacientes foram
discretamente inferiores à preconizada para as crianças no segundo ano de vida, de 12,5 cm.
Além disso, pode-se notar que não houve diferenças estaticamente significativas dessas
medidas em relação à prematuridade dos pacientes (p = 0,13) e à adequação do peso ao nascer
(p = 0,78).

Figura 24 - Boxplot da velocidade de crescimento do segundo ano de vida de acordo com a prematuridade e a
adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: PIG: pequeno para a idade gestacional. AIG: adequado para a idade gestacional.
* Teste t-student: comparação segundo a prematuridade.
** Teste t-student: comparação segundo a adequação do peso ao nascer para idade gestacional.

Quanto à velocidade de ganho ponderal, conforme descrito na Figura 25, verificou-se
que os pacientes apresentaram medianas desse incremento do peso conforme a indicada para
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as crianças no segundo ano de vida, de cerca de 2,4 kg. Além disso, constatou-se que um
paciente apresentou uma redução do peso em 0,7 Kg nesse período, com o escore-Z da
velocidade de ganho ponderal de -3,5. Essa lactente havia tido uma elevação do peso em 15,4
Kg no primeiro ano de vida e, na ocasião, apresentava IMC de 31,0 Kg/m2 e, após essa
diminuição do peso, o seu IMC modificou-se para 23,8 kg/m2. Por outro lado, quatro
pacientes apresentaram o escore-Z da velocidade de ganho ponderal dessa faixa etária acima
de 2, sendo que dois eram prematuros e todos haviam sido classificados anteriormente como
AIG.
De maneira análoga à velocidade de crescimento, pode-se averiguar que não houve
diferenças estaticamente significativas das velocidades de ganho ponderal dos pacientes de
acordo com a prematuridade (p = 0,24) e a adequação do peso ao nascer (p = 0,95).

Figura 25 - Boxplot da velocidade de ganho ponderal do segundo ano de vida de acordo com a prematuridade
e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: PIG: pequeno para a idade gestacional. AIG: adequado para a idade gestacional.
* Teste t-student: comparação segundo a prematuridade.
** Teste t-student: comparação segundo a adequação do peso ao nascer para idade gestacional.

A propósito da evolução do diagnóstico desses pacientes avaliados aos dois anos de
idade no AMTN-HCFMRP-USP, pode-se observar nas Figuras 26 e 27 que as velocidades de
crescimento e de ganho ponderal do segundo ano de vida apresentaram médias semelhantes
entre as condições avaliadas. Dessa forma, não apresentaram diferenças estatisticamente
significativas.
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Figura 26 - Boxplot da velocidade de crescimento do segundo ano de vida de acordo com a evolução do
diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
* Análise de Variâncias (ANOVA).

Figura 27 - Boxplot da velocidade de ganho ponderal do segundo ano de vida de acordo com a evolução do
diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
* Análise de Variâncias (ANOVA).

A matriz de correlação dos dados antropométricos do segundo ano de vida e das
dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira
consulta e dos hormônios tireoidianos aos dois anos de idade no AMTN-HCFMRP-USP está
representada na Figura 28. Pode-se inferir que essas dosagens hormonais tireoidianas não
evidenciaram correlação estatisticamente significativa com as medidas corporais dessa idade.

Resultados | 104
De acordo com as comparações entre as dosagens hormonais, constatou-se que os
níveis séricos do TSH do segundo ano de vida apresentaram correlações negativas com as
concentrações plasmáticas do TSH neonatal da primeira coleta (ρ = -0,4; p < 0,01) e com as
dosagens do T4 livre (ρ = -0,4; p < 0,01) e do T4 total (ρ = -0,5; p < 0,001). Enquanto que as
dosagens do T4 livre ainda tiveram correlações positivas fracas com os níveis do TSH (ρ =
0,3; p = 0,02) da primeira consulta e moderadas com os valores do T4 total (ρ = 0,5; p <
0,0001).

Figura 28 - Matriz de correlação dos dados antropométricos do segundo ano de vida e das dosagens do TSH
neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos
aos dois anos de idade no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH: TSH da 1ª consulta; TSH.24,
T4T.24 e T4L.24: exames coletados aos dois anos de idade.
Peso.24, Comprimento.24, IMC.24, VP.2 e VC.2: peso, comprimento, índice de massa corporal e velocidades
de ganho ponderal e de crescimento do 2º ano de vida.
EscoreZ(Peso.24), EscoreZ(Comp.24), EscoreZ(IMC.24), EscoreZ(VP.2) e EscoreZ(VC.2): escores-Z do
peso, do comprimento, do IMC e das velocidades de ganho ponderal e de peso do 2º ano de vida.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).

A Figura 29 retrata as matrizes de correlação das mesmas dosagens hormonais e dos
dados antropométricos aferidos aos dois anos de idade de acordo com a prematuridade e a
adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos pacientes. Observou-se que as
concentrações séricas do T4 total e do T4 livre dos lactentes PIG apresentaram correlações
positivas com o IMC e com seu escore-Z. Enquanto que os níveis séricos do TSH do segundo
ano desses pacientes tiveram correlações negativas com o peso (ρ = -0,8; p = 0,02), com os
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escores-Z do peso (ρ = -0,8; p = 0,02) e do IMC (ρ = -0,7; p = 0,04). Por outro lado, as
dosagens hormonais das crianças das demais condições avaliadas não evidenciaram
correlações significativas com as mensurações corporais dessa faixa etária.

Figura 29 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do segundo ano de vida e das dosagens do TSH
neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos
aos dois anos de idade conforme a prematuridade e a adequação do peso ao nascer para a idade gestacional dos
pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH: TSH da 1ª consulta; TSH.24,
T4T.24 e T4L.24: exames coletados aos dois anos de idade.
Peso.24, Comprimento.24, IMC.24, VP.2 e VC.2: peso, comprimento, índice de massa corporal e velocidades
de ganho ponderal e de crescimento do 2º ano de vida.
EscoreZ(Peso.24), EscoreZ(Comp.24), EscoreZ(IMC.24), EscoreZ(VP.2) e EscoreZ(VC.2): escores-Z do peso,
do comprimento, do IMC e das velocidades de ganho ponderal e de peso do 2º ano de vida.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).
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Analisou-se ainda que as concentrações plasmáticas do TSH do segundo ano dos
pacientes nascidos a termo e dos AIG apresentaram correlações negativas com os valores do
TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho” bem como com as dosagens do T4
livre e do T4 total. De modo similar, os níveis séricos do TSH do segundo ano dos lactentes
PIG tiveram correlações negativas com as dosagens do T4 livre (ρ = -0,7; p = 0,02). Em
contrapartida, os níveis séricos do TSH da primeira consulta demonstraram correlações
positivas tanto com as concentrações séricas do T4 livre dos prematuros (ρ = 0,6; p = 0,02) e
dos AIG (ρ = 0,3; p = 0,04) quanto com os valores do T4 total (ρ = 0,3; p = 0,04) dos
pacientes nascidos a termo.
A Figura 30 mostra as matrizes de correlação dos dados antropométricos do segundo
ano de vida e das dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do
TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos aos dois anos de idade de acordo com
a evolução do diagnóstico dos pacientes. Pode-se inferir que as concentrações plasmáticas do
T4 livre dos portadores de hipotireoidismo subclínico permanente apresentaram correlações
negativas com a velocidade de ganho ponderal (ρ = -0,4; p = 0,04) e com o seu escore-Z (ρ =
-0,5; p = 0,04). Enquanto que não houve correlações estatisticamente significativas entre as
dosagens hormonais e as medidas corporais dessa faixa etária nos lactentes com
hipotireoidismo subclínico transitório e com hipotireoidismo congênito.
De acordo com as correlações entre as dosagens hormonais, observou-se que os níveis
séricos do TSH do segundo ano dos pacientes com os lactentes com hipotireoidismo
congênito tiveram correlações negativas com as dosagens do T4 total (ρ = -0,7; p < 0,01). Ao
mesmo tempo, as dosagens do T4 total desses pacientes demonstraram correlações positivas
com as concentrações do T4 livre (ρ = 0,8; p < 0,01).
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Figura 30 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do segundo ano de vida e das dosagens do TSH
neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho”, do TSH da primeira consulta e dos hormônios tireoidianos
aos dois anos de idade de acordo com a evolução do diagnóstico dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH: TSH da 1ª consulta; TSH.24,
T4T.24 e T4L.24: exames coletados aos dois anos de idade.
Peso.24, Comprimento.24, IMC.24, VP.2 e VC.2: peso, comprimento, índice de massa corporal e velocidades
de ganho ponderal e de crescimento do 2º ano de vida.
EscoreZ(Peso.24), EscoreZ(Comp.24), EscoreZ(IMC.24), EscoreZ(VP.2) e EscoreZ(VC.2): escores-Z do peso,
do comprimento, do IMC e das velocidades de ganho ponderal e de peso do 2º ano de vida.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).
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4.2 RESULTADOS DO ESTUDO OBSERVACIONAL LONGITUDINAL PROSPECTIVO
(SEGUNDO ESTUDO)

4.2.1 Caracterização dos Pacientes

No estudo longitudinal prospectivo realizado no AMTN-HCFMRP-USP, foram
estudadas 67 crianças. Desses neonatos, dois foram convocados para a avaliação médica e
coleta de exames confirmatórios, apesar de apresentarem TSH neonatal sem alterações (0,7
µUI/ml e 2,2 µUI/ml), por terem irmãos gemelares com exames alterados. Desse total, 42
(62,7%) eram do sexo masculino e 23 (34,1%) prematuros, os quais apresentaram idade
gestacional variando de 31 semanas a 36 semanas e seis dias. Enquanto que nos recémnascidos a termo, a média da idade gestacional foi de 39 semanas e três dias.
Segundo os dados do nascimento, evidenciados na Tabela 21, verificou-se que 44
(65,6%) neonatos nasceram de parto cesáreo, 13 (19,4%) necessitaram de antibioticoterapia
nos primeiros dias de vida e 10 (15%) de reanimação neonatal. Além disso, dois pacientes
foram classificados como PIG, sendo ambos do grupo HSC.
De acordo com os dados maternos, 97% realizaram pré-natal de forma adequada,
sendo que 15 (22,4%) e 11 (16,4%) apresentaram, respectivamente, infecção do trato urinário
e hipertensão arterial durante a gestação. Constatou-se também que cinco mães relataram ter
feito tratamento para hipotireoidismo durante a gestação e 20 (29,8%) informaram ter
familiares portadores de tireoidopatias. Quanto às sorologias maternas alteradas, cinco
gestantes apresentaram diagnóstico de sífilis, porém, uma não efetuou o tratamento da forma
preconizada.
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Tabela 21 - Dados do nascimento e dados maternos da gestação dos pacientes do segundo estudo de acordo
com os grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: Variáveis estão descritas em frequências absolutas e relativas.

Conforme visto na Tabela 22, das crianças avaliadas, os exames de triagem neonatal
do “Teste do Pezinho” para investigação do hipotireoidismo congênito foram coletados com
média de idade de 4,8 dias (± 2,0), sendo que um paciente realizou a coleta no primeiro dia de
vida, em decorrência da necessidade de ser submetido à transfusão sanguínea logo após o
nascimento. Além disso, oito neonatos realizaram a terceira dosagem do exame de triagem
neonatal para investigação do hipotireoidismo congênito. Desses pacientes, dois foram
convocados para avaliação clínica e laboratorial no AMTN-HCFMRP-USP em virtude das
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alterações apresentadas no TSH neonatal da segunda coleta e, posteriormente, apresentaram
resultados do TSH neonatal da terceira coleta abaixo de 6,0 µUI/ml.

Tabela 22 - Descrição dos dados referentes às coletas dos exames de triagem neonatal do “Teste do Pezinho”
para investigação do hipotireoidismo congênito dos pacientes do segundo estudo

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável.

Em relação aos dados antropométricos do nascimento dos pacientes, apresentados na
Tabela 23, verificou-se que seis crianças apresentaram os valores do escore-Z do
comprimento abaixo de -2 para a idade, sendo que três eram prematuras, duas pertenciam ao
grupo HSC e quatro ao grupo HC. Quanto ao perímetro cefálico ao nascer, pode-se analisar
que quatro lactentes tiveram as aferições reduzidas para idade (escore-Z abaixo de -2) e um
apresentou macrocefalia (escore-Z maior que 3).

Tabela 23 - Descrição dos dados antropométricos do nascimento dos pacientes do segundo estudo

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável.
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Da comparação dos dados antropométricos do nascimento entre os grupos Normal,
HSC e HC, delineada na Tabela 24, pode-se inferir que somente os valores do escore-Z do
comprimento apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p = 0,02). Portanto,
observou-se diferenças estatisticamente significativas desses valores do escore-Z entre os
grupos Normal e HSC (p = 0,04) e Normal e HC (p = 0,03), mas não evidenciou diferença
significativa entre os grupos HSC e HC (p = 0,97).

Tabela 24 - Dados referentes às coletas dos exames de triagem neonatal e às medidas antropométricas do
nascimento de acordo com os grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: Dados antropométricos descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.

Analisou-se ainda na Tabela 24 que o grupo HC apresentou maior amplitude dos
níveis séricos do TSH neonatal da primeira coleta, variando de 2,3 µUI/ml a 277,0 µUI/ml.
Entretanto, não foram constatadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p
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= 0,40). De modo semelhante, as dosagens do TSH neonatal da segunda e da terceira coletas
do “Teste do Pezinho” não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos.
A Tabela 25 descreve os dados das coletas dos exames de triagem neonatal do “Teste
do Pezinho” para investigação do hipotireoidismo congênito e das antropometrias do
nascimento de acordo com os subgrupos constituídos dos grupos Normal, HSC e HC
conforme a prematuridade dos pacientes. Pode-se verificar que as dosagens séricas do TSH
neonatal da primeira coleta foram significativamente menores nos prematuros do grupo
Normal em relação aos neonatos nascidos a termo dos grupos Normal (p < 0,01), HSC (p <
0,01) e HC (p < 0,01).

