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Resumo 

 

Biscotto IP. Efeitos vasculometabólicos em pacientes adultos com 
hipopituitarismo congênito com e sem terapia de reposição com hormônio do 
crescimento [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2020. 

          :                                                                
                                                           -se na forma 
de deficiência isolada do hormônio de crescimento (DIGH) ou combinada 
com a deficiência de outros hormônios hipofisários – deficiência hipotálamo-
hipofisária múltipla (DHHM) e apresenta uma prevalência de um a cada 
3.500 a 10.000 nascimentos. O GH exerce efeitos biológicos nos perfis 
metabólicos e no sistema cardiovascular (CV). Embora pacientes adultos 
com DGH de origem adquirida estejam frequentemente associados a um 
maior risco CV, em adultos com DGH de origem congênita o risco CV é 
raramente relatado e as consequências da terapia de reposição de GH 
(TRGH) permanecem não esclarecidas. Objetivos: Avaliar o impacto da 
TRGH, subcutânea e diária, nos parâmetros vasculometabólicos em adultos 
com HPC. Pacientes e Métodos: Estudo transversal realizado em um único 
centro. Noventa e um indivíduos foram divididos em três grupos: (1) HPC 
com TRGH: 32 pacientes (17 mulheres), idade média = 35,8 ± 7,6 anos e 
com TRGH na idade adulta por 5,6 anos (1-21 anos); (2) HPC sem TRGH: 
27 pacientes (15 mulheres), idade média = 38,4 ± 7,8 anos, sem TRGH por 
11 anos (1-24 anos) e (3) Controles: 32 indivíduos saudáveis (17 mulheres), 
idade média = 37 ± 8,9 anos. Parâmetros antropométricos, perfis 
metabólicos, composição corporal por densitometria corpórea total e 
propriedades estruturais e funcionais arteriais (espessura médio-intimal 
carotídea, velocidade da onda de pulso e dilatação mediada por fluxo) foram 
comparados entre os grupos. Resultados: O percentual de gordura corporal 
e a relação cintura/estatura (RCE) foram menores nos pacientes com TRGH 
em comparação com os pacientes sem TRGH (30,7 ± 10,4 vs. 40,2 ± 10 p ≤ 
0,001 e 0,49 ± 0,06 vs. 0,54 ± 0,07 p ≤ 0 001                    A    
modelo de regressão logística, a menor RCE foi significativamente 
associado ao tempo de uso da TRGH na fase de transição (p = 0,008). Além 
disso, observamos associação direta entre o menor percentual de gordura 
corporal e menor FMI com TRGH ao longo da vida (r = -0,387, p = 0,004 e 
r=-0,326, p=0,017, respectivamente) e menor RCE com tempo de uso da 
TRGH durante a fase de transição (r=-0,629, p≤ 0 001                     
mais elevados de triglicerídeos (112 ± 62 vs. 77 ± 36, p = 0,02) e níveis mais 
baixos de colesterol HDL (49 ± 19 vs. 67 ± 23, p <0,01) em pacientes sem 
TRGH em comparação com os controles, mas sem diferença com o grupo 
de reposição. Não foram observadas diferenças estatísticas para as 
propriedades estruturais e funcionais arteriais entre os grupos. Conclusões: 
A TRGH em adultos com HPC foi associada a uma melhor composição 
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corpórea sem efeitos deletérios no sistema vascular. A TRGH permanece 
uma decisão individualizada no paciente adulto com HPC.  

Descritores: Hipopituitarismo; Nanismo hipofisário; Anormalidades 
congênitas; Hormônio do crescimento; Endotélio vascular; Sistema 
cardiovascular. 
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Abstract 

 

Biscotto IP. Vasculometabolic effects in adults with congenital 
hypopituitarism with and without growth hormone replacement therapy 
[thesis]           : “                                                ”; 
2020. 

Introduction: Congenital hypopituitarism (CHP) can be present as isolated 
growth hormone deficiency (GHD) or combined with the impaired production 
of other pituitary hormones (CPHD) and has an incidence of 1: 3,500 to 
10,000 births. GH exerts biological effects on metabolic profiles and the 
cardiovascular (CV) system. While adults with acquired GHD is often 
associated with increased CV risk, in adults with congenital GHD the CV risk 
is rarely reported and the consequences of GH replacement therapy (GHRT) 
remains unclear. Objectives: To evaluate the impact of daily subcutaneous 
GHRT on vasculometabolic properties in adults with CHP. Patients and 
Methods: A cross-sectional study conducted in a single tertiary center. 
Ninety-one subjects were divided into three groups: (1) CHP with GHRT: 32 
patients (17 females), mean age = 35.8 ± 7.6 years and with GHRT at 
adulthood for 5.6 years (range = 1-21 years); (2) CHP without GHRT: 27 
patients (15 females), mean age = 38.4 ±7.8 years, without GHRT for 11 
years (range = 1-24 years) and (3) Controls: 32 healthy individuals (17 
females), mean age = 37 ± 8.9 years. Anthropometric parameters, metabolic 
profiles, dual-energy X-ray absorptiometry and structural and functional 
arterial properties (carotid intima media thickness, pulse wave velocity and 
flow-mediated dilation) were compared among the groups. Results: Body fat 
percentage and waist-to-height ratio (WHR) were lower in patients with 
GHRT than patients without GHRT (30.7 ± 10.4 vs. 40.2 ± 10 p ≤ 0 001 and 
0.49 ± 0.06 vs. 0.54 ± 0.07 p ≤ 0 001             y   A                         
model, lower WHR were significantly associated with the period of the use 
GHRT in the transition phase (p = 0.008). In addition, we observed negative 
association between lower body fat percentage and FMI with GHRT 
throughout life (r = -0.387, p = 0.004 and r=-0.326, p=0.017, respectively) 
and between lower WRH ratios with the period of the use GHRT in the 
transition phase (r=-0.629, p≤0 001). We observed higher triglyceride 
(112±62 vs. 77±36, p=0.02) and lower HDL cholesterol (49±19 vs. 67±23, 
p<0.01) levels in patients without GHRT in comparison to controls, but no 
difference between replacement group. No statistical differences were 
observed for vascular properties among the groups. Conclusions: GHRT in 
adults with congenital CPH was associated with improved body composition 
without deleterious effects on vascular system. GHRT remains an 
individualized decision in adults with congenital CPH.  