Tabela 25 - Dados referentes às coletas dos exames de triagem neonatal e às medidas antropométricas do
nascimento de acordo com a prematuridade dos grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: Dados antropométricos descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.
! Valores referentes a um paciente.
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Constatou-se ainda que apenas os escores-Z do peso (p = 0,57) e do perímetro cefálico
(p = 0,49) não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os subgrupos.
Quanto às medidas do comprimento, pode-se avaliar que essas variáveis foram
significativamente maiores nos pacientes nascidos a termo do grupo Normal em relação aos
cinco demais subgrupos. Já os valores do escore-Z do comprimento desses neonatos do grupo
Normal foram significativamente mais elevados do que os observados nos pacientes
prematuros do grupo HSC (p = 0,01) e dos recém-nascidos a termo dos grupos HSC (p <
0,01) e HC (p < 0,001). Além disso, as aferições do peso foram significativamente menores
nos subgrupos de prematuros quando confrontadas a cada subgrupo de pacientes nascidos a
termo.

4.2.2 Avaliação Clínica e dos Hormônios Tireoidianos da Primeira Consulta

A Tabela 26 retrata as características clínicas dos pacientes na primeira consulta no
AMTN-HCFMRP-USP de acordo com os grupos Normal, HSC e HC. Observou-se que 22
(32,8%) foram assintomáticos e 30 (44,8%) tiveram um sintoma sugestivo de hipotireoidismo
congênito.
Dentre os 15 neonatos (22,4%) que apresentaram dois ou mais sinais clínicos
sugestivos de hipotireoidismo congênito, oito eram prematuros, com idade gestacional
variando de 31 a 36 semanas e com média de idade cronológica na primeira consulta de 34,4
(± 21,4) dias. Além disso, desses 15 pacientes, cinco tiveram os níveis séricos do TSH,
coletado com os demais exames confirmatórios na primeira consulta, que sugeriam o
diagnóstico de hipotireoidismo subclínico (grupo HSC) e oito de hipotireoidismo congênito
(grupo HC), sendo que um destes apresentou também níveis indetectáveis de T4 livre e de T4
total. Os sinais clínicos mais recorrentes foram hérnia umbilical (40,3%), icterícia (32,8%),
pele ressecada (6%) e sonolência excessiva (6%). Nenhuma criança apresentou anasarca,
bócio, choro rouco, letargia, macroglossia e sopro cardíaco.
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Tabela 26 - Características clínicas dos pacientes na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP de acordo
com os grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: Variáveis estão descritas em frequências absolutas e relativas.

A Tabela 27 apresenta as dosagens hormonais e os dados antropométricos dos
pacientes na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP. Pode-se averiguar que as médias do
peso, do comprimento e do IMC foram, respectivamente, 3,5 (± 0,9) Kg; 50,8 (± 3,8) cm e
13,6 (± 1,8) Kg/m2.
Segundo a variação absoluta do peso, notou-se que a média foi 0,6 (± 0,7) Kg, sendo
que nove pacientes apresentaram perda de peso e um apresentou aumento de 3,2 Kg em 68
dias. Enquanto que a média variação relativa do peso foi de 21,9 (± 18,2) g/dia e seu valor foi
obtido por um paciente com elevação de 0,7 Kg em 10 dias. Verificou-se ainda que oito
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crianças apresentavam baixo peso para a idade (escore-Z abaixo de -2) e dez pacientes
encontravam-se abaixo de -2 do escore-Z do comprimento para a idade.

Tabela 27 - Descrição das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados antropométricos dos pacientes na
primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável.
* Resultados indetectáveis.
** Resultado acima do limite superior de detecção do método.

Segundo a idade corrigida na primeira consulta, constatou-se que a mediana foi de 14
dias e seu valor mínimo de -37 dias, ou seja, de 34 semanas e 5 dias. Além disso, a média de
idade na primeira consulta médica no AMTN-HCFMRP-USP para aqueles que realizaram
uma coleta do “Teste do Pezinho” foi 16,6 (± 5,2) dias e, para os que realizaram mais de duas
dosagens, 36,8 (± 15,9) dias. Caso seja considerada a idade corrigida dos 23 pacientes
prematuros, a média de idade nessa primeira consulta para aqueles que realizaram uma coleta
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desse teste de triagem neonatal foi 7,7 (± 17,8) dias e, para os que realizaram mais de duas
dosagens, 17,3 (± 24,6) dias.
A Tabela 28 delineia a análise comparativa das dosagens dos hormônios tireoidianos e
dos dados antropométricos aferidos na primeira consulta

no AMTN-HCFMRP-USP de

acordo com os grupos Normal, HSC e HC. Verificou-se que os níveis séricos do TSH da
primeira consulta foram significativamente maiores no grupo HC (média: 80,8 µUI/ml;
mínimo: 10,9 µUI/ml e máximo: 793,0 µUI/ml) em relação aos grupos Normal (média: 2,8
µUI/ml; mínimo: 1,4 µUI/ml e máximo: 3,8 µUI/ml; p < 0,0001) e HSC (média: 6,6 µUI/ml,
mínimo: 4,0 µUI/ml e máximo: 9,5 µUI/ml; p < 0,0001). Além disso, as dosagens do TSH do
grupo HSC foram significativamente mais elevadas do que as do grupo Normal (p < 0,01). Já
as concentrações séricas do T4 total apresentaram valores significativamente inferiores no
grupo HC quando comparado aos grupos Normal e HSC (p < 0,001). Entretanto, não foi
identificada diferença estatisticamente significativa entre os grupos Normal e HSC (p = 0,90).
As dosagens séricas do T4 livre e da tireoglobulina foram realizadas somente nos 55
pacientes dos grupos HSC e HC na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP. Observou-se
que 44 (80%) dos lactentes apresentaram concentrações séricas da tireoglobulina acima do
limite superior da normalidade do analisador de 55,0 ng/ml, sendo 23 desses do grupo HC.
Verificou-se ainda que tanto as concentrações do T4 livre (p < 0,0001) quanto da
tireoglobulina (p = 0,02) apresentaram diferenças significativas entre os grupos avaliados.
De modo oposto, as dosagens da iodúria não apresentaram diferenças estatisticamente
significativas entre os grupos Normal, HSC e HC (p = 0,70). Ademais, um paciente
apresentou dosagem da iodúria abaixo de 100,0 µg/l e, sendo ele do grupo Normal e sem
história familiar de tireoidopatia. Enquanto que um neonato, pertencente ao grupo HC, teve os
níveis da iodúria acima do limite superior de detecção do método, o qual apresentou ainda
concentrações de tireoglobulina de 3752,0 ng/ml e bócio difuso na cintilografia da tireoide
com pertecnetato de tecnécio (99mTc).
Conforme a comparação dos dados antropométricos entre os grupos Normal, HSC e
HC, pode-se inferir que nenhuma das medidas corporais aferidas na primeira consulta
apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Em relação a variação do
comprimento, constatou-se que o grupo HC apresentou a maior média dessa variação do
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comprimento, ao passo que o grupo Normal obteve a menor média. No entanto, não houve
diferenças significativas entre os grupos (p = 0,29).
Da análise da variação absoluta do peso, constatou-se que em todos os grupos houve
pacientes com perda de peso e o grupo HSC apresentou a maior amplitude dessa variação,
com valor mínimo de -0,3 Kg e máximo de 3,2 Kg. Contudo, não houve diferenças
significativas entre os grupos (p = 0,86).

Tabela 28 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira consulta no AMTN-HCFMRPUSP de acordo com os grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: Dados antropométricos descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Teste Mann-Whitney, Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis
com Teste de Dunn.
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Quanto às dosagens dos anticorpos anti-Tg e anti-TPO, pode-se analisar que nenhum
paciente apresentou os níveis de anti-Tg acima do valor de referência de 40,0 UI/ml e quatro
crianças tiveram resultados superiores a 35,0 UI/ml nas análises do anti-TPO. Dessas quatro
crianças, duas pertenciam ao grupo HSC e duas ao grupo HC. Os dois pacientes do grupo
HSC tinham história familiar de tireoidopatias, sendo que a mãe de um deles foi diagnosticada
com hipotireoidismo durante a gestação. Dos dois lactentes do grupo HC, um apresentava
história familiar de tireoidopatias e ambos iniciaram o tratamento com levotiroxina na
primeira consulta, com posterior normalização do anti-TPO. Além disso, as médias das
dosagens da iodúria e da tireoglobulina desses pacientes eram, respectivamente, 322,5 (±
46,7) µg/l e 141,9 (± 74,0) ng/ml.
Dos 27 pacientes do grupo HC, todos iniciaram tratamento na primeira consulta com
idade corrigida de 13,8 (± 20,7) dias, com a média da dose inicial de levotiroxina de 8,3 (±
2,1) microgramas por quilogramas por dia (µg/Kg/dia). Desses pacientes, dois apresentaram
cintilografia da tireoide com pertecnetato de tecnécio ( 99mTc) com tênue imagem em loja
tireoidiana de difícil caracterização, três com bócio difuso, um com agenesia, dois com
tireoide ectópica sublingual e seis com tireoide tópica normocaptante. Observou-se ainda que
as crianças que apresentaram agenesia, tireóide ectópica e um dos lactentes que identificaram
na cintilografia da tireoide tênue imagem em loja tireoidiana de difícil caracterização eram do
sexo feminino. As demais 13 crianças não conseguiram realizar a cintilografia de tireoide
antes do início do tratamento.
As comparações das dosagens hormonais e dos dados antropométricos mensurados na
primeira consulta entre os subgrupos constituídos dos grupos Normal, HSC e HC conforme a
prematuridade dos pacientes estão descritas na Tabela 29. Pode-se avaliar que as dosagens
séricas do TSH da primeira consulta foram significativamente maiores tanto nos recémnascidos a termo quanto nos prematuros do grupo HC em relação aos pacientes dos demais
subgrupos.
Verificou-se também que as concentrações séricas do T4 total foram
significativamente menores nos pacientes do grupo HC, a despeito da prematuridade, em
relação aos pacientes nascidos a termo dos grupos Normal e HSC. De maneira similar, as
dosagens do T4 livre foram significativamente menores nos pacientes do grupo HC quando
comparado aos recém-nascidos a termo do grupo HSC.
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Constatou-se ainda que as variações absoluta (p = 0,92) e relativa do peso (p = 0,17) e
do comprimento (p = 0,45) e o escore-Z do peso (p = 0,10) não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas entre os subgrupos. A respeito das medidas do comprimento,
verificou-se que foram significativamente maiores nos três subgrupos formados pelos
pacientes nascidos a termo em relação aos pacientes prematuros dos grupos Normal e HSC.
Além disso, as medidas antropométricas da primeira consulta não foram significativamente
distintas quando comparadas entre os subgrupos de pacientes prematuros.

Tabela 29 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira consulta de acordo com a
prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: Dados antropométricos descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.

A Tabela 30 retrata a avaliação comparativa dos dados antropométricos e das dosagens
hormonais da primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP de acordo com a história familiar
de tireoidopatias dos pacientes. Averiguou-se que as concentrações séricas do TSH foram
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significativamente superiores nos pacientes do grupo HC, independente da história familiar de
tireoidopatias, em relação aos neonatos dos demais grupos. Enquanto que os níveis séricos do
T4 total e do T4 livre foram significativamente maiores nas crianças sem histórico familiar de
tireoidopatias do grupo HSC do que os valores dos pacientes do grupo HC, a despeito da
história familiar. Além disso, houve também diferenças estatisticamente significativas dos
níveis séricos do T4 livre entre os recém-nascidos com histórico familiar positivo de
tireoidopatias dos grupo HSC e HC (p = 0,03).

Tabela 30 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira consulta de acordo com a
história familiar de tireoidopatias dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: Dados antropométricos descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.
! Valor referente a um paciente.

Pode-se notar ainda que as medidas do comprimento das crianças com história
familiar de tireoidopatias do grupo Normal foram significativamente menores em relação aos
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pacientes tanto com histórico familiar positivo do grupo HSC (p = 0,02) quanto sem histórico
familiar dos grupos Normal (p = 0,02) e HC (p = 0,02). Contudo, os valores do escore-Z do
comprimento apresentaram diferenças estatisticamente significativas somente entre os
neonatos, com e sem história familiar de tireoidopatias, do grupo Normal (p = 0,02).
De acordo com o sexo dos pacientes, pode-se examinar que os níveis séricos do TSH
foram significativamente superiores nos neonatos do grupo HC, especialmente do sexo
feminino, em relação aos pacientes dos demais grupos. Ao passo que as concentrações do T4
total e do T4 livre foram significativamente maiores nos pacientes do sexo masculino do
grupo HSC quando comparado às crianças do grupo HC, independente do sexo. Além disso,
como visto na Tabela 31, constatou-se ainda que as medidas corporais não apresentaram
diferenças estatisticamente significativas em relação ao sexo dos pacientes.

Tabela 31 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos na primeira consulta de acordo com o sexo
dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados antropométricos descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.
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4.2.3 Dosagens Séricas do IGF-1 da Primeira Consulta

A Figura 31 mostra os intervalos interquartis dos níveis séricos de IGF-1, coletados na
primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP, de acordo com os grupos Normal, HSC e HC.
Pode-se averiguar que as medianas das dosagens do IGF-1 foram semelhantes entre os grupos
e que não houve diferenças estatisticamente significativas entre eles (p = 0,89).

Figura 31 - Boxplot dos níveis séricos do IGF-1 coletados na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP de
acordo com os grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
* Análise de Variâncias (ANOVA).
** Resultado indetectável.

A Figura 32 descreve a comparação das dosagens séricas do IGF-1 de acordo com a
prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC. Avaliou-se que as médias e as
medianas dos níveis séricos de IGF-1 dos prematuros foram menores que as observadas nos
pacientes nascidos a termo, de modo que houve diferenças estatisticamente significativas
entre os recém-nascidos a termo dos grupos Normal e os prematuros dos grupos Normal (p <
0,01) e HC (p = 0,04). Além disso, os prematuros do grupo Normal ainda apresentaram
concentrações plasmáticas do IGF-1 significativamente menores que os pacientes nascidos a
termo do grupo HC (p < 0,01).
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Figura 32 - Boxplot dos níveis séricos do IGF-1 coletados na primeira consulta de acordo com a prematuridade
dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
* Análise de Variâncias (ANOVA) seguido pelo Teste de Tukey.
** Resultado indetectável.

4.2.4 Dosagens Séricas da IGFBP-3 da Primeira Consulta

Conforme detalhadas na Figura 33, observou-se que as médias das dosagens séricas da
IGFBP-3 foram semelhantes nos grupos avaliados, assim, não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas (p = 0,92).

Figura 33 - Boxplot dos níveis séricos da IGFBP-3 coletados na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP
de acordo com os grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
* Análise de Variâncias (ANOVA).
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Da análise comparativa dessas dosagens entre os subgrupos formados conforme a
prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC, como visto na Figura 34, podese verificar que os recém-nascidos a termo do grupo Normal tiveram concentrações
significativamente maiores do que os prematuros dos grupos Normal (p = 0,01) e HSC (p =
0,04).

Figura 34 - Boxplot dos níveis séricos da IGFBP-3 coletados na primeira consulta de acordo com a
prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
* Análise de Variâncias (ANOVA) seguido pelo Teste de Tukey.

4.2.5 Dosagens Séricas de IGF-2 da Primeira Consulta

As dosagens séricas do IGF-2 realizadas nos grupos Normal e HSC na primeira
consulta no AMTN-HCFMRP-USP estão representadas na Figura 35. Pode-se verificar que os
valores dessas dosagens foram semelhantes entre os grupos Normal e HSC e, portanto, não
apresentaram diferenças significativas (p = 0,47).
A Figura 36 retrata as dosagens séricas do IGF-2 da primeira consulta de acordo com a
prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC. De modo semelhante, dessa
comparação, constatou-se que não houve diferença estatisticamente significativa entre os
subgrupos (p = 0,85).
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Figura 35 - Boxplot dos níveis séricos do IGF-2 coletados na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP de
acordo com os grupos Normal e HSC

Fonte: Elaborada pelo autor.
* Teste Mann-Whitney.

Figura 36 - Boxplot dos níveis séricos do IGF-2 coletados na primeira consulta de acordo com a prematuridade
dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Kruskal-Wallis.

* Teste

4.2.6 Quantificação Relativa da Expressão do Gene IGF1R da Primeira Consulta

A quantificação relativa da expressão do gene IGF1R, mediante o cálculo do 2-ΔΔCT,
apresentou medianas e médias iguais nos grupos Normal, HSC e HC. Dessa forma, como
descrito na Figura 37, essa quantificação relativa não apresentou diferença estatisticamente
significativa entre os grupos (p = 0,60).
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Da análise comparativa da quantificação relativa da expressão do gene IGF1R entre os
subgrupos formados de acordo com a prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC e
HC, como retratada na Figura 38, observou-se que houve maior variabilidade dessa
quantificação nos recém-nascidos a termo do grupo HSC, sendo que uma criança apresentou
um resultado bem discrepante em relação aos demais pacientes avaliados.

Figura 37 - Boxplot da quantificação relativa da expressão do gene IGF1R aferida na primeira consulta no
AMTN-HCFMRP-USP de acordo com os grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Kruskal-Wallis.

* Teste

Figura 38 - Boxplot da quantificação relativa da expressão do gene IGF1R de acordo com a prematuridade dos
pacientes dos grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Kruskal-Wallis.

* Teste
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Essa paciente, denominada CS03, do sexo feminino, nasceu a termo com idade
gestacional de 39 semanas, sem necessidade de reanimação neonatal (Apgar 9/10) e com
medidas antropométricas adequadas ao nascimento (peso de 3,4 Kg; comprimento 48,0 cm e
IMC de 14,8 Kg/m2). Na primeira consulta, essa criança estava assintomática e a sua mãe
referia ter feito pré-natal de forma adequada e não ter histórico familiar de tireoidopatias. A
Figura 39 descreve os dados antropométricos, as dosagens hormonais e a quantificação
relativa da expressão do gene IGF1R da primeira consulta com 22 dias de idade e as
progressões dessas variáveis com 104 dias, com 195 dias e com 370 dias de vida. Pode-se
verificar que, ao longo do primeiro ano de vida, essa paciente apresentou progressiva
normalização dos níveis séricos de TSH e queda dos valores do IGF-1, da IGFBP-3 e da
quantificação relativa do gene IGF1R. Além disso, apresentou ainda elevação de 4,8 Kg no
peso e velocidade de crescimento de 24,5 cm/ano, valores considerados adequados para a
idade.

Figura 39 - Gráficos de linhas com as progressões dos dados antropométricos, das dosagens hormonais e da
quantificação relativa da expressão do gene IGF1R da paciente CS03

Fonte: Elaborada pelo autor.
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As Figura 40 e 41 retratam a quantificação relativa da expressão do gene IGF1R e as
dosagens séricas do IGF-1, da IGFBP-3, do TSH e do T4 total da primeira consulta bem como
as progressões dessas mensurações das demais seis crianças em que foi possível a realização
dessas coletas de forma seriada, de modo que dois pacientes (CS01 e CS31) foram
submetidos a duas coletas desses exames, três lactentes (CS02, CS04 e CS06) a três coletas e
uma criança (CS07) a quatro coletas.
O paciente CS01 nasceu de parto vaginal, com idade gestacional de 41 semanas e dois
dias, sem necessidade de reanimação neonatal, com peso (3,6 Kg), comprimento (49,0 cm) e
perímetro cefálico (35,0 cm) adequados. Compareceu à primeira consulta no AMTNHCFMRP-USP com 21 dias de vida, assintomático e a sua mãe relatava ter feito pré-natal
adequado e não possuir histórico familiar de tireoidopatias. Nesta avaliação, esse lactente
pertenceu ao grupo HSC e realizou duas coletas de sangue para as dosagens do IGF-1, da
IGFBP-3 e da quantificação relativa do gene IGF1R na triagem e com 391 dias de vida.
O paciente CS02 nasceu por cesariana por indicação materna devido a hipertensão na
gestação, com idade gestacional de 41 semanas, sem intercorrências, com Apgar 9/10 e com
peso (4,1 Kg), comprimento (52,0 cm) e perímetro cefálico (36,0 cm) adequados. Na primeira
consulta no AMTN-HCFMRP-USP, aos 16 dias de vida, estava assintomático e a sua mãe
referia ter feito pré-natal adequado e não ter histórico familiar de tireoidopatias. Neste estudo,
esse lactente pertenceu ao grupo Normal e realizou três coletas de sangue para as dosagens do
IGF-1, da IGFBP-3 e da quantificação relativa do gene IGF1R na triagem e com 183 e 456
dias de vida.
O paciente CS04 nasceu de parto vaginal com uso de fórcipe, com idade gestacional
de 41 semanas, com Apgar 4/10, com peso (3,6 Kg) e comprimento (48,0 cm) adequados.
Compareceu à primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP com 68 dias de vida,
assintomático e a sua mãe relatava que irmão estava em seguimento com endocrinologista por
ter apresentado dosagens séricas do TSH alteradas aos dois anos de idade, mas sem
necessidade de tratamento e que a avó materna era portadora de hipotireoidismo primário.
Nesta avaliação, esse lactente pertenceu ao grupo HSC e realizou três coletas de sangue para
as dosagens do IGF-1, da IGFBP-3 e da quantificação relativa do gene IGF1R na triagem e
com 180 e 530 dias de vida.
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O paciente CS06 nasceu de parto vaginal, com idade gestacional de 38 semanas e três
dias, sem necessidade de reanimação neonatal, com Apgar 9/10, com baixo comprimento
(44,5 cm) e com peso (2,5 Kg) com escore-Z de -1,8 e com perímetro cefálico (32,0 cm) com
escore-Z de -1,6 para a idade. Compareceu à primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP
com 10 dias de vida, com icterícia leve (zona 1 de Kramer), perda de peso de 0,04 Kg,
modificação do respectivo escore-Z para -2,3 e aumento do comprimento para 49,0 cm
(escore-Z do comprimento de -1,0). Além disso, sua mãe relatava ter feito pré-natal adequado
e não possuir histórico familiar de tireoidopatias. Neste estudo, essa paciente pertenceu ao
grupo HSC e realizou três coletas de sangue para as dosagens do IGF-1, da IGFBP-3 e da
quantificação relativa do gene IGF1R na triagem e com 88 e 543 dias de vida.
O paciente CS07 nasceu de parto vaginal, com idade gestacional de 39 semanas e três
dias, com Apgar 8/10, com peso (2,9 Kg), comprimento (48,5 cm) e perímetro cefálico (34,5
cm) adequados. Na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP, aos 20 dias de vida,
apresentava icterícia moderada (zona 3 de Kramer) e a sua mãe referia ter feito pré-natal
adequado e não ter histórico familiar de tireoidopatias. Neste estudo, esse lactente pertenceu
ao grupo HC e apresentou níveis séricos do TSH da primeira consulta de 15,0 µUI/ml; T4
livre de 0,8 ng/dl e T4 total de 9,7 µg/dl, sendo indicado tratamento com levotiroxina.
Ademais, realizou quatro coletas de sangue para as dosagens do IGF-1, da IGFBP-3 e da
quantificação relativa do gene IGF1R na triagem e com 88, 200 e 361 dias de vida.
O paciente CS31 nasceu de cesariana por indicação materna devido a complicações da
hipertensão na gestação, com idade gestacional de 35 semanas, com Apgar 8/10, peso (2,6
Kg), comprimento (47,0 cm) e perímetro cefálico (34,0 cm) adequados. Na primeira consulta
no AMTN-HCFMRP-USP, aos 29 dias de vida, foi constatado presença de hérnia umbilical e
a sua mãe referia que o paciente havia tido icterícia por aproximadamente 10 dias, mas sem
necessidade de fototerapia e tinha uma tia portadora de hipotireoidismo primário. Nesta
investigação, esse lactente apresentou concentrações plasmáticas do TSH da primeira consulta
de 21,6 µUI/ml; T4 livre de 0,7 ng/dl e T4 total de 5,0 µg/dl e, portanto, pertenceu ao grupo
HC. Além disso, realizou duas coletas de sangue para as dosagens do IGF-1, da IGFBP-3 e da
quantificação relativa do gene IGF1R na triagem e com idade corrigida de 465 dias de vida.
De modo semelhante ao observado na paciente CS03, pode-se analisar na Figura 40
que os valores da quantificação relativa da expressão do gene IGF1R, tiveram uma redução
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durante o período avaliado, sendo mais pronunciada nas segundas dosagens dos lactentes
CS02, CS04, CS06 e CS07, os quais apresentaram também diminuição do escore-Z do
comprimento nas segundas aferições.

Figura 40 - Gráfico de linhas com as progressões das quantificações relativas da expressão do gene IGF1R dos
pacientes CS01, CS02, CS04, CS06, CS07 e CS31

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como visto na Figura 41, o paciente CS02 do grupo Normal teve, na segunda coleta,
uma queda em todas as dosagens hormonais, incluindo as concentrações séricas do TSH e do
T4 total e evoluiu, na terceira coleta, com elevação das mesmas. Enquanto que o lactente
CS04 do grupo HSC apresentou, inicialmente, um aumento das concentrações plasmáticas do
TSH e redução das dosagens séricas do IGF-1 e da IGFBP-3. Por outro lado, os pacientes
CS06 do grupo HSC e CS07 do grupo HC aumentaram os níveis séricos do IGF-1 e da
IGFBP-3 e os valores dos escores-Z do peso nessa segunda avaliação.
Verificou-se ainda que os pacientes CS07 e CS31 do grupo HC apresentaram
normalização dos hormônios tireoidianos com o tratamento com levotiroxina e evoluíram com
ganho de peso e com crescimento adequados, sendo que o lactente prematuro CS31
evidenciou maior variabilidade do comprimento nesta análise. Ao passo que a paciente CS06
manteve com baixo comprimento durante o período avaliado.
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Figura 41 - Gráficos de linhas com as progressões das dosagens séricas do IGF-1, da IGFBP-3, do TSH e do
T4 total e das medidas antropométricas dos pacientes CS01, CS02, CS04, CS06, CS07 e CS31

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.2.7 Comparação dos Dados Antropométricos do Nascimento, das Dosagens Hormonais
e da Quantificação Relativa da Expressão do Gene IGF1R

As matrizes de correlação das dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do
“Teste do Pezinho” e na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP, da quantificação
relativa da expressão do gene IGF1R e dos dados antropométricos do nascimento dos
pacientes em geral (“Total”) e dos grupos Normal, HSC e HC estão retratadas na Figura 42.
Verificou-se que as dosagens do TSH neonatal da primeira coleta e do T4 total da primeira
consulta apresentaram correlações positivas com o peso, com o comprimento e com o IMC
dos pacientes em geral e do grupo Normal, mas não apresentaram correlações significativas
com os dados antropométricos dos grupos HSC e HC. Já os níveis séricos do TSH da primeira
consulta não evidenciaram correlações significativas com as medidas corporais do nascimento
em nenhum grupo avaliado.
Pode-se ainda analisar que as concentrações séricas do IGF-1 da primeira consulta
tiveram correlações positivas com o peso e com o IMC do nascimento em todos os grupos
avaliados, sendo que somente no grupo HC não apresentaram também correlações positivas
com o comprimento. Além disso, as dosagens da IGFBP-3 demonstraram correlações
positivas com o peso, com o escore-Z do peso, com o comprimento e com o IMC dos
pacientes em geral e do grupo HSC. Enquanto que apresentaram relações significativas e
positivas apenas com o comprimento (ρ = 0,7; p < 0,01) do grupo Normal e com o peso (ρ =
0,6; p = 0,01) e com o IMC (ρ = 0,6; p < 0,01) do grupo HC.
Da análise comparativa das dosagens do T4 total com as do IGF-1, observou-se
relações positivas nos pacientes em geral (ρ = 0,3; p = 0,04) e do grupo Normal (ρ = 0,8; p <
0,01). Quanto às dosagens do T4 total, quando comparadas com as concentrações da IGFBP3, demonstraram correlações positivas no grupo Normal (ρ = 0,8; p < 0,01), porém não
apresentaram relações significativas nos pacientes como um todo (p = 0,07) e nos grupos HSC
(p = 0,44) e HC (p = 0,10). Além disso, tanto os níveis séricos do TSH neonatal da primeira
coleta do “Teste do Pezinho” quanto do TSH da primeira consulta não evidenciaram
correlações significativas com as dosagens de IGFBP-3 em todos os grupos e apresentaram
relações positivas moderadas com os níveis do IGF-1 somente do grupo Normal (ρ = 0,6; p =
0,04).
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Em relação aos resultados da quantificação relativa da expressão do gene IGF1R,
pode-se observar que esses valores não apresentaram correlações significativas com os dados
antropométricos do nascimento, tampouco com as dosagens hormonais realizadas na primeira
coleta do “Teste do Pezinho” e na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP.