Descriptors: Hypopituitarism; Dwarfism pituitary; Congenital abnormalities; 
Growth hormone; Endothelium, vascular; Cardiovascular system. 
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1 Introducão 

 

1.1 Anatomia e fisiologia da glândula hipofisária 

 

A hipófise é uma glândula localizada na sela túrcica do osso 

esfenoide que coordena vários processos fisiológicos importantes do 

organismo por meio da produção e secreção de hormônios tróficos com 

ação em órgãos periféricos. Sua função está sob controle do sistema 

nervoso central por meio de neuropeptídios hipotalâmicos que atingem a 

hipófise pela haste hipofisária e pelo mecanismo de retroalimentação 

negativa exercida pelos hormônios periféricos produzidos em seus órgãos-

alvo (Figura 1) (1). 

 

 

 
Figura 1 -  Esquema representativo da regulação do eixo hipotálamo-

hipófise-alvo periférico (1) 
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Esta glândula é composta de duas estruturas anatômicas distintas: a 

Adenohipófise (AH) e a Neurohipófise (NH). Os hormônios produzidos na AH 

incluem o hormônio do crescimento (GH), o hormônio estimulante da tireoide 

(TSH), o hormônio luteinizante (LH), o hormônio foliculoestimulante (FSH), o 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e o hormônio prolactina (PRL). Os 

hormônios armazenados e liberados pela NH são os hormônios 

antidiuréticos (ADH) e a ocitocina que são produzidos por células 

neurossecretórias no hipotálamo (2). 

A função da AH está intimamente ligada ao hipotálamo, onde são 

secretados fatores estimulatórios e inibitórios da secreção hormonal, 

regulando assim os eixos hipotálamo-hipófise e glândulas-alvo. Entre esses 

hormônios estão o liberador de GH (GHRH), o liberador de Tireotrofina 

(TRH), o liberador de corticotrofina (CRH) e o liberador de gonadotrofinas 

(GnRH), além da dopamina e da somatostatina. O sistema porta-hipofisário 

transporta os hormônios hipotalâmicos até a hipófise anterior. A haste 

hipofisária conduz tanto o sistema porta quanto o trato neural para a AH e 

NH (2).  

 

1.2 Hipopituitarismo  

 

O Hipopituitarismo é uma doença crônica e permanente, definido 

como a deficiência de um ou mais hormônios hipofisários. O hipopituitarismo 

pode apresentar-se na forma de deficiência isolada do hormônio de 
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crescimento (DIGH) ou combinada com a                                 

             –                       -hip                         (3). 

As causas do hipopituitarismo podem ser atribuídas a qualquer das 

patologias do hipotálamo que afetam a produção de hormônios tróficos que 

atuam sobre a hipófise ou pelo acometimento direto da glândula hipofisária. 

Pode ser de origem adquirida, podendo ser desenvolvido em qualquer fase 

da vida, ou de origem congênita, podendo ser detectado desde o nascimento 

(1). 

A causa mais comum do hipopituitarismo adquirido é a presença de 

tumores hipofisários (não-secretórios e secretórios). As metástases 

secundárias originadas, por exemplo, de cânceres de mama, cólon e 

próstata ocorrem menos comumente e usualmente afetam pacientes na 

sexta ou sétima década de vida. Tumores hipotalâmicos e para-hipofisários, 

como meningiomas supras selares, gliomas e craniofaringiomas, também 

podem estar associados ao hipopituitarismo. Além das causas tumorais e 

neoplásicas, as doenças hipofisárias infiltrativas, autoimunes, inflamatórias, 

vasculares e infecciosas, assim como lesões traumáticas ou provocadas por 

radioterapia, podem afetar a região hipotálamo-hipofisária levando ao 

hipopituitarismo adquirido (4). 

O hipopituitarismo congênito (HPC) é um distúrbio raro com uma 

prevalência de um a cada 3.500 a 10.000 nascimentos (3). Está associado a 

alterações morfológicas da região hipotálamo-hipofisária. Na ressonância 

magnética (RM) da sela túrcica podem ser identificadas alterações como 

hipoplasia da AH, NH ectópica (NHE) e haste hipofisária afilada ou não 
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visualizada. Além de estar associado a outras malformações cerebral, 

craniofacial e ocular (displasia septo-óptica, por exemplo) (5-7). A etiologia do 

HPC permanece desconhecida na maioria dos pacientes e pode combinar 

fatores genéticos, epigenéticos e ambientais (3, 8).  

 

1.3 Deficiência do hormônio de crescimento 

 

O GH, principal regulador do crescimento pós-natal, tem importantes 

ações metabólicas em diferentes tecidos, sinérgicas ou até antagônicas às 

do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1), produzido 

sobretudo no fígado após ligação do GH ao seu receptor. Enquanto as 

ações sobre o crescimento são tempo limitadas, as ações metabólicas e 

cardiovasculares (CV) do eixo GH/IGF-1 perduram por toda a vida (9). 

O desenvolvimento do GH biosintético mudou a vida de milhares de 

crianças com DGH e baixa estatura por promover seu ganho estatural. Além 

disso, a ampla disponibilidade do GH biosintético permitiu estudos sobre 

seus efeitos em diferentes populações de DGH – na fase de transição e na 

vida adulta. 

O objetivo principal da terapia de reposição com GH (TRGH) em 

crianças é a promoção do crescimento linear dentro do alvo familiar (10), 

enquanto que para pacientes adultos, o principal objetivo do tratamento é 

reverter as consequências metabólicas adversas da DGH e melhorar a 

qualidade de vida (11).  
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Na transição da infância para a vida adulta, período que compreende 

o fim do crescimento linear até a maturidade corporal completa 

(aproximadamente 6 a 7 anos após fechamento da idade óssea), a TRGH se 

mostrou eficaz na manutenção das composições corporais, ajustes 

psicossociais e no equilíbrio metabólico (12). Assim sendo, os pacientes com 

DGH não devem ser declarados adultos tão cedo quando eles atingem a 

altura final, mas sim após esse período da transição.  