Figura 42 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do nascimento, da quantificação relativa da
expressão do IGF1R e das dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na
primeira consulta de acordo com os grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Idade(TSHneo.1): idade da 1ª coleta do TSH neonatal.
TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH, T4T, IGF1, IGFBP3: exames coletados na
1ª consulta.
IGF1R: quantificação relativa da expressão do IGF1R da 1ª consulta.
Peso.N, Comprimento.N e IMC.N: peso, comprimento e índice de massa corporal ao nascer.
EscoreZ(Peso.N) e EscoreZ(Comp.N): escores-Z do peso e do comprimento do nascimento.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p-valor ≥ 0,05).
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A Figura 43 evidencia as matrizes de correlação dessas dosagens hormonais, da
quantificação relativa da expressão do gene IGF1R e dos dados antropométricos do
nascimento de acordo com a prematuridade dos pacientes. Observou-se que a quantificação
relativa da expressão do gene IGF1R não demonstrou correlações significativas com as
medidas corporais do nascimento, nem com as dosagens hormonais dos pacientes,
independentemente da prematuridade.
Constatou-se ainda que, tanto nos prematuros quanto nos neonatos nascidos a termo,
as concentrações séricas da IGFBP-3 apresentaram correlações positivas com o peso e o IMC
do nascimento. Ao passo que os níveis séricos do IGF-1 tiveram correlações positivas com o
peso (ρ = 0,5; p = 0,02) e com o comprimento (ρ = 0,6; p < 0,01) dos prematuros e com o
escore-Z do peso (ρ = 0,4; p = 0,02) dos pacientes nascidos a termo.

Figura 43 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos do nascimento, da quantificação relativa da
expressão do IGF1R e das dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na
primeira consulta de acordo com a prematuridade dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Idade(TSHneo.1): idade da 1ª coleta do TSH neonatal.
TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH, T4T, IGF1, IGFBP3: exames coletados na
1ª consulta.
IGF1R: quantificação relativa da expressão do IGF1R da 1ª consulta.
Peso.N, Comprimento.N e IMC.N: peso, comprimento e índice de massa corporal ao nascer.
EscoreZ(Peso.N) e EscoreZ(Comp.N): escores-Z do peso e do comprimento do nascimento.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p-valor ≥ 0,05).

A respeito da avaliação das dosagens dos hormônios tireoidianos em relação às
medidas corporais do nascimento, averiguou-se que as concentrações do T4 total dos
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prematuros apresentaram relações positivas com o peso (ρ = 0,5; p = 0,03) , com o escore-Z
do peso (ρ = 0,5; p < 0,01) e com o comprimento (ρ = 0,5; p = 0,03). Enquanto que nos
neonatos nascidos a termo os níveis séricos do TSH da primeira consulta tiveram correlações
negativas com essas medidas corporais.
As matrizes de correlação das dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do
“Teste do Pezinho” e na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP, da quantificação
relativa da expressão do gene IGF1R e dos dados antropométricos da primeira consulta dos
pacientes em geral (“Total”) e dos grupos Normal, HSC e HC estão representadas na Figura
44. Pode-se analisar que as concentrações séricas do TSH neonatal da primeira coleta do
“Teste do Pezinho” apresentaram correlações negativas com as variações absolutas do peso e
do comprimento dos pacientes em geral e dos grupos HSC e HC, enquanto que essas
concentrações dos neonatos do grupo Normal tiveram relações positivas moderadas com o
peso (ρ = 0,6; p = 0,04), com o comprimento (ρ = 0,6; p = 0,03) e com o escore-Z do
comprimento (ρ = 0,6; p = 0,04). De modo semelhante, os níveis séricos do T4 total dos
pacientes do grupo Normal evidenciaram correlações positivas com as mesmas medidas
corporais.
Quanto aos resultados da quantificação relativa da expressão do gene IGF1R,
constatou-se que esses valores demonstraram relações negativas com as variações relativas do
peso (ρ = -0,4; p = 0,04) somente do grupo HSC. Ademais, não apresentaram correlações
estatisticamente significativas com as dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do
“Teste do Pezinho” e na primeira consulta no AMTN-HCFMRP-USP.
Da análise comparativa das dosagens do IGF-1 e da IGFBP-3 com esses dados
antropométricos, verificou-se correlações positivas com o peso e com o IMC em todos os
grupos avaliados, porém não apresentaram correlações significativas com as variações do
comprimento. Além disso, os níveis do IGF-1 demonstraram relações positivas com as
variações relativas do peso dos pacientes em geral (ρ = 0,6; p < 0,0001) e dos grupos Normal
(ρ = 0,7; p = 0,01) e HSC (ρ = 0,5; p < 0,01). De maneira análoga, as concentrações da
IGFBP-3 tiveram correlações positivas com essas variações relativas do peso dos pacientes
em geral (ρ = 0,5; p < 0,001) e dos grupo Normal (ρ = 0,6; p = 0,03) e HSC (ρ = 0,5; p =
0,02).
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Figura 44 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos da primeira consulta, da quantificação relativa
da expressão do IGF1R e das dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na
primeira consulta de acordo com os grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH, T4T, IGF1, IGFBP3: exames
coletados na 1ª consulta.
IGF1R: quantificação relativa da expressão do IGF1R da 1ª consulta.
Idade e Idadecor: idade e idade corrigida (em dias).
Peso, V.A.Peso, V.R.Peso, Comprimento, V.Comp. e IMC: peso, variações absoluta e relativa do peso,
comprimento, variação do comprimento e índice de massa corporal aferidos na 1ª consulta.
EscoreZ(Peso) e EscoreZ(Comp): escores-Z do peso e do comprimento da 1ª consulta.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).

A Figura 45 retrata as matrizes de correlação dessas dosagens hormonais, da
quantificação relativa da expressão do gene IGF1R e dos dados antropométricos da primeira
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consulta de acordo com a prematuridade dos pacientes. Pode-se avaliar que os valores da
quantificação relativa da expressão do gene IGF1R demonstraram correlações negativas
moderadas com a idade cronológica (ρ = -0,6; p < 0,01), com a idade corrigida (ρ = -0,5; p =
0,03) e com as variações absolutas do peso (ρ = -0,5; p = 0,03) e do comprimento (ρ = -0,5; p
= 0,01) dos prematuros. Enquanto que nos neonatos nascidos a termo esses valores não
apresentaram correlações estatisticamente significativas com a idade, nem com os dados
antropométricos e com as dosagens hormonais.

Figura 45 - Matrizes de correlação dos dados antropométricos da primeira consulta, da quantificação relativa
da expressão do IGF1R e das dosagens hormonais realizadas na primeira coleta do “Teste do Pezinho” e na
primeira consulta de acordo com a prematuridade dos pacientes

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: TSHneo.1: TSH neonatal da 1ª coleta do “Teste do Pezinho”; TSH, T4T, IGF1, IGFBP3: exames
coletados na 1ª consulta.
IGF1R: quantificação relativa da expressão do IGF1R da 1ª consulta.
Idade e Idadecor: idade e idade corrigida (em dias).
Peso, V.A.Peso, V.R.Peso, Comprimento, V.Comp. e IMC: peso, variações absoluta e relativa do peso,
comprimento, variação do comprimento e índice de massa corporal aferidos na 1ª consulta.
EscoreZ(Peso) e EscoreZ(Comp): escores-Z do peso e do comprimento da 1ª consulta.
Corr: valores do coeficiente de correlação de Spearman (ρ).
Correlações assinaladas com ✕ não foram estatisticamente significativa (p ≥ 0,05).

Observou-se ainda que os níveis séricos do TSH neonatal da primeira coleta tiveram
correlações negativas com a idade e com as variações absolutas do peso e do comprimento
dos pacientes, a despeito da prematuridade. De maneira similar, as dosagens séricas do T4
total dos neonatos nascidos a termo apresentaram correlações negativas com a idade (ρ = -0,5;
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p < 0,01) e com as mesmas variações. Além disso, os níveis do TSH da primeira coleta desses
neonatos tiveram correlações negativas com o escore-Z do comprimento (ρ = -0,4; p = 0,03).
As comparações das dosagens do IGF-1 com os dados antropométricos evidenciaram
correlações positivas com todas as medidas corporais da primeira consulta dos prematuros e
com o peso (ρ = 0,3; p = 0,04), o escore-Z do peso (ρ = 0,4; p < 0,01), a variação relativa do
peso (ρ = 0,4; p < 0,01) e o IMC (ρ = 0,4; p < 0,01) dos pacientes nascidos a termo. Já as
concentrações séricas da IGFBP-3 apresentaram correlações positivas com o peso (ρ = 0,6; p
< 0,01), o comprimento (ρ = 0,5; p = 0,02), o escore-Z do comprimento (ρ = 0,5; p = 0,03) e o
IMC (ρ = 0,6; p < 0,01) dos prematuros e o peso (ρ = 0,4; p = 0,01), o escore-Z do peso (ρ =
0,4; p < 0,01) e o IMC (ρ = 0,5; p < 0,01) dos neonatos nascidos a termo.

4.2.8 Avaliação Antropométrica e Laboratorial do Primeiro Mês

As dosagens hormonais e os dados antropométricos dos pacientes aferidos no primeiro
mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP estão descritos na Tabela 32. Pode-se analisar que as
médias do escore-Z do peso e do comprimento foram, respectivamente, de 0,2 (± 1,0) e -0,5
(± 1,2), sendo que seis crianças apresentaram comprimento baixo para a idade (escore-Z
abaixo de -2) e três possuíam baixo peso para a idade (escore-Z abaixo de -2).
Quanto à variação absoluta do peso, observou-se que um paciente apresentou perda de
0,2 Kg nessa faixa etária, o que representou uma redução do peso de 11,0 g/dia. Por outro
lado, quatro crianças apresentaram variação relativa do peso acima de 50 g/dia.
Verificou-se ainda que as dosagens séricas do TSH realizadas no primeiro mês de vida
apresentaram média e mediana acima do limite superior da normalidade. Enquanto que as
concentrações séricas do T4 livre e do T4 total tiveram médias e medianas dentro dos
intervalos de referências.
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Tabela 32 - Descrição das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados antropométricos dos pacientes
mensurados no primeiro mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável.
* Resultados abaixo do limite inferior da normalidade.
** Resultados acima do limite superior da normalidade.

As médias das idades cronológica e corrigida foram, respectivamente, 49,1 (± 24,1)
dias e 35,9 (± 9,8) dias. Quando comparadas entre os grupos Normal, HSC e HC, como visto
na Tabela 33, as idades cronológicas apresentaram diferenças significativas entre os grupos
Normal e HSC (p = 0,04). Contudo as idades corrigidas não demonstraram diferenças
estatisticamente significativas (p = 0,34).
Averiguou-se ainda que houve uma ampla variabilidade dos níveis séricos do TSH nos
pacientes do grupo HC, com média de 26,5 (± 50,9) µUI/ml e valor máximo de 199,0 µUI/ml.
No entanto, as dosagens hormonais não evidenciaram diferenças

estatisticamente

significativas entre os grupos analisados. De modo semelhante, as medidas antropométricas
do primeiro mês de vida também não apresentaram diferenças significativas entre os grupos
Normal, HSC e HC.
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Tabela 33 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos no primeiro mês de vida no AMTNHCFMRP-USP de acordo com os grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados antropométricos descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.

A Tabela 34 descreve as dosagens hormonais e os dados antropométricos aferidos no
primeiro mês de vida de acordo com os subgrupos constituídos dos grupos Normal, HSC e
HC conforme a prematuridade dos pacientes. Observou-se diferença estatisticamente
significativa na idade cronológica dos pacientes de acordo com a prematuridade (p < 0,0001),
a qual não foi observada na idade corrigida (p = 0,49). Pode-se analisar ainda que apenas o
escore-Z do comprimento (p = 0,03) apresentou diferença estatisticamente significativa entre
os subgrupos. Além disso, constatou-se que as dosagens hormonais do primeiro mês não
apresentaram diferença significativa entre os subgrupos analisados.
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Tabela 34 - Dosagens hormonais e dados antropométricos aferidos no primeiro mês de vida de acordo com a
prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados antropométricos descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.

4.2.9 Avaliação Antropométrica e Laboratorial entre o Segundo e o Quarto Mês

Na Tabela 35 encontram-se as dosagens hormonais e os dados antropométricos obtidos
dos pacientes atendidos no AMTN-HCFMRP-USP entre o segundo e o quarto mês de vida.
Constatou-se que as médias da idade corrigida, do peso, do comprimento e do IMC foram,
respectivamente, 99,9 (± 19,7) dias, 6,2 (± 1,0) Kg; 60,4 (± 3,6) cm e 16,9 (± 1,4) Kg/m2.
Pode-se analisar ainda que a média do escore-Z do comprimento foi de -0,4 (± 1,2)
com variação de -3,5 a 2,5; sendo que três crianças tiveram baixo comprimento para a idade
(escore-Z abaixo de -2) e uma apresentou comprimento muito baixo para a idade (escore-Z
abaixo de -3).
A propósito das dosagens hormonais realizadas entre o segundo e o quarto mês de vida
observou-se que os níveis séricos do TSH apresentaram média e mediana dentro dos valores
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de referência, no entanto variaram de resultado indetectável a 18,9 µUI/ml. Semelhantemente,
as concentrações séricas do T4 livre e do T4 total tiveram médias e medianas dentro dos
intervalos de referência, porém evidenciaram valores máximos acima do limite superior da
normalidade.

Tabela 35 - Descrição das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados antropométricos dos pacientes
mensurados entre o segundo e o quarto mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável.
* Resultados abaixo do limite inferior da normalidade.
** Resultados acima do limite superior da normalidade.

Como visto na Tabela 36, da análise comparativa dos dados antropométricos entre os
grupos Normal, HSC e HC, pode-se verificar que essas medidas corporais aferidas entre o
segundo e o quarto mês de idade não apresentaram diferenças estatisticamente significativas.
Além disso, observou-se que quatro lactentes do grupo HC apresentaram níveis séricos do
TSH acima de 4,5 µUI/ml e seis tiveram resultados indetectáveis. Dessa forma, as
concentrações séricas do TSH dos pacientes do grupo HC foram significativamente menores
que as observadas nas crianças do grupo HSC (p < 0,01). De maneira oposta, as dosagens do
T4 livre foram significativamente maiores nos pacientes do grupo HC quando comparadas às
dos grupos HSC (p < 0,01) e Normal (p = 0,04).
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Tabela 36 - Dosagens hormonais e os dados antropométricos dos pacientes aferidos entre o segundo e o quarto
mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP de acordo com os grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados antropométricos descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.

As comparações das dosagens hormonais e dos dados antropométricos mensurados
entre o segundo e o quarto mês de vida de acordo com os subgrupos constituídos dos grupos
Normal, HSC e HC conforme a prematuridade dos pacientes estão descritos na Tabela 37.
Constatou-se que o escore-Z do comprimento (p = 0,04) apresentou diferença estatisticamente
significativa entre os subgrupos e que os valores do escore-Z do peso

foram

significativamente maiores nos pacientes nascidos a termo do grupo Normal em relação aos
todos os cinco demais subgrupos (p < 0,01). Além disso, as variáveis peso (p = 0,05),
comprimento (p = 0,12) e IMC (p = 0,19) não apresentaram diferenças estatisticamente
significativas entre os subgrupos.
A respeito das dosagens hormonais, pode-se analisar que houve diferenças
estatisticamente significativas dos níveis séricos do TSH (p < 0,01) e do T4 livre (p = 0,01)
entre os lactentes nascidos a termo do grupo HC e os pacientes nascidos a termo do grupo
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HSC. No entanto, as concentrações séricas do T4 total não demonstraram diferenças
estatisticamente significativas entre os subgrupos analisados (p = 0,07).

Tabela 37 - Dosagens hormonais e os dados antropométricos dos pacientes aferidos entre o segundo e o quarto
mês de vida de acordo com a prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados antropométricos descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.

4.2.10 Dados Antropométricos entre o Quinto e o Sétimo Mês

A Tabela 38 retrata as dosagens hormonais e os dados antropométricos dos pacientes
mensurados entre o quinto e o sétimo mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP. Averiguou-se
que as médias do peso, do comprimento e do IMC foram, respectivamente, 7,8 (± 1,0) Kg;
66,4 (± 2,5) cm e 17,7 (± 1,6) Kg/m2.
Pode-se observar ainda que o escore-Z do peso apresentou média de 0,0 (± 1,0), com
variação de -1,9 a 2,4. Ao passo que o escore-Z do comprimento teve o valor mínimo de -2,0;
sendo que apenas uma criança apresentou baixo comprimento para a idade (escore-Z abaixo
de -2).
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Quanto às dosagens hormonais dessa faixa etária, verificou-se que os níveis séricos do
TSH, do T4 livre e do T4 total tiveram médias dentro dos valores de referência. Entretanto, as
concentrações séricas do TSH variaram de resultado indetectável a 20,7 µUI/ml.

Tabela 38 - Descrição das dosagens dos hormônios tireoidianos e dos dados antropométricos dos pacientes
mensurados entre o quinto e o sétimo mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: N: número absoluto de pacientes avaliados em cada variável.
* Resultados abaixo do limite inferior da normalidade.
** Resultado acima do limite superior da normalidade.

A Tabela 39 apresenta a análise comparativa das dosagens dos hormônios tireoidianos
e dos dados antropométricos aferidos entre o quinto e o sétimo mês de vida no AMTNHCFMRP-USP de acordo com os grupos Normal, HSC e HC. Constatou-se que as
concentrações séricas do TSH dos lactentes do grupo HSC foram significativamente maiores
do que as observadas nos pacientes do grupo HC (p < 0,01). Além disso, as medidas corporais
dessa faixa etária não evidenciaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos
Normal, HSC e HC.
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Tabela 39 - Dosagens hormonais e os dados antropométricos dos pacientes aferidos entre o quinto e o sexto
mês de vida no AMTN-HCFMRP-USP de acordo com os grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: Dados antropométricos descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.

Quando comparados aos subgrupos formados pelos grupos Normal, HSC e HC
conforme a prematuridade dos pacientes, verificou-se que esses dados antropométricos
aferidos entre o quinto e o sétimo mês de vida não apresentaram diferenças estatisticamente
significativas entre eles. Conforme descrito na Tabela 40, pode-se analisar que houve
diferença significativa na idade cronológica dos pacientes de acordo com a prematuridade (p
< 0,0001), contudo essa diferença não foi observada na idade corrigida (p = 0,61). Quanto às
dosagens hormonais, os níveis séricos do TSH foram significativamente mais elevados nos
lactentes nascidos a termo do grupo HSC do que nos pacientes nascidos a termo do grupo HC
(p < 0,01).
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Tabela 40 - Dosagens hormonais e os dados antropométricos dos pacientes aferidos entre o quinto e o sétimo
mês de vida de acordo com a prematuridade dos pacientes dos grupos Normal, HSC e HC

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: Dados antropométricos descritos em média ± desvio-padrão.
* p-valor < 0,05.
** Análise de Variâncias (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, e Teste Kruskal-Wallis com Teste de Dunn.
! Valor referente a um paciente.
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5 DISCUSSÃO

Os dados obtidos no presente estudo demonstram de forma pioneira que a
quantificação relativa da expressão do gene IGF1R, realizada em neonatos na primeira
consulta do Programa de Triagem Neonatal para investigação do hipotireoidismo congênito,
não apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos Normal, HSC e HC.
De forma análoga, as dosagens séricas do IGF-1 e da IGFBP-3, bem como as concentrações
séricas do IGF-2, não diferiram significativamente entre os agrupamentos avaliados. Esses
resultados observados foram consistentes com os dados antropométricos dos pacientes nessa
consulta, os quais também não evidenciaram diferenças estatisticamente significativas entre
os grupos Normal, HSC e HC. Além disso, pode-se ainda constatar que, durante o período
avaliado, tanto as crianças do primeiro estudo quanto os pacientes do grupo HSC do segundo
estudo tiveram ganho

ponderal e crescimento adequados, independentemente da

prematuridade e da adequação do peso ao nascer para a idade gestacional.
Esses achados indicam que, nas circunstâncias e nas limitações definidas no presente
estudo, a condição de hipotireoidismo subclínico não afetou significativamente a expressão
gênica do IGF1R, as concentrações séricas do IGF-1, do IGF-2, da IGFBP-3 e a evolução do
do comprimento dos lactentes avaliados. Dessa forma, a decisão sobre o tratamento dos
portadores de hipotireoidismo subclínico deve ser ponderada e analisada em cada caso
individualmente.

5.1 O HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO

O hipotireoidismo subclínico neonatal pode estar associado a uma variedade de
fatores, tais como deficiência ou excesso de iodo materno e neonatal, medicamentos,
prematuridade, asfixia no nascimento e passagem transplacentária de anticorpos bloqueadores
da tireoide (ZUNG et al., 2010; AGUIAR et al., 2016).
O déficit de iodo durante a gestação pode levar à disfunção tireoidiana e ao
comprometimento do desenvolvimento neurológico do feto e do recém-nascido com
consequências em longo prazo. Geralmente, as concentrações de iodo urinário materno e
neonatal são consideradas indicadores do estado de iodo entre mulheres grávidas e seus
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recém-nascidos (KRYLOVA et al., 2016). No presente estudo, foram observadas médias e
medianas das dosagens da iodúria dentro dos valores de referência indicados pela OMS,
sendo que oito crianças do primeiro estudo e uma do segundo estudo apresentaram níveis
abaixo de 100,0 µg/l. Desses nove lactentes, nenhum teve história familiar de tireoidopatias.
Uma população pode ser considerada com suficiência iódica, segundo as recomendações da
OMS, quando possui menos de 20% das amostras de iodúria abaixo de 50,0 µg/l (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2013). Dessa forma, em nosso estudo, os pacientes foram
considerados em suficiência iódica. De maneira oposta, Alves et al. (2005), ao analisaram 141
neonatos do Programa de Triagem Neonatal do HCFMRP-USP que apresentaram valores do
TSH em sangue de cordão umbilical elevados no ano de 1988, identificaram que as dosagens
da iodúria variaram entre 2,1 e 194,0 µg/l com média de 58,3 ± 36,2 µg/l e encontraram
correlação negativa entre iodúria e TSH de sangue de cordão umbilical (ρ = -0,2; p = 0,02).
De forma semelhante ao nosso estudo, não foram observadas diferenças entre os valores do
iodo urinário dos pacientes segundo o sexo e a idade gestacional.
Por outro lado, a prevalência de hipotireoidismo subclínico é geralmente maior em
áreas de ingestão excessiva de iodo ou crônica do que em ambientes de deficiência de iodo
leve a moderada (FAREBROTHER; ZIMMERMANN; ANDERSSON, 2019). Em uma metaanálise recente, Weng et al. (2017) encontraram a maior prevalência de hipotireoidismo
subclínico no grupo com ingestão excessiva de iodo em comparação com os grupos com
ingestão adequada ou deficiente (8%, 3% e 2%, respectivamente). Em nosso estudo,
identificamos dois neonatos com dosagens da iodúria acima do limite superior de detecção do
método, no entanto, não há um valor definido da iodúria para a ingestão excessiva de iodo nos
neonatos e nos lactentes.
Considerando o ponto de corte da iodúria da OMS de maior que 300,0 µg/l para a
ingestão excessiva de iodo em crianças de seis a 12 anos, Nepal et al. (2015) identificaram
que 76% dos 696 lactentes de seis a 24 meses avaliados apresentaram iodúria elevada e que
7,4% dessas crianças expostas à ingestão excessiva de iodo foram diagnosticadas com
hipotireoidismo subclínico. Além disso, verificaram que a prevalência da tireoglobulina
elevada, classificada nesta análise como acima de 40,0 ng/ml, foi maior nas crianças com
ingestão deficiente (29,1%) ou excessiva de iodo (16,7%) em comparação com as crianças
com ingestão suficiente de iodo (13%).
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A tireoglobulina também é um indicador sensível da ingestão baixa e excessiva de
iodo pela população, seguindo uma associação em forma de U com a iodúria
(FAREBROTHER; ZIMMERMANN; ANDERSSON, 2019). A hiperplasia tireoidiana e o
bócio característicos da deficiência de iodo aumentam os níveis de tireoglobulina sérica e,
assim, podem refletir a nutrição de iodo por um período de meses ou anos. Isso contrasta com
a concentração urinária de iodo, que avalia a ingestão mais imediata de iodo (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2013). No vigente estudo, verificou-se que em torno de 70,0 a
80,0% dos lactentes tiveram as concentrações séricas da tireoglobulina acima do limite
superior da normalidade do analisador de 55,0 ng/ml. De forma análoga às dosagens da
iodúria, não há um intervalo de referência para os níveis séricos da tireoglobulina nessa faixa
etária.
Em nosso estudo, foi constatado, ainda, maior prevalência do sexo masculino nos
pacientes avaliados, constituindo 66,4% no primeiro estudo e 62,7% no segundo estudo. Além
disso, no primeiro estudo, os neonatos do sexo masculino tiveram as concentrações
plasmáticas do TSH da primeira consulta significativamente maiores do que as pacientes do
sexo feminino. De modo correlato, Cortés-Castell et al. (2019), ao avaliarem as amostras dos
exames de triagem neonatal para investigação do hipotireoidismo congênito de 46.622 recémnascidos, identificaram o sexo masculino como um fator de risco para o hipotireoidismo
subclínico no período neonatal.
Em oposição aos dados da literatura que referem o acometimento duas vezes maior do
hipotireoidismo congênito em pacientes do sexo feminino (ALVES, 2018), no vigente estudo
averiguou-se que 55,6% dos lactentes do grupo HC eram do sexo masculino. Em
compensação, embora não tenha demonstrado diferença estaticamente significativa, as médias
das dosagens séricas do TSH da primeira consulta foram mais elevadas nas pacientes do sexo
feminino do grupo HC em relação às crianças do sexo masculino.
O hipotireoidismo congênito decorrente da disormonogênese é