Na vida adulta, estudos têm apresentado evidências do aumento da 

mortalidade em pacientes com hipopituitarismo, particularmente em 

mulheres e pacientes diagnosticados em idades mais jovens (13-18). A DGH 

tem sido implicada, entretanto outras causas também constituem 

importantes fatores de confusão, como tratamento inadequado de outras 

deficiências hormonais, tumores como craniofaringiomas, história de 

múltiplas cirurgias na região hipotálamo-hipofisária e radioterapia craniana 

(19-23). Se a TRGH à longo prazo diminui ou normaliza as taxas de 

mortalidade em pacientes com hipopituitarismo, essa é uma questão ainda 

não esclarecida.  

A importância da TRGH em adultos foi destacada em recentes 

diretrizes publicadas pela Endocrine Society (ES) (24), pela Growth Hormone 

Research Society (GRS) (25) e pela American Association of Clinical 

Endocrinologists (AACE) (26). As diretrizes enfatizam que os riscos da TRGH 

são baixos e que a reposição tem efeitos benéficos na composição corporal, 

capacidade de exercício, integridade esquelética, qualidade de vida e em 

desfechos CV, incluindo função endotelial, biomarcadores CV inflamatórios, 
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metabolismo de lipoproteínas, e espessamento médio-intimal carotídea, 

principalmente em pacientes com evidências clínicas e bioquímicas mais 

graves da DGH. No entanto, há uma grande divergência nos resultados de 

ensaios clínicos, estudos randomizados e metanálise que abordam a DGH e 

sua reposição sobre o risco de desenvolvimento de doença CV (DCV). Isso 

se deve às diferentes populações estudadas, variabilidade de tempo de 

seguimento, outros déficits hormonais hipofisários envolvidos e manifestação 

concomitante de outros fatores de risco CV (15, 19-23, 27-29).  

Em adultos com hipopituitarismo congênito (HPC), incluindo DIGH e 

DHHM, as consequências do risco CV são pouco estudadas, e dessa forma 

estes pacientes não foram exclusivamente representados nas evidências 

científicas encontradas atualmente na literatura. Portanto, adultos com HPC, 

com reposição hormonal adequada dos outros setores hormonais 

hipofisários deficientes e sem outros fatores de risco CV, são um modelo 

promissor para explorar o impacto tanto da DGH quanto da sua reposição no 

perfil metabólico e no risco CV.  

 

1.3.1 GH e risco cardiovascular na vida adulta 

 

Evidências no Hipopituitarismo adquirido  

Em adultos a DGH é uma entidade clínica bem definida, caracterizada 

por composição corporal anormal, perfil aterogênico desfavorável, 

resistência à insulina, diminuição da densidade mineral óssea e prejuízo na 

qualidade de vida (30-32). 
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A DGH está associada à alteração na composição corpórea, com 

diminuição da massa muscular e aumento da massa de gordura (33). A 

TRGH não se mostrou convincente no aumento da massa magra, alguns 

estudos mostrando efeito somente em um período inicial da administração 

da terapia (34) e outros mostrando melhora na força somente em um grupo 

muscular, mas nenhuma melhora nos outros (35). Já a redução da massa de 

gordura é o efeito mais consistente encontrado da TRGH (33). Porém, essa 

mudança na composição corpórea tem sido inconsistentemente associada 

ao impacto dos fatores de risco metabólico e CV (36).  

Adultos com DGH não tratado estão predispostos ao aumento da 

resistência à insulina (RI) (37) e a vários fatores que se assemelham à 

síndrome metabólica (SM) como obesidade visceral, dislipidemia, 

hipertensão, estado pró-inflamatório e disfunção endotelial (38, 39). A presença 

desses fatores nos pacientes com DGH podem contribuir para o aumento do 

risco de morbidade e mortalidade CV encontrada nesses pacientes (40).   

Outra preocupação é o desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2 

(DM2) em pacientes com DGH tratados com TRGH, onde estudos 

demonstram um aumento de sua prevalência com a terapia (34, 41, 42). 

Notavelmente, nenhum aumento na prevalência ou incidência de DM2 foi 

observado nos pacientes tratados no HypoCCS (Hypopituitary control and 

complications study), ao considerar o IMC, a idade e o sexo (43). Com 

resultados contraditórios na literatura, a DGH e o efeito da TRGH no 

desenvolvimento de alterações glicêmicas ainda não está claro na literatura. 
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A DGH está associada ao aumento da placa ateromatosa em artéria 

carótida e femoral evidenciado por acompanhamento ultrassonográfico, 

quando comparado a controles saudáveis (44). Aterosclerose assintomática 

com aumento da espessura médio-intimal carotídea (EMIc) tem sido 

observada em pacientes com DGH mais jovens assim como nos mais idosos 

(45). A TRGH em pacientes com DGH tem sido relacionada a diminuição 

deste parâmetro: 18 meses com TRGH em 11 homens normalizou a EMIc 

previamente elevada da artéria carótida comum e da bifurcação carotídea, 

sem formação de placa (46).  

A DGH em pacientes com hipopituitarismo é um fator de risco 

independente para rigidez arterial, o que contribui para o aumento das 

complicações CV nesses pacientes (46, 47). Está fortemente associada com 

disfunção endotelial e suporta a ideia que o paciente com DGH tem uma 

condição pró-aterogênica (48). Além disso, a TRGH pode reduzir a rigidez das 

grandes artérias e melhorar a função endotelial (46, 48-50). Apesar desses 

efeitos, não foi demonstrado claramente se a TRGH diminui a taxa de 

eventos CV.  

 

Evidências no Hipopituitarismo congênito  

No município de Itabaianinha, Sergipe, Brasil, existe uma população 

de indivíduos com DIGH congênita devido a uma mutação homozigótica 

(c.57 + 1G > A) no gene do receptor do GHRH (GHRHR) e nunca tratados 

com GH (51). Desde a década de 1990, os estudos com mais de 100 
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indivíduos não tratados forneceram um modelo único para a compreensão 

dos efeitos fisiológicos da DGH.  

As características físicas dessa população incluem baixa estatura 

proporcional e obesidade truncal. O pico sérico de GH <1 ng/mL em ambos 

os testes de clonidina e de tolerância à insulina (ITT) indicam uma grave 

deficiência de GH. Os pacientes exibem na RM hipoplasia hipofisária, sem 

anormalidades na haste hipofisária e na NH.  