geralmente

autossômico recessivo com incidência semelhante entre os sexos, enquanto que a disgenesia
tireoidiana ocorre mais frequentemente no sexo feminino (MACIEL et al., 2013). Foi
observado que, dentre os lactentes do grupo HC que realizaram cintilografia da tireoide com
pertecnetato de tecnécio (99mTc), dois apresentaram tênue imagem em loja tireoidiana de
difícil caracterização, três bócio difuso, um agenesia, dois tireoide ectópica sublingual e seis
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tireoide tópica normocaptante. Constatou-se ainda que os pacientes que apresentaram
agenesia, tireóide ectópica e um dos lactentes que identificaram na cintilografia da tireoide
tênue imagem em loja tireoidiana de difícil caracterização eram do sexo feminino. Além
disso, a média das dosagens séricas da tireoglobulina elevadas pode indicar uma maior
incidência de disormonogênese na região avaliada pelo Programa de Triagem Neonatal do
HCFMRP-USP.
Em decorrência do T4 materno atravessar barreira placentária e da maioria das
crianças afetadas pelo hipotireoidismo congênito apresentar algum tecido tireoidiano
funcionante, há uma preponderância em apresentar nenhuma ou pouca manifestação clínica
da doença ao nascimento (MACIEL et al., 2013). Em conformidade, no segundo estudo
verificou-se que a maioria dos pacientes eram assintomáticos ou apresentaram apenas um
sinal ou sintoma indicativo de disfunção tireoidiana. Como o hormônio tireoidiano tem meiavida de seis dias, por volta da terceira a quarta semana de vida do recém-nascido, o hormônio
materno será metabolizado, assim, os neonatos sem diagnóstico precoce tendem a apresentar
maior sintomatologia (ALVES, 2018). No presente estudo, observou-se que a média de idade
cronológica na primeira consulta dos neonatos que apresentaram dois ou mais sinais clínicos
sugestivos de hipotireoidismo congênito foi de 34,4 (± 21,4) dias.
Murillo-Vallés et al. (2020) descreveram que o curso natural do hipotireoidismo
subclínico é incerto, sendo que a maioria dos pacientes normaliza os valores de TSH e uma
pequena porcentagem progride para o hipotireoidismo franco. Vários fatores foram associados
a um risco aumentado de evolução para hipotireoidismo evidente, incluindo idade na
apresentação, presença de bócio, níveis mais elevados de TSH e anticorpos anti-TPO no
diagnóstico e/ou aumento progressivo nas concentrações do TSH e desses anticorpos ao longo
do tempo (SALERNO; IMPRODA; CAPALBO, 2020).
No presente estudo, identificou-se que apenas quatro lactentes tanto do primeiro
estudo quanto do segundo estudo apresentaram dosagens dos anticorpos anti-TPO superiores
ao valor de referência e duas crianças do primeiro estudo tiveram anticorpos anti-Tg
aumentados, sendo que uma delas teve elevação dos dois anticorpos. Desses nove pacientes,
cinco tiveram história familiar de tireoidopatias e três apresentaram dosagens da iodúria
abaixo de 100,0 µg/l. Posteriormente, todos os pacientes normalizaram os níveis séricos
desses anticorpos. A baixa positividade e a rápida normalização dos anticorpos anti-TPO e
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anti-Tg em nossos pacientes pode sugerir que os fatores autoimunes podem não ser os mais
importantes para o surgimento do hipotireoidismo subclínico nos lactentes e a progressão para
o hipotireoidismo congênito.

5.2 AS DOSAGENS HORMONAIS E A QUANTIFICAÇÃO RELATIVA DA EXPRESSÃO
DO GENE IGF1R

A relação entre o eixo GH-sistema IGF e a glândula tireoide é complexa e
frequentemente sinérgica e interdependente. O crescimento normal requer a integridade tanto
das vias do eixo GH-sistema IGF quanto dos hormônios tireoidianos. Os hormônios
tireoidianos podem influenciar a expressão e a liberação de GH pela hipófise e,
consequentemente, os níveis circulantes de GH e de IGF-1. Por outro lado, o IGF-1 e a
insulina têm papéis importantes na regulação não apenas da proliferação, mas também na
diferenciação das células embrionárias tireoidianas (SMITH, 2021).
No vigente estudo, foi observado que as dosagens séricas do IGF-1 e da IGFBP-3 não
apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos Normais, HSC e HC, o
que contrapõe os resultados, descritos por Cavaliere, Knobel e Medeiros-Neto (1987), de que
sete pacientes com hipotireoidismo congênito e 14 com hipotireoidismo primário, com idade
entre 12 e 44 anos, apresentaram níveis plasmáticos reduzidos de IGF-1, que aumentaram
substancialmente com o tratamento com levotiroxina. Similarmente, um outro estudo
evidenciou que ratos adultos com hipotireoidismo primário e filhotes com hipotireoidismo
congênito tiveram redução das concentrações séricas do IGF-1 em 30,0% e da IGFBP-3 em
50,0% em relação às dosagens dos controles e que tais alterações foram corrigidas com a
reposição adequada do hormônio tireoidiano (NÄNTÖ-SALONEN; ROSENFELD, 1992).
Todavia, em consonância com os nossos resultados, um estudo realizado com 11
recém-nascidos com hipotireoidismo congênito e 32 crianças com hipotireoidismo primário,
com faixa etária de sete dias a 13 anos, identificaram que os níveis séricos de IGF-1 e de
IGFBP-3 dos neonatos não diferiram significativamente dos controles pareados por idade. No
entanto, os níveis hormonais dos demais pacientes foram significativamente menores do que
os controles e a falha de crescimento foi notável após a idade de um ano. Observaram ainda
que as diferenças nas dosagens séricas do IGF-1 e da IGFBP-3 entre as crianças saudáveis e
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portadoras de hipotireoidismo foram baixas durante o período de lactente, porém aumentaram
durante o período pré-puberal e atingiram os valores máximos durante a puberdade
(KANDEMIR; YORDAM; OGUZ, 1997).
Nossos resultados foram convergentes aos obtidos em uma coorte que realizou o
seguimento clínico e laboratorial de 36 crianças saudáveis e 36 portadoras de hipotireoidismo
subclínico, com faixa etária de quatro a 18 anos, por um período médio de 3,3 anos. Nessa
investigação, Cerbone et al. (2011) identificaram que as concentrações séricas de IGF-1 dos
pacientes com diagnóstico de hipotireoidismo subclínico foram ligeiramente mais baixas do
que as encontradas no grupo controle, mas a diferença não foi estatisticamente significativa.
Mesmo nas oito crianças com baixa estatura idiopática, as dosagens do IGF-1 e da secreção
de GH após o teste de estímulo não identificaram nenhuma anormalidade no eixo GH-IGF-1.
Entretanto, da análise comparativa realizada no presente estudo entre os subgrupos
formados pelos grupos Normal, HSC e HC segundo a prematuridade dos pacientes, pode-se
avaliar que as concentrações séricas do IGF-1 da primeira consulta foram significativamente
maiores nos recém-nascidos a termo do grupo Normal em relação aos prematuros dos grupos
Normal e HC. Ao passo que, os prematuros do grupo Normal ainda apresentaram
concentrações plasmáticas do IGF-1 significativamente menores que os pacientes nascidos a
termo do grupo HC. Já as dosagens da IGFBP-3 foram significativamente mais elevadas nos
pacientes nascidos a termo do grupo Normal do que os prematuros dos grupos Normal e HSC.
Semelhantemente, as dosagens do T4 total realizadas na primeira consulta também
não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de pacientes
prematuros e foram significativamente maiores nos recém-nascidos a termo do grupo Normal
em relação aos prematuros do grupo HC. Além disso, esses resultados foram condizentes com
as medidas do comprimento dessa consulta, as quais foram significativamente maiores nos
recém-nascidos a termo do grupo Normal em relação aos subgrupos prematuros e nos
pacientes nascidos a termo do grupo HC quando comparados aos prematuros do grupo
Normal. Dessa forma, é importante ressaltar que nos estudos supracitados não houve
descrições sobre a prematuridade dos pacientes e suas possíveis repercussões na produção do
IGF-1 e da IGFBP-3.
Gicquel e Le Bouc (2006) descreveram que todos os tecidos fetais humanos
expressam mRNA dos IGFs, sendo que a abundância de mRNA dos IGFs varia entre os
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tecidos fetais e com a idade gestacional. Apesar das concentrações séricas de IGF-2 serem
maiores do que as dosagens do IGF-1 no final da gestação, não foi identificada associação
entre as concentrações séricas de IGF-2 e o peso fetal. Por outro lado, um estudo realizado em
34 fetos humanos submetidos a cordocentese evidenciou que a concentração de IGF-1
aumentou significativamente com a idade gestacional e as medidas do peso ao nascer tiveram
correlações positivas com as concentrações séricas de IGF-1 no momento da cordocentese
(BANG et al., 1994). Então, embora o IGF-2 desempenhe um papel importante na
transferência de nutrientes e no crescimento da placenta, o IGF-1 está mais intimamente
associado ao crescimento fetal na maioria das espécies (LARNKJÆR; MØLGAARD;
MICHAELSEN, 2012).
De modo similar, Chiesa et al. (2008), ao avaliarem 153 recém-nascidos, identificaram
que as concentrações do IGF-1 e da IGFBP-3 do sangue do cordão umbilical tiveram
associações positivas com todos os dados antropométricos do nascimento. Da análise
comparativa entre os 28 neonatos prematuros AIG e os 11 prematuros PIG, foi detectado um
aumento significativo dos níveis do GH e da grelina e uma redução, também significativa, da
glicemia e das dosagens do IGF-1 e da IGFPB-3. Foi descrito também que, após o
nascimento, os níveis séricos de IGF-1 de recém-nascidos prematuros caem rapidamente para
níveis aproximadamente cinco vezes mais baixos do que os nascidos a termo e permanecem
reduzidos durante as primeiras semanas de vida (CAKIR et al., 2020). Além disso, a
persistência desses níveis baixos nos neonatos prematuros foram associados a baixo
desenvolvimento pós-natal, bem como a morbidades neonatais, tais quais hemorragia
intraventricular, displasia broncopulmonar, enterocolite necrosante e retinopatia da
prematuridade (LASSARRE et al., 1991; HANSEN-PUPP et al., 2011).
Em nosso estudo, constatou-se ainda que as dosagens do IGF-1 dos pacientes como
um todo (“Total”) e dos grupos Normal e HC tiveram correlações positivas com as
concentrações plasmáticas do T4 total. Enquanto que os níveis séricos da IGFBP-3 tiveram
correlações positivas com os valores do T4 total apenas dos pacientes do grupo Normal. Além
disso, as dosagens do IGF-1 e da IGFBP-3 demonstraram também correlações positivas
significativas com as medidas do peso e do comprimento tanto do nascimento quanto da
primeira consulta dos pacientes em geral (“Total”), do grupo HSC e dos prematuros (“Total Prematuros”).
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Além da interação com o GH-sistema IGF, os hormônios tireoidianos podem também
regular a expressão do IGF1R em células em proliferação e pré-hipertróficas nas cartilagens
da placa de crescimento (WANG, 2010; SMITH, 2021). Ohlsson et al. (1992), ao
investigarem cultura de condrócitos das placas de crescimento epifisário da tíbia de ratos,
observaram que o hormônio T3 induziu o aumento dos níveis de RNA mensageiro do gene
IGF1R. Roberts (1996) descreveu que a regulação da expressão do gene IGF1R,
especificamente no seu processo transcricional, é o mecanismo mais direto de controle dos
níveis do do IGF1R. Assim, pequenas mudanças na expressão do gene IGF1R podem ter
ramificações importantes para a ação dos IGFs, uma vez que a concentração absoluta das
moléculas do IGF1R na membrana plasmática determina se uma célula pode responder
ativamente ao IGF-1 ou ao IGF-2, independentemente de estarem agindo de modo autócrino,
parácrino ou endócrino.
Vale ainda destacar que o controle da degradação do receptor IGF1R pode também
auxiliar na regulação da atividade do receptor (ROBERTS, 1996). Girnita et al. (2005)
descreveram que uma proteína denominada β-arrestina 1 pode servir como um adaptador para
a oncoproteína E3 ubiquitina ligase MDM2 para o IGF1R e, desse modo, atuar como um
componente crucial na ubiquitinação e na regulação negativa do receptor. Por outro lado, essa
mesma proteína, ao ser ativada por vias de sinalização do receptor do hormônio estimulador
da tireoide (TSHR), desempenha um papel importante na diferenciação pré-osteoblástica
induzida pelo TSH e ainda atua como uma interlocutora da interação (crosstalk) dos
receptores TSHR e IGF1R para a produção sinérgica da osteopontina, uma fosfoproteína que
participa da diferenciação dos osteoblastos (BOUTIN; GERSHENGORN; NEUMANN,
2020; SMITH, 2021).
A despeito das ações fundamentais do TSH e dos hormônios tireoidianos para a
regulação do IGF1R, em nosso estudo não foi observado diferença da quantificação relativa
da expressão do gene IGF1R (em 2-ΔΔCT) entre os grupos Normal, HSC e HC. Além disso, os
valores dessa quantificação relativa não apresentaram correlações significativas com as
dosagens do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho” e do TSH e do T4 total
da primeira consulta em nenhum dos grupos avaliados. De forma peculiar, esses valores da
quantificação relativa da expressão do gene IGF1R também não evidenciaram correlações
significativas com as concentrações séricas do IGF-1 e da IGFBP-3.
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5.3 AS DOSAGENS HORMONAIS E AS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Os hormônios tireoidianos são detectáveis na circulação fetal desde o início da
gestação e têm efeitos metabólicos relevantes. Antes do início da atividade do hormônio
tireoidiano fetal, as concentrações do T4 medidas no líquido amniótico, nos tecidos e na
circulação do feto são derivadas da mãe por meio da transferência transplacentária. Dessa
forma, os hormônios tireoidianos maternos podem contribuir para o controle do crescimento e
o desenvolvimento embrionário, especialmente durante o primeiro e segundo trimestres da
gestação. (FORHEAD; FOWDEN, 2014)
A transferência placentária dos hormônios tireoidianos maternos pode se tornar
particularmente importante em condições de hipotireoidismo fetal, quando o gradiente
acentuado dos hormônios tireoidianos da mãe para o feto pode auxiliar na aquisição fetal
desses hormônios. Em fetos com ausência completa da função da tireoide, as concentrações
de T4 no cordão atingem cerca de 20,0 a 50,0% dos valores normais e diminuem rapidamente
logo após o nascimento. Os neonatos com hipotireoidismo congênito geralmente nascem com
peso corporal normal, embora possam ter anormalidades neurológicas e esqueléticas
consistentes (VULSMA; GONS; DE VIJLDER, 1989; FORHEAD; FOWDEN, 2014).
De acordo com esses dados da literatura, no primeiro estudo pode-se observar que os
pacientes com exames confirmatórios sugestivos do diagnóstico de hipotireoidismo subclínico
apresentaram médias e medianas do peso, do comprimento e dos seus respectivos escores-Z
do nascimento dentro da faixa normal para a idade. Embora os neonatos prematuros tenham
apresentado as medidas do peso e do comprimento do nascimento significativamente
menores, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em seus escores-Z
do peso e do comprimento em relação aos recém-nascidos a termo. Além disso, como
esperado, as crianças classificadas como PIG tiveram todas as medidas corporais do
nascimento significativamente menores do que os AIG.
No segundo estudo, verificou-se que as crianças também apresentaram médias e
medianas dos dados antropométricos do nascimento adequadas. Contudo, os pacientes dos
grupos HSC e HC tiveram os valores do escore-Z do comprimento do nascimento
significativamente menores que os do grupo Normal. Vale ressaltar que, dos seis neonatos
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com esse escore-Z do nascimento abaixo de -2, dois pertenciam ao grupo HSC e quatro ao
grupo HC.
Quando comparados entre os subgrupos constituídos dos grupos Normal, HSC e HC
conforme a prematuridade dos pacientes, constatou-se ainda que as medidas antropométricas
do nascimento dos prematuros dos grupos HSC e HC não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas com as dos recém-nascidos prematuros do grupo Normal.
Enquanto que o comprimento e seu escore-Z dos neonatos nascidos a termo do grupo Normal
foram significativamente maiores do que os aferidos nas crianças nascidas a termo dos grupos
HSC e do HC.
De maneira discordante aos achados do presente estudo, em uma coorte recente com
122 prematuros, com média da idade gestacional de 30,6 semanas, identificaram que os 16
pacientes com diagnóstico de hipotireoidismo subclínico apresentaram o comprimento (p =
0,01) e o escore-Z do peso (p < 0,01) do nascimento significativamente menores em relação
aos neonatos com os exames seriados de triagem com dosagens do TSH neonatal sem
alterações. No entanto, os escores-Z do comprimento e do perímetro cefálico não tiveram
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos avaliados. Ademais, demonstraram
ainda que a condição de nascer pequeno para idade gestacional, definido nessa avaliação
como os escores-Z do peso e/ou do comprimento do nascimento abaixo -2, pode ser
considerada como um fator de risco independente para o desenvolvimento do hipotireoidismo
subclínico (GROB et al., 2020). Provavelmente, no vigente estudo, as medidas
antropométricas dos prematuros do grupo HSC não evidenciaram diferenças estatisticamente
significativas em relação aos prematuros do grupo Normal em virtude da exclusão dos
prematuros graves e dos recém-nascidos com extremo baixo peso ao nascer.
Em contraposição aos resultados, que não evidenciaram diferenças estatisticamente
significativas dos dados antropométricos do nascimento entre os grupos HSC e HC, um
estudo retrospectivo multicêntrico em Israel observou que os 43 recém-nascidos com
hipotireoidismo subclínico tiveram a idade gestacional (p < 0,01) e o peso (p < 0,001) do
nascimento significativamente menores em comparação aos 83 neonatos com hipotireoidismo
congênito. Detectaram ainda que as prevalências de prematuridade e da condição de nascerem
pequenos para idade gestacional (escore-Z do peso abaixo de -2) desses pacientes com
hipotireoidismo subclínico foram, respectivamente, cerca de três e quatro vezes maiores do
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que nos portadores de hipotireoidismo congênito (ZUNG et al., 2010). Todavia, não
analisaram se essas diferenças estatisticamente significativas da idade gestacional e do peso
persistiriam ao subdividir os pacientes com hipotireoidismo congênito e com hipotireoidismo
subclínico conforme a prematuridade.
Diferentes fatores podem afetar o funcionamento da tireoide em recém-nascidos
prematuros, como a imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, a presença de uma
tireoide possivelmente menor e a capacidade reduzida de assimilar iodo (GROB et al., 2020).
Além disso, a insuficiência tireoidiana moderada, vista no hipotireoidismo subclínico, pode
ser mais evidente no nascimento em decorrência da imaturidade da glândula perante ao
aumento da necessidade desse hormônio ao longo da vida neonatal (CALACIURA et al.,
2002).
Condizente com as alterações da tireoide decorrentes da prematuridade, no primeiro
estudo, os pacientes prematuros apresentaram tanto as dosagens do TSH neonatal da primeira
coleta do “Teste do Pezinho” quanto as concentrações séricas do T4 livre e do T4 total da
primeira consulta significativamente inferiores quando comparados aos neonatos nascidos a
termo. Ao passo que, no segundo estudo, os prematuros do grupo Normal tiveram as
concentrações séricas do TSH neonatal da primeira coleta significativamente menores em
relação aos recém-nascidos a termo dos grupos Normal, HSC e HC. Todavia, os níveis séricos
desse TSH neonatal dos prematuros dos grupos HSC e HC não demonstraram diferenças
estatisticamente significativas com os pacientes nascidos a termo de seus correspondentes
grupos.
A biodisponibilidade dos hormônios tireoidianos dentro do útero auxilia na regulação
do crescimento fetal, agindo como um sinal do suprimento de nutrientes e de oxigênio. O
sofrimento fetal causa hipóxia fetal e acidemia, levando ao aumento do TSH e diminuição do
T4 livre, o que, por sua vez, pode proteger o feto, ao reduzir a demanda de oxigênio. A
restrição do crescimento intrauterino progressiva pode ainda alterar indiretamente essa
biodisponibilidade ao estimular a secreção de glicocorticóides em resposta ao estresse fetal.
(FORHEAD; FOWDEN, 2014; BOSCH-GIMÉNEZ et al., 2017).
Bosch-Giménez et al. (2017), ao avaliarem 5819 prematuros, identificaram que os 190
neonatos PIG (considerado nesta análise como peso abaixo do percentil 3) apresentaram
níveis significativamente maiores (p = 0,01) do TSH neonatal do que os prematuros AIG. Por
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meio de uma análise multivariada, observaram ainda associação entre o baixo peso ao nascer
e os valores do TSH neonatal (ρ = 0,5; p < 0,001). Em contraste com esses achados, as
concentrações séricas do TSH neonatal bem como as dosagens dos hormônios tireoidianos da
primeira consulta dos pacientes PIG do nosso primeiro estudo não evidenciaram diferenças
estatisticamente significativas em comparação aos neonatos AIG. Além do que não foi
possível realizar a avaliação estratificada dos pacientes PIG prematuros em relação aos AIG
prematuros, em decorrência da diminuta quantidade de pacientes com tais condições.
De modo contraditório, no nosso segundo estudo foram constatadas correlações
positivas entre os níveis séricos do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste do Pezinho” e o
peso, o comprimento e o IMC do nascimento dos pacientes do grupo Normal. Observou-se
ainda correlações positivas dessas dosagens do TSH neonatal com o IMC do nascimento dos
pacientes prematuros tanto no primeiro quanto no segundo estudo. É importante destacar que
uma das limitações de nosso estudo foi a distinção do número de pacientes em cada grupo,
sendo o grupo Normal com menor tamanho (12 integrantes), o que pode ter comprometido os
resultados das análises das correlações e a comparação entre os grupos. Além disso, as
concentrações séricas do TSH neonatal dos recém-nascidos prematuros do grupo Normal e
das crianças prematuras do primeiro estudo significativamente menores e com pequena
variabilidade também podem ter contribuído com essas correlações positivas com as medidas
antropométricas do nascimento.
Por outro lado, os pacientes PIG do primeiro estudo apresentaram correlações
negativas do TSH neonatal da primeira coleta com os escores-Z do peso e do comprimento do
nascimento, porém tais relações não foram significativas. Esses resultados podem ter ocorrido
também em decorrência do número pequeno de pacientes avaliados e da reduzida quantidade
de recém-nascidos com baixo peso ao nascer, sendo onze no primeiro estudo e somente dois
no segundo.
Em compensação, as dosagens séricas do TSH neonatal da primeira coleta do “Teste
do Pezinho” dos pacientes do primeiro estudo evidenciaram correlações negativas com o
peso, o comprimento, o IMC e as variações absoluta e relativa do peso e do comprimento da
primeira consulta. Pode-se analisar que tanto nos neonatos prematuros quanto nos PIG as
concentrações do TSH neonatal da primeira coleta apresentaram relações negativas com as
variações do peso e do comprimento. Além disso, as correlações negativas entre os valores do
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TSH neonatal da primeira coleta e essas medidas corporais da primeira consulta foram
observadas inclusive nos recém-nascidos a termo e nos AIG do primeiro estudo e nos
pacientes dos grupos HSC e HC do segundo estudo.
Vale ainda ressaltar que os hormônios tireoidianos, além do seu papel fundamental na
regulação do eixo somatotrófico, possivelmente podem influenciar indiretamente no
desenvolvimento fetal ao contribuir com o crescimento placentário. Em uma coorte com 616
gestantes saudáveis e sem disfunções tireoidianas evidentes às dosagens hormonais realizadas
na vigésima oitava semana de gestação, Shields et al. (2011) verificaram associações positivas
significativas das concentrações do T4 livre no sangue do cordão umbilical com o peso da
placenta e com o peso, o comprimento e o perímetro cefálico dos recém-nascidos.
Identificaram ainda que cada aumento de 1,0 picomol por litro (aproximadamente 0,07 ng/dl)
do T4 livre no sangue do cordão estava associado a uma elevação de 64 gramas no peso do
nascimento. Contudo, não observaram correlações significativas entre os níveis do TSH e do
T3 livre no sangue do cordão e os dados antropométricos do nascimento.
Em nosso segundo estudo, os níveis séricos do T4 total da primeira consulta dos
pacientes do grupo Normal apresentaram correlações positivas fortes tanto com o peso, o
comprimento, o escore-Z do comprimento e o IMC do nascimento quanto com as
concentrações séricas do IGF-1 e da IGFBP-3. Em consonância, no primeiro estudo,
observou-se correlações positivas do T4 livre e do T4 total, coletados na primeira consulta,
com o peso e com o comprimento do nascimento dos pacientes. Ademais, pode-se averiguar
que, em ambos os estudos, as dosagens do T4 total dos neonatos prematuros também
demonstraram correlações positivas com o peso, com o comprimento e com o escore-Z do
peso do nascimento.
Em relação aos dados antropométricos da primeira consulta, as dosagens séricas do T4
total dos pacientes do grupo Normal mantiveram correlações positivas com o peso, com o
comprimento e com o escore-Z do comprimento. De modo curioso, essas concentrações do T4
total da primeira consulta dos pacientes do grupo HSC demonstraram correlações negativas
com as variações absolutas do peso e do comprimento. É interessante notar que essas
variações do peso e do comprimento foram as únicas medidas antropométricas da primeira
consulta do grupo HSC que não apresentaram correlações significativas com os níveis séricos
do IGF-1 e da IGFBP-3. Além do mais, a variação relativa do peso, em gramas por dia, não