Nessa população de DIGH congênita, há um equilíbrio entre fatores 

protetores e de risco CV. Os fatores de risco CV encontrados são pressão 

arterial sistólica (PAS) aumentada, aumento do colesterol total (CT) e 

colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) ao longo da vida e 

obesidade visceral comparados a controles da mesma área (52) além da 

elevação da razão cortisol/cortisona devido aos valores altos de cortisol 

basal através da inativação da enzima 11β-HSD tipo 1 (11β-hidroxiesteróide 

desidrogenase tipo 1) (53). Os fatores de proteção CV incluem valores de 

leptina normal, aumento da adiponectina (54), sensibilidade à insulina (SI) 

aumentada (55) e ausência de aterosclerose prematura carotídea (56) e aórtica 

(57) e isquemia coronariana avaliada pelo ecocardiograma de estresse (58). 

Comparados aos controles pareados por idade e sexo, eles têm força 

muscular superior (59), longevidade normal (60) e sua mortalidade CV não é 

diferente da população controle (60).   

Esses dados não parecem apoiar o conceito de que a DIGH 

congênita grave e não tratada, por si só, compromete a longevidade. Por fim, 

as diretrizes da Endocrine Society sobre hipopituitarismo consolidaram o 
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conceito de que DIGH congênita não tratada não reduz a expectativa de vida 

(61). 

Nessa população de Itabaianinha, Oliveira et al. (56) relataram em 20 

pacientes adultos com DIGH tratados com TRGH de longa ação por 6 

meses, que o perfil lipídico e a composição corporal melhoraram, mas a 

EMIc aumentou e placas ateroscleróticas na carótida se desenvolveram, 

com uma probabilidade 52 vezes maior de ter uma placa aterosclerótica 

carotídea por 12 meses, mesmo após a descontinuação da TRGH. Cinco 

anos após a interrupção da TRGH, a EMIc voltou ao normal, mas o número 

de placas ateroscleróticas não mudou (62). Esses dados estão em contraste 

notável com a literatura.  

Esses achados nos fornecerem informações valiosas sobre o impacto 

da DGH de longo prazo na saúde humana, mas não são diretamente 

aplicáveis ao gerenciamento das complexidades médicas de todos os 

pacientes com hipopituitarismo. 

 

1.4  Propriedades estruturais e funcionais arteriais e risco cardiovascular 

 

DCV são precedidas de disfunção subclínica na estrutura e função de 

grandes artérias (63). Nesse contexto, avaliações por ultrassom (US) de 

carótidas, velocidade da onda de pulso (VOP) carotídea-femoral e 

vasodilatação mediada por fluxo (VMF) têm sido amplamente utilizadas na 

prática clínica, como técnicas não invasivas, validadas e reprodutíveis para 
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avaliação de aterosclerose subclínica com o objetivo de estratificar 

indivíduos de acordo com o risco CV (63).  

Alterações das propriedades estruturais e funcionais arteriais são 

correlacionadas a um maior risco CV em diferentes populações (64-66). Maior 

EMIc e/ou presença de placas ao US de carótidas, maior rigidez arterial e 

disfunção endotelial são associados a eventos CV independentemente de 

fatores de risco convencionais (66, 67).  

Os parâmetros estruturais do EMIc são considerados marcadores de 

risco CV em estudos de base populacional. O US de carótida com técnicas 

de imagem com resolução espacial adequada pode ajudar na detecção e 

quantificação oportuna de alterações de fatores estruturais na parede arterial 

associadas ao ateroma, à fibrose e ao processo de envelhecimento (63). 

Múltiplos estudos mostraram que quanto maior a EMIc em indivíduos, maior 

o risco CV ou doença aterosclerótica manifestada (68).   

A VOP carotídea-femoral é considerada padrão ouro para avaliação 

de rigidez arterial por ser um método simples, não invasivo e de elevada 

confiabilidade. Assim sendo, vários estudos epidemiológicos reforçaram a 

importância desse método. A VOP carotídea-femoral é considerada uma 

propriedade funcional do vaso arterial e muitos fatores podem comprometer 

sua característica como idade, sexo, obesidade, diabetes mellitus, 

dislipidemia, hipertensão arterial, doença renal crônica e tabagismo (65, 69-71). 

Dados do estudo de Framingham (72) apresentam forte evidência da 

associação entre rigidez arterial e fatores de risco para DCV. Resultados de 



Introdução       13 

 

 

estudos longitudinais demonstraram associação entre elevação da VOP 

carotídea-femoral e um aumento de 50% do risco de eventos CV (73). 

A VMF é uma avaliação não-invasiva da função endotelial em seres 

humanos, considerada como padrão-ouro (74-76), com um grande potencial 

futuro de se tornar uma ferramenta clínica para a avaliação de risco CV. 

Apesar da técnica ser relativamente simples, é necessário padronização, 

treinamento e execução adequada do método de acordo com diretrizes e 

protocolos das sociedades amplamente divulgados para validação dos 

resultados (76). Esta técnica apresenta boa correlação com as medidas 

invasivas de função endotelial no leito coronário e apresenta boa 

reprodutibilidade. A hiperemia reativa ocorre quando após um período curto 

de isquemia por oclusão de uma artéria ocorre a vasodilatação periférica. 

     q                                x                 “            ” 

na parede arterial, que resulta em última instância na hiperpolarização do 

endotélio e aumento da entrada de cálcio na célula. O aumento do cálcio 

intracelular ativa a óxido nítrico (NO) sintase endotelial (NOSe) que libera 

NO e leva ao relaxamento do músculo liso subjacente, resultando em 

aumento do diâmetro arterial. Portanto, este mecanismo de dilatação arterial 

mediada por fluxo é dependente de NO e da integridade funcional do 

endotélio. O uso de vasodilatadores independentes do endotélio, como os 

nitratos, permite comparativamente comprovar que a diminuição da dilatação 

arterial mediada pelo fluxo ocorre devido à disfunção endotelial, e não por 

disfunção do músculo liso vascular (77). 
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A função endotelial regula todos os aspectos da homeostase vascular 

por meio da liberação de moléculas vasoativas em resposta à estímulos 

físicos e químicos. O NO derivado do endotélio é o principal mediador de 

todos os efeitos vasoprotetores sendo um potente vasodilatador além de 

possuir propriedades anti-inflamatórias, anti-proliferativas e anti-trombóticas. 

A redução da biodisponibilidade do NO resulta em alteração do estado de 

oxidação e inflamação. A disfunção endotelial está presente muito cedo no 

processo de aterosclerose, muito antes de mudanças estruturais na parede 

do vaso serem evidentes e contribui para o desenvolvimento e progressão 

da aterosclerose (78). 

Não há na literatura evidências científicas de estudos avaliando o 

perfil metabólico, a composição corporal, o espessamento carotídeo, a 

rigidez arterial e a função endotelial em pacientes com HPC. Devido a isso, 

nós avaliamos estes parâmetros em pacientes adultos com HPC em relação 

ao uso ou não da TRGH.  
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2 Justificativa 

 

O hipopituitarismo é considerado uma condição crônica que necessita 

de um tratamento contínuo e seguro ao longo da vida. Apesar de vários 

estudos terem identificado associação entre DGH de origem adquirida e 

comprometimento na estrutura e na função vascular, ainda não está claro se 

é pela DGH per se ou por fatores associados da deficiência adquirida na 

vida adulta. Dessa forma, os pacientes adultos com HPC não foram 

exclusivamente representados nesses estudos.  

No ambulatório da Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento 

temos pacientes com HPC em seguimento em uso ou não da TRGH durante 

a vida adulta. Considerando que são poucos os estudos na literatura atual 

sobre a influência do uso a longo prazo da TRGH no HPC na vida adulta, e 

incorporando uma apropriada coorte de pacientes expostos ou não à terapia, 

torna-se fundamental a avaliação de fatores de risco CV tradicionais e não 

tradicionais nessa casuística.  

No estudo presente, os pacientes adultos com HPC foram 

cuidadosamente selecionados para extinguir qualquer fator de confusão que 

pudesse interferir nos resultados. Desta forma, constituímos de uma amostra 

confiável para explorar o impacto de ambos, a DGH e a TRGH nos perfis 

metabólicos e no sistema vascular.  
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3 Objetivos 

 

Objetivo Principal  

 

Avaliar e comparar as propriedades estruturais e funcionais arteriais 

(espessura médio-intimal carotídea, velocidade de onda de pulso carotídea-

femoral e vasodilatação mediada por fluxo) em indivíduos: 

1) HPC com TRGH, 

2) HPC sem TRGH e 

3) Controles.  

 

Objetivo Secundário 

 

Avaliar e comparar os parâmetros antropométricos, níveis 

pressóricos, perfis lipídico e glicêmico e composição corporal nos pacientes:  

1) HPC com TRGH, 

2) HPC sem TRGH e  

3) Controles.  
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4 Pacientes e Métodos  

 

4.1 Considerações éticas  

 

O estudo foi conduzido de acordo com os princípios éticos, seguindo 

as orientações da declaração de Helsinki e dos termos descritos pela 

portaria 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

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

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

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, Brasil 

(processo número 58571316.2.0000.0068). Todos os pacientes e os 

voluntários sadios foram esclarecidos sobre o estudo e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) autorizando sua participação 

(Anexos A e B).  

A avaliação das propriedades estruturais e funcionais arteriais foi 

realizada no Laboratório de Hipertensão do Instituto do Coração (INCOR) – 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) pela Dra. 

Valeria A. Costa-Hong, sob supervisão do Prof. Dr. Luiz Aparecido 

Bortolotto, em estudo colaborativo.  

 

4.2 Natureza do estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal, conduzido no HCFMUSP. 

Cinquenta e nove pacientes portadores de HPC foram incluídos no estudo.  
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4.3 Obtenção de dados clínicos 

 

Todos os dados clínicos foram coletados por um único observador 

que foi o autor da pesquisa. 

 

4.4 Casuística 

De uma coorte de pacientes com HPC composta de 273 pacientes, 

acompanhados no ambulatório da Unidade de Endocrinologia do 

Desenvolvimento da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia do 

HCFMUSP, 59 pacientes adultos com HPC e DGH comprovada, 

concordaram em participar do estudo (Figura 2).  

 

4.4.1 Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão adotados foram:  

(a)  pacientes adultos com diagnóstico de HPC com DGH 

comprovada; 

(b)  aderência medicamentosa adequada para o tratamento de 

reposição dos outros setores hipofisários deficientes por pelo 

menos um ano;  

(c)  com TRGH por no mínimo um ano no grupo com reposição e sem 

TRGH por no mínimo um ano no grupo sem a reposição;  

(d)  para o grupo com TRGH, níveis de IGF-1 entre -1 e +1 DP.  
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4.4.2 Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão adotados foram:  

(a) pacientes nas fases de infância ou transição;  

(b)  fumantes ativos;  

(c)  em vigência de tratamento com medicamentos (no caso, 

metformina, enalapril, propranol, hidroclorotiazida e 

sinvastatina/atorvastatina) com potencial de interferir na estrutura 

e na função vascular;  

(d)  pacientes com perda do seguimento ou aderência 

medicamentosa inadequada ao tratamento dos outros setores 

hormonais hipofisários deficientes.  

 
 

Figura 2 -  Pacientes selecionados para o estudo  
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4.4.3 Diagnóstico do Hipopituitarismo Congênito  

A presença da DGH foi definida pela avaliação combinada do quadro 

clínico, dosagens de IGF-1 e proteína ligadora IGF tipo 3 (IGFBP-3), 

resposta à testes de estímulo de liberação de GH e avaliação por RM das 

estruturas da região           -              

Na infância, o quadro clínico compatível com DGH, quando não 

tratado, se baseia principalmente por baixa estatura (Z escore da altura  

< -2,0), diminuição da velocidade de crescimento e                         

                             Ao nascimento, características como presença 

de hipoglicemia (agravada quando a DGH se associa à                

A                                                                   

colestase e hepatite de células gigantes, podem estar relacionadas ao 

diagnóstico.                                          q                      

bolsa escrotal, principalmente quando associado à deficiência de 

gonadotrofinas. Na DGH, podem estar presentes estigmas como obesidade 

truncal, aumento da espessura de pregas cutâneas, desenvolvimento 

muscular diminuído, aparência facial infantil com fronte proeminente e nariz 

em sela, atraso no fechamento das fontanelas, atraso na dentição, cabelos 

finos e esparsos, e voz aguda e infantil. Imagem por RM da região 

hipotálamo-hipofisária foi realizada em todos os pacientes ao diagnóstico do 

HPC para identificar alterações anatômicas.  