Discussão | 161
apresentou correlações estatisticamente significativas com os valores do T4 total. Em
contrapartida, nesses neonatos, houve correlação negativa entre a variação relativa do peso e
os valores da quantificação relativa da expressão do gene IGF1R. Inclusive nos pacientes
prematuros (“Total-Prematuros”) foram observadas correlações negativas desses valores da
quantificação relativa da expressão do gene IGF1R com as variações absolutas do peso e do
comprimento da primeira consulta.
Semelhantemente, no primeiro estudo, as dosagens séricas do T4 livre e do T4 total da
primeira consulta apresentaram correlações negativas, respectivamente, com as variações
absoluta do peso e do comprimento e com a variação do comprimento da primeira consulta.
Além do mais, as concentrações do T4 livre do primeiro mês mantiveram correlações
negativas fracas com a variação absoluta do peso dessa idade. Foi observado que essas
correlações não foram estatisticamente significativas, tanto na primeira consulta quanto no
primeiro mês de vida, das crianças classificadas como PIG, supostamente pela quantidade
reduzida desses pacientes, o que pode ter comprometido os resultados das análises.
No nosso primeiro estudo, constatou-se ainda que as dosagens séricas do T4 livre do
primeiro ano dos prematuros apresentaram correlações negativas com a velocidade de
crescimento e com o seu escore-Z dessa idade. De modo análogo, essas mesmas dosagens dos
pacientes com hipotireoidismo congênito tiveram correlações negativas com o escore-Z da
velocidade de crescimento. Ao passo que as concentrações plasmáticas do T4 total do
primeiro ano dos lactentes com hipotireoidismo subclínico transitório demonstraram
correlações negativas com o escore-Z do comprimento. Além disso, nas crianças com
hipotireoidismo subclínico persistente os níveis séricos do TSH do primeiro ano evidenciaram
correlações positivas com o comprimento e com o seu escore-Z, e as dosagens do T4 livre do
segundo ano de vida tiveram correlações negativas com a velocidade de ganho ponderal e
com o seu escore-Z aferidos aos dois anos de idade.
A biodisponibilidade do hormônio tireoidiano também é determinada pela ação das
iodotironinas desiodases e pela expressão de transportadores e de receptores intracelulares nos
tecidos-alvo. Após o nascimento, os níveis circulantes do T3 derivam-se principalmente da
conversão do T4 em T3 via monodesiodação (FORHEAD; FOWDEN, 2014). De modo que
Witkowska-Sędek et al. (2018) descreveram que os mecanismos mais frequentemente
postulados sobre a influência do GH na disponibilidade do hormônio tireoidiano estão
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vinculados ao estímulo direto ou indireto da conversão periférica do T4 para o T3, por meio
da elevação da atividade da enzima 5’ deiodinase.
Além disso, variações na quantidade dos transportadores dos hormônios tireoidianos
podem levar a anormalidades em sua exposição aos tecidos, mesmo quando os seus níveis
circulantes estejam normais. Uma vez transportados através da membrana plasmática, a
bioatividade dos hormônios tireoidianos depende, em última análise, da expressão dos
receptores nucleares proteicos dos hormônios tireoidianos e das vias pós-ligação ao receptor
(FORHEAD; FOWDEN, 2014).
Essas correlações negativas intermitentes e com intensidades variáveis entre os níveis
do T4 e as medidas corporais desses pacientes, bem como as correlações positivas observadas
entre as concentrações plasmáticas do TSH e os valores do comprimento e do seu escore-Z do
primeiro ano de vida dos pacientes com persistência do hipotireoidismo subclínico, podem
sugerir uma provável resistência parcial do TSH ao receptor TSHR, que culmina em uma
discreta redução dos níveis do T4. Essa alteração da biodisponibilidade do T4, mesmo sendo
um pouco mais pronunciada nos prematuros, pode ser compensada pelo aumento da
desiodação do T4 em T3 e/ou pela elevação do transporte e da sensibilidade dos hormônios
tireoidianos aos receptores, possibilitando, assim, um ganho de peso e crescimento adequados
aos pacientes. De modo que, apesar das médias das dosagens do TSH persistirem acima dos
valores de referências durante o período de avaliação dos pacientes do primeiro estudo, em
especial nos portadores de hipotireoidismo subclínico persistente, as mensurações do peso, do
comprimento, do IMC e das velocidades de crescimento e de ganho ponderal foram normais
para a faixa etária, inclusive nos lactentes PIG, que apresentaram recuperação considerável
das medidas antropométricas do nascimento e nos prematuros, que tiveram a velocidade de
crescimento no primeiro ano de vida significativamente superior à dos lactentes nascidos a
termo.
Similarmente, os pacientes do grupo HSC do segundo estudo, que apresentaram o
escore-Z do comprimento do nascimento significativamente inferior ao dos neonatos do grupo
Normal, evoluíram com velocidades de crescimento e de ganho ponderal adequadas, sendo
que apenas a paciente CS06 persistiu com baixo comprimento durante o período avaliado.
Até mesmo os pacientes prematuros, que tiveram inicialmente dosagens do IGF-1, da
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IGFBP-3, do T4 livre e do T4 total inferiores, também demonstraram melhora significativa
das medidas antropométricas ao longo da avaliação.
Condizente a essas suposições, Salerno, Improda e Capalbo (2020). descreveram que
mutações heterozigóticas do TSHR foram detectadas como causa de vários fenótipos clínicos,
dependendo do grau de comprometimento da função do receptor, em até 30,0% dos
indivíduos com hipotireoidismo subclínico. Uma coorte realizada com 111 crianças
portadoras de hipotireoidismo subclínico detectaram mutações no TSRH em 34 pacientes,
sendo metade deles com diagnóstico no período neonatal. Todos os pacientes apresentaram
crescimento e avaliação da densidade mineral óssea por meio da densitometria óssea dentro
da faixa normal (VIGONE et al., 2017). Em outro estudo, foram estudadas 56 crianças,
recrutadas por terem apresentado exame de triagem neonatal alterado, sendo que dessas 23
tiveram o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico e uma apresentou mutação homozigótica
do TSRH. Os dados antropométricos e os exames de idade óssea de todas as crianças
indicaram crescimento normal (CALACIURA et al., 2002).
Um estudo realizado, por um período de sete anos, avaliou 11.157 neonatos com
exames de triagem neonatal alterados e identificou 204 crianças com diagnóstico de
hipotireoidismo subclínico. Todas as crianças foram tratadas com levotiroxina por pelo menos
dois anos e, durante o seguimento clínico e laboratorial, mantiveram peso e comprimento
adequados para a idade, sendo que três pacientes apresentam radiografias de idade óssea
avançadas e sete com discretos atrasos (CHEN et al., 2011).
De modo semelhante, uma outra coorte comparou, aos seis anos de idade, 65 crianças
que tiveram diagnóstico de hipotireoidismo subclínico transitório no período neonatal com
185 crianças saudáveis. Verificaram que, embora os níveis de TSH foram significativamente
mais elevados nos pacientes com hipotireoidismo subclínico neonatal transitório, as dosagens
séricas de T4 total e as medidas antropométricas do nascimento e o peso e o comprimento aos
seis anos não demonstraram diferenças estatisticamente significativas (CUESTAS; GAIDO;
CAPRA, 2015). Dessa forma, as investigações com acompanhamento a longo prazo da
crianças com hipotireoidismo subclínico, mesmo devido a mutações do TSRH, sugerem que
seja uma condição estável com um ponto de ajuste do eixo tireoidiano adequadamente
compensado pelo feedback com a hipófise e, assim, não necessariamente demanda uma
terapia de reposição com levotiroxina (SALERNO; IMPRODA; CAPALBO, 2020).
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Smith (2021) descreveu que a sinalização por meio do IGF1R é considerada essencial
e indispensável para a função normal da glândula tireoide, tanto através do suporte para a
sobrevivência epitelial da tireoide quanto em virtude das interações de suas vias a jusante das
vias do TSHR. O crescimento adequado observado nos lactentes portadores

de

hipotireoidismo subclínico do vigente estudo bem como as suas dosagens de IGF-1, de IGF-2,
de IGFBP-3 e a quantificação relativa da expressão do gene IGF1R sem diferenças
estatisticamente significativas em relação aos pacientes dos grupos Normal e HC, sugerem,
ainda, que pode haver uma interação (crosstalk) sinérgica dos receptores TSHR e IGF1R, o
que colabora para o processo de regulação positiva e de compensação em resposta aos altos
níveis séricos do TSH.
As consequências deletérias do hipotireoidismo subclínico na saúde das crianças,
especialmente dos lactentes, são controversas. Embora possa não acarretar prejuízo no
crescimento e no ganho ponderal, o hipotireoidismo subclínico pode estar associado à
alterações cognitivas, ao sobrepeso, à obesidade e a outras desordens metabólicas e, dessa
forma, deve ser monitorado e melhor investigado na faixa etária pediátrica.
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6 CONCLUSÕES

O presente estudo permite concluir que os lactentes portadores de hipotireoidismo
subclínico não apresentaram diferenças estatisticamente significativas tanto da quantificação
relativa da expressão do gene IGF1R quanto das dosagens séricas do IGF-1 e da IGFBP-3 em
relação aos pacientes com exames tireoidianos confirmatórios da primeira consulta no
AMTN-HCFMRP-USP sem alterações e com hipotireoidismo congênito. De modo
semelhante, os níveis séricos do IGF-2 também não evidenciaram diferenças significativas
das crianças com hipotireoidismo subclínico quando comparadas com aos pacientes com
exames tireoidianos confirmatórios sem alterações. Esses resultados foram condizentes com o
ganho de peso e a velocidade de crescimento adequados dos lactentes com hipotireoidismo
subclínico, independentemente da prematuridade e da adequação do peso ao nascer para a
idade gestacional.
Além disso, os valores da quantificação relativa da expressão do gene IGF1R também
não apresentaram correlações significativas com as concentrações séricas do IGF-1, da
IGFBP-3 e com as dosagens hormonais tireoidianas. Em contrapartida, as dosagens do IGF-1,
da IGFBP-3 e do T4 total tiveram correlações positivas significativas com o peso e o
comprimento do nascimento dos pacientes em geral (“Total”) e dos prematuros.
Embora os resultados demonstrem que o hipotireoidismo subclínico não afeta a
quantificação relativa da expressão do gene IGF1R e as dosagens séricas do IGF-1, do IGF-2
e da IGFBP-3, essa condição ainda deve ser monitorada ao longo da infância, com
acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Departamento de Puericultura e Pediatria
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
Universidade de São Paulo
Fones: (16) 99611-1008 (celular)
(16) 3602 1000 (HC)

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Nome da pesquisa:
"Avaliação da expressão do receptor IGF1R e do sistema IGF em lactentes
portadores de hipotireoidismo subclínico”.
Pesquisadores responsáveis:
Cláudia dos Santos Martins, CRM-SP no 171919.
Carlos Eduardo Martinelli Júnior, CRM-SP no 40723 - orientador.
Informações gerais:
Gostaria de solicitar a sua autorização para que o(a) seu (sua) filho(a) participe
de um estudo de pesquisa. Esta participação é voluntária e o senhor(a) irá receber informação
atualizada durante o estudo. Se o senhor(a) quiserem participar, o senhor(a) deverá entender e
assinar esse documento. Caso o(a) senhor(a) não concordem em participar ou quiserem
desistir do estudo, isto poderá ser feito a qualquer hora, sem haver prejuízo do atendimento de
seu(sua) filho(a) nesta Instituição.
Motivo da pesquisa
Existem hormônios que participam do crescimento do corpo humano, como por
exemplo, o hormônio do crescimento, o cortisol, a insulina e os hormônios da tireoide. Além
desses, existem no sangue outros tipos de hormônios que ajudam no crescimento chamados
IGFs (IGF-I e IGF-II) e outras substâncias que se ligam a eles, chamadas IGFBPs e ALS que
ajudam a controlar a ação dos IGFs. Para que ocorra o crescimento normal, estes hormônios
precisam estar em equilíbrio. Quando há redução da produção do hormônio da tireoide no
sangue, acontecem mudanças na produção dos IGFs e da IGFBPs e do receptor do IGF1R.
Como ainda não sabemos se isso também ocorre quando há alterações discretas
na quantidade dos hormônios que estimulam a tireoide (TSH), realizando esta pesquisa
poderemos estudar se as crianças que apresentam esta condição têm modificações nos
hormônios IGFs e IGFBPs. Estudando estas mudanças no IGF e na IGFBPs pode ser que
venhamos melhorar o tratamento das crianças que apresentam alterações discretas nos
hormônios da tireoide.

Apêndice | 181
Procedimentos
Na triagem de seu (sua) filho(a) neste Hospital, serão colhidos alguns exames de
sangue para avaliar a tireoide da sua criança.
Para realizar esta pesquisa é necessário que o(a) senhor(a) concorde com a coleta
de um pouco mais de sangue do(a) seu (sua) filho(a), quando estes exames forem colhidos,
para que possamos medir os hormônios IGFs, IGFBP-3, ALS e a expressão do receptor
IGF1R. A dosagem destes hormônios não significa uma nova punção, pois o sangue será
coletado junto com os outros exames.
Deverão ser retirados 5ml de sangue (aproximadamente uma colher de
sobremesa) em cinco coletas, uma na triagem da criança para avaliação do hormônio da
tireoide e as outras coletas ocorreram quando a criança vier nos retornos do Ambulatório
Multidisciplinar de Triagem Neonatal juntamente com as coletas dos hormônios tireoidianos
(aos 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano de vida). Essa quantidade não fará falta no corpo de
sua criança.
Além da dosagem dos hormônios, será extraído do sangue o RNA, que é um
regulador da produção dos hormônios, para saber como está ocorrendo esta produção. O RNA
será extraído somente para esta finalidade.
No tratamento de seu (sua) filho(a), não serão usados medicamentos diferentes
daqueles já usados habitualmente, ou seja, o seu (sua) filho(a) será tratado da mesma forma
que outra criança que não participa da pesquisa.
Riscos e/ou desconfortos esperados
O único desconforto para seu (sua) filho(a) será o da picada além de um eventual
risco de hematoma no local da punção, embora lembremos que não haverá outra punção
sendo aproveitada a mesma realizada para a coleta de exames necessários à avaliação da
criança. A agulha, a seringa e os tubos de sangue serão estéreis e descartáveis.
Confidencialidade
Os seus dados e os dados de seu (sua) filho(a) durante a pesquisa são
confidenciais. As informações pessoais não serão liberadas sem a sua permissão por escrito.
Vocês não serão identificados pessoalmente em nenhuma publicação sobre o estudo.
Custos
Não haverá custos para o(a) senhor(a) por sua participação nesta pesquisa.
Lesão relacionada com a pesquisa
Não há risco de lesão física ou psicológica com o estudo, além da punção venosa
e eventual risco de hematoma local como já explicado acima.
Benefícios
Esta pesquisa será importante para sabermos se o aumento discreto do hormônio
estimulante da tireoide (TSH) no sangue altera estes hormônios e pode ser que venha a ajudar
a entender alguns problemas de crescimento em outras crianças e a auxiliar no tratamento das
crianças portadores de hipotireoidismo subclínico.
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Após o término do estudo, os resultados serão divulgados em revistas médicas
para que mais pessoas possam se beneficiar deste conhecimento, porém os dados que possam
identificar o senhor(a) ou seu (sua) filho(a) serão mantidos em segredo.
Problemas ou perguntas
Caso senhor(a) tenha alguma pergunta sobre este estudo ou no caso de
problemas de saúde relacionados à pesquisa, entre em contato com Dra. Cláudia dos Santos
Martins nesta Unidade de Atendimento ou pelo telefone (16) 99611 -1008.

Assinaturas
Se tiver lido todo o termo de consentimento e/ou se ele tiver sido explicado para
o(a) senhor(a), tiver entendido a informação e concorde voluntariamente em participar deste
estudo, por favor assine abaixo.

Nome do responsável legal

assinatura do responsável
Data:
/
/ 20

Eu expliquei o propósito deste estudo ao responsável pela criança. Estou certo de
que ele(a) entendeu o propósito, os procedimentos, riscos e benefícios deste estudo.
Assinatura
Nome do pesquisador: Cláudia dos Santos Martins

Data:

/

/ 20
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