Em relação às dosagens hormonais, o diagnóstico se baseia na 

presença de IGF-1        -3     x     -2                     x          
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       z    teste de estímulo para a liberação de GH (Clonidina ou ITT) foi 

considerado falta de resposta ao teste quando o pico de GH < 3,3 μ    (79).  

Na fase de transição, os pacientes foram reavaliados para DGH. 

Nesses casos, todos os pacientes com anormalidades na RM, valores 

baixos de IGF-1 e pico de GH < 5 µg/L no teste de estímulo, foram 

considerados como adultos com DGH congênita (80). 

Também foi realizada avaliação da presença das deficiências dos 

demais hormônios hipofisários através das dosagens hormonais basais de 

LH, FSH, estradiol (E2) (sexo feminino) testosterona total (TT) (sexo 

masculino), TSH, fração livre da tiroxina (T4l) e PRL. Alguns pacientes foram 

submetidos à teste de estímulo para avaliação de deficiência de cortisol 

utilizando o ITT              A               250          A             

                               A                                      

q                                  > 18 μ                             

determinada por baixas concentrações de T4l com concentraç          

   x                                                               

                                            x                       13 

anos nas meninas e 14 anos nos meninos, e concentrações de LH e FSH 

indetectáveis ou normais. Deficiência de PRL foi determinada pelo valor 

  x                  < 20 μ    (radioimunométrico, RIA), após estímulo 

com TRH. Deficiência de ADH (Diabetes Insipidus - DI) foi definida pela 

densidade urinária <1010 e volume urinário > 50 ml/kg em 24h e/ou 

naqueles pacientes com prova de privação hídrica compatível com DI 

neurogênico (61). 
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4.4.4 Caracterização dos grupos de estudo  

Os indivíduos adultos foram divididos em três grupos:  

1) HPC com TRGH: 32 pacientes (17 mulheres), idade média de 35,8 

 7,6 anos e em TRGH por 5,6 anos (mediana 1 - 21 anos). A dose da 

TRGH foi aproximadamente 1 UI/dia (0,33 mcg/dia) para manter os níveis de 

IGF-1 no intervalo normal para idade e sexo. Vinte e oito pacientes (88%) 

possuem DHHM e 4 pacientes (12%) DIGH. Vinte e seis pacientes com 

deficiência de TSH (81%) em reposição com hormônio tireoidiano, estavam 

com valores de T4l dentro da normalidade (1,31  0,4 ng/dl, valor de 

referência 0,9 – 1,7 ng/dl). Vinte e quatro pacientes (75%) possuem 

deficiência de LH/FSH. Todos os pacientes do sexo masculino estavam com 

níveis de TT dentro da faixa normal (652  196 ng/dL, valor de referência 

249 – 740 ng/dL). Para as mulheres, ciclo menstrual regular com adequada 

aderência à reposição com hormônio sexual. Dos 18 pacientes com 

deficiência de ACTH (56%), todos estavam em uso de terapia com 

glicocorticoide (GC) em doses fisiológicas, sem sinais de doses 

suprafisiológicas. Sete estavam em uso de prednisona 5 mg/dia e 11 

estavam em uso de hidrocortisona 15 - 20 mg/dia. Dois (6%) pacientes 

possuem DI. Dos 32 pacientes, apenas seis possuem o diagnóstico 

molecular do HPC. Um paciente com mutação no gene GH1 e um no gene 

GHRHR que causam a DIGH, e quatro pacientes com mutação no gene 

PROP1 que causam DHHM.  

2) HPC sem TRGH: 27 pacientes (15 mulheres), idade média de 38,4 

 7,8 anos, sem TRGH na vida adulta por 11 anos (mediana 1 – 24 anos). 
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Todos os pacientes estavam há mais de cinco anos sem a TRGH, exceto 

dois pacientes que estavam há menos de dois anos sem a terapia. Vinte 

pacientes (75%) possuem DHHM e 7 (25%) DIGH. Dezesseis pacientes 

(59%) com deficiência de TSH em reposição com hormônio tireoidiano, 

estavam com valores de T4l dentro da normalidade (1,2  0,17 ng/dl, valor 

de referência 0,9 - 1,7 ng/dl). Dezoito pacientes (66%) possuem deficiência 

de LH/FSH. Todos os pacientes do sexo masculino estavam com níveis de 

TT dentro do intervalo normal (485  208 ng/dL, valor de referência 249 – 

740 ng/dL). Para as mulheres, ciclo menstrual regular com adequada 

aderência à reposição com hormônio sexual. Onze pacientes (40%) com 

deficiência de ACTH estavam em uso de terapia com GC em doses 

fisiológicas. Quatro estavam em uso de prednisona na dose de 5 mg/dia e 

sete estavam em uso de hidrocortisona na dose de 15-20 mg/dia. Nenhum 

paciente mostrou sinais de doses suprafisiológicas de GC. Um paciente (2%) 

era portador DI. Dos 27 pacientes, somente 8 possuem diagnóstico 

molecular do HPC. Dois pacientes com mutação no gene GH1 e dois no 

gene GHRHR que causam DIGH e quatro pacientes com mutação no gene 

PROP1 que causa DHHM.  

Na Tabela 1, estão descritas as características radiológicas por RM 

da região hipotálamo-hipofisária de cada grupo. 

3) Grupo Controle: 32 indivíduos saudáveis (17 mulheres), idade 

média de 37  8,9 anos, sem nenhuma evidência de DCV após cuidadosa 

avaliação clinica e laboratorial.  

 



Pacientes e Métodos       27 

 

 

4.5 Definição de História familiar de DCV 

 

História familiar de DCV foi considerada como parente de primeiro 

grau com doença arterial coronariana prematura, em homens < 55 anos e 

em mulheres < 65 anos (81).  

 

4.6 Definição do tempo de uso da TRGH  

 

O tempo de uso da TRGH foi considerado da seguinte forma: (1) HPC 

com TRGH: número de anos de TRGH na vida adulta de forma ininterrupta e 

(2) TRGH ao longo da vida: para todos os pacientes com HPC, a soma dos 

tempos de uso da TRGH em cada fase (não contínua). 

 

Tabela 1 -  Características de neuroimagem dos pacientes com 
Hipopituitarismo Congênito com e sem TRGH 

 

Características 

Pacientes adultos com Hipopituitarismo Congênito 

Com TRGH 
32 (%) 

Sem TRGH 
27 (%) 

Localização da Neurohipófise 

Normal 

Ectópica 

Não visualizada 

 

5 (16) 

25 (78) 

2 (6) 

 

6 (22) 

18 (66) 

3 (12) 

Adenohipófise 

Hipoplásica 

Normal 

 

29 (90)  

3 (10) 

 

26 (97) 

1 (3) 

Haste hipofisários 

Normal 

Não visualizada 

 

10 (31) 

22 (69) 

 

8 (30) 

19 (70) 

TRGH: terapia de reposição com GH.  
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4.7 Métodos 

 

4.7.1 Dados Metabólicos  

Peso e estatura foram aferidos e o IMC foi calculado usando a 

fórmula: peso (quilogramas) / altura2 (metros). Baseado nos valores de IMC, 

classificamos em normal de 18,5 a 24,9 kg/m2, sobrepeso de 25 a 29,9 

kg/m2 e obesidade ≥ 30 kg/m2. Para as análises de associação, os indivíduos 

com sobrepeso e obesidade foram agrupados e comparados com os 

indivíduos de IMC normal (82). Circunferência Abdominal (CA) (cm) foi aferida 

no ponto médio da distância entre a margem inferior dos arcos costais e a 

borda superior da crista ilíaca e foi considerada a média de duas medidas 

(82). A Relação Cintura/Estatura (RCE) foi calculada usando a fórmula CA 

(cm) / altura (cm) (83). A PA foi aferida de acordo com as recomendações das 

VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (84). 

 

4.7.2 Dados laboratoriais 

Os níveis de CT, colesterol HDL (lipoproteína de alta densidade), 

colesterol LDL e triglicérides (TG) foram analisados por um método 

colorimétrico enzimático automático (Cobas Mira; F.Hoffmann-La Roche, 

Basel, Suíça). Os níveis de glicemia em jejum (GJ) foram determinados por 

um método enzimático automático usando hexoquinase (Cobas Integra; 

Roche, Basel, Suíça). Os níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) foram 

medidos por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Os níveis de 

LH, FSH, TT, E2, PRL, TSH e T4l foram medidos por teste 
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Eletroquimioluminométrico (Roche, Mannheim, Germany). Os coeficientes 

de variação intra e interensaios variaram de 5% a 10%. Os níveis séricos de 

IGF-1 foram mensurados usando um ensaio imunorradiométrico (IRMA) 

específico ou ensaio imunométrico quimioluminescente marcado com 

enzima (ICMA) e os valores foram transformados em DP ajustado para sexo 

e idade (Siemens Healthcare Diagnostics, Dublin, Irlanda). A fórmula para o 

calculo do Lipid Accumulation product (LPA) requer os valores de TG (em 

mmol/L) e a CA em centímetros. No sexo masculino: (CA – 65) x TG; e no 

sexo feminino: (CA - 58) x TG (85). Para o grupo controle, foram realizadas as 

seguintes mensurações: GJ, HbA1c, CT, HDL, LDL, TG, IGF-1, TSH e, em 

homens, TT. 

 

4.7.3 Parâmetros vasculares  

 

Avaliação da espessura médio-intimal carotídea por US de 

carótida 

As medidas da EMIc foram realizadas pelo mesmo profissional, com o 

paciente em decúbito dorsal. Foi utilizado um aparelho de US de alta 

resolução (GE, Vivid i, EUA) com transdutor linear de alta frequência, 

usando o modo B e a técnica semiautomática. A imagem selecionada foi 

ampliada para otimizar a visualização comum da parede posterior da 

carótida e a medição do complexo médio-intimal. O operador definiu os 

pontos da área de medição (início e fim) manualmente e as duas linhas ao 

longo desta área da artéria foram desenhadas automaticamente. A medição 

automatizada incluiu uma medição on-line de vários pontos de dados da 
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EMIc em centímetros (cm), e os resultados foram fornecidos imediatamente 

como o número médio dos pontos de dados adquiridos.  

 

Avaliação da velocidade da onda de pulso (VOP) carotídea-

femoral  

A VOP carotídea-femoral (m/s) foi mensurada através de captores 

externos colocados sobre dois pontos conhecidos da árvore arterial, e 

calculada como a distância entre os dois pontos dividido pelo tempo 

percorrido entre eles. Após 5 minutos de repouso em decúbito dorsal, a VOP 

carotídea-femoral foi avaliada por meio do dispositivo Complior® (Alam 

Medical, Vincennes, França) e mensurada entre as artérias carótida e 

femoral usando sensores piezoeléctricos, um colocado no lado direito do 

pescoço e outro no local da artéria femoral. Ambos os sinais dos sensores 

foram gravados pelo software do dispositivo. A distância entre eles, medida 

em linha reta, foi utilizada para aproximar a distância arterial percorrida pelas 

ondas de pulso. O início das ondas de pulso medidas em ambos os locais foi 

usado para calcular a média da VOP carotídea-femoral uma vez a cada 

cinco segundos (86). A mensuração da técnica VOP carotídea-femoral 

utilizada já foi descrita anteriormente (87).  

 

Avaliação da vasodilatação mediada por fluxo (VMF) 

A VMF foi realizada após um período de no mínimo 6 horas de jejum 

em uma sala silenciosa, a uma temperatura controlada entre 20°C a 25°C. 

As mulheres foram submetidas ao exame durante a fase folicular do ciclo 

menstrual (88), nesta fase a função endotelial em mulheres é similar ao 
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observado em homens com a mesma idade (89). O transdutor do US foi 

posicionado na superfície da artéria braquial no braço direito. Para o registro 

da VMF (dependente do endotélio), um esfigmomanômetro foi colocado no 

antebraço e inflado a uma pressão de pelo menos 50 mmHg acima da PAS 

por 5 minutos, induzindo manobra de hiperemia reativa. As imagens foram 

capturadas durante 3 minutos após a liberação do manguito pelo transdutor. 

A vasodilatação independente do endotélio (VIE) foi avaliada após a 

administração de nitrato sublingual. O diâmetro da artéria foi avaliado por US 

(Sequoia Echocardiography System®, versão 6.0, Siemens, CA, EUA). As 

imagens adquiridas após cada manobra foram analisadas posteriormente, 

utilizando um software apropriado, gerenciado por um profissional cego para 

alocação do grupo. A porcentagem de VMF foi calculada de acordo com a 

fórmula: VMF (%) = (diâmetro após hiperemia - diâmetro de repouso) x 

100/diâmetro de repouso. A VIE é expressa como a porcentagem de 

mudança da artéria braquial, após 5 minutos da administração de nitrato de 

isossorbida, em relação ao diâmetros pré-nitrato: VIE (%) = (diâmetros pré – 

diâmetro pós nitrato / diâmetro pré x 100). A fase basal e a hiperemia 

reativa, o diâmetro pré-nitrato e o diâmetro pós-nitrato foram analisados 

usando um software específico, FMD Studio (Quipu, Pisa, Itália). O software 

fornece os valores de diâmetro basal, pré-nitrato, pós-nitrato e diâmetro 

arterial máximo na fase de hiperemia. Quatro sujeitos saudáveis foram 

recrutados para medir a reprodutibilidade intra-observador, eles foram 

avaliados em diferentes momentos do dia pelo mesmo avaliador, 

apresentando baixa variabilidade intra-observador (86).  
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4.7.4 Densitometria corpórea total (DXA) 

A DXA de corpo inteiro foi realizada usando scanner Hologic DXA 

(Hologic, Inc. Crosby Drive, Bedford, MA, EUA) para medir a massa corporal 

de gordura e de massa magra, com exceção da cabeça. Os seguintes 

parâmetros foram medidos: (1) Porcentagem de gordura: obtido pela média 

da porcentagem de gordura corporal para as regiões de tecidos moles 

incluídas da coluna e do quadril; (2) aspecto corporal Androide/Ginoide 

(valor ideal <1); (3) FMI (Fat mass index) calculado como massa de gordura 

em quilogramas dividido pela altura (em metros) ao quadrado, considerando 

valores normais de 3 a 6 kg/m2 em homens e 5 a 9 kg/m2 em mulheres (90); e 

(4) o índice de Baumgartner, que avalia a massa muscular esquelética 

apendicular, calculado como a soma em quilogramas de massa muscular 

esquelética nos braços e pernas, dividido pela altura (em metros) ao 

quadrado. De acordo com a equação antropométrica de Baumgartner et al., 

baixa massa muscular foi definida como <5,5 kg/m2 para mulheres e <7,26 

kg/m2 para homens (91, 92).  

 

4.8 Análise estatística  

 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para testar distribuição 

normal dos dados. O teste ANOVA ou teste t de Student foi utilizado para 

comparação entre os grupos. Comparação múltipla de Bonferroni foi 

aplicada se mais de duas variáveis apresentassem diferença significativa no 

teste ANOVA. O teste Mann Whitney U foi utilizado como alternativa não 
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paramétrica. O teste exato de Fisher e o teste do qui quadrado foram 

utilizados para estimar a associação entre variáveis categoriais. As 

correlações entre as variáveis numéricas, como idade e os tempos de 

duração da TRGH foram analisadas pelo coeficiente de correlação de 

Pearson. 

Foram realizados modelos de regressão linear múltipla ou modelo de 

regressão logística múltipla ajustados para idade, gênero, tempo de TRGH 

na fase de transição e presença das deficiências de ACTH e de LH/FSH em 

reposição, para verificar se a TRGH na vida adulta influenciou nos 

parâmetros avaliados independentemente dessas características dos 

pacientes.  

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

inseridos no programa Excel e o software utilizado foi o IBM-SPSS para 

Windows versão 26.0 (Chicago, IL). 
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5 Resultados 

 

5.1 Características clínicas, antropométricas, e laboratoriais dos 

pacientes selecionados para o estudo e controles 

 

Os dados antropométricos, pressóricos e laboratoriais dos pacientes e 

controles estão listados na Tabela 2. As características das deficiências 

hormonais e dos tempos de uso da TRGH estão descritas na Tabela 3. Nos 

Anexos C ao F estão listados os dados clínicos de cada paciente 

selecionado para o estudo.  

 

1) HPC com TRGH: Constituído de 32 pacientes (17 mulheres) com 

idade média de 35,8  7,6 anos e altura de 161  0,13 cm (homens 

169  0,08 cm e mulheres 154  0,13 cm). Cinco pacientes (15,6%) 

possuem história familiar positiva de DCV.  

A idade média do diagnóstico do hipopituitarismo congênito foi de 9,3 

 5 anos e a idade média do início da TRGH foi de 10  3,8 anos. A 

mediana do tempo de TRGH na infância, transição, vida adulta e ao 

longo da vida foi de 7,1 anos (0 – 14 anos), 4 anos (0 – 7,4 anos), 5,6 

anos (1 – 21 anos) e 16,5 anos (8,6 – 32 anos), respectivamente.  

A mediana do tempo de tratamento com hormônios sexuais foi de 

13,8 anos (2 – 37 anos) para os pacientes com deficiência de 

LH/FSH, hormônio tireoidiano foi de 24 anos (7 – 38 anos) para os 
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pacientes com deficiência de TSH e GC foi de 17,7 anos (1,4 – 31,5 

anos) para os pacientes com deficiência de ACTH.  

 

2)  HPC sem TRGH: Constituído de 27 pacientes (15 mulheres) com 

idade média de 38,4  7,8 anos e altura de 155  0,14 cm (homens 

163  0,13 cm e mulheres 149  0,12 cm). Seis pacientes (22%) 

possuem história familiar de DCV.  

A idade média do diagnóstico do hipopituitarismo foi de anos 12,5  

8,5 e a média do início da TRGH foi de 12,7  8 anos. A mediana do 

tempo sem TRGH foi de 11 anos (1 – 24 anos). A mediana do tempo 

de TRGH na infância, na transição e ao longo da vida foi de três anos 

(0 – 17 anos), zero anos (0 – 7 anos) e 7 anos (0 – 18,7 anos), 

respectivamente.  

A mediana do tempo de tratamento com hormônios sexuais foi de 

16,3 anos (6 – 38 anos) para os pacientes com deficiência de 

LH/FSH, hormônio tireoidiano foi de 25 anos (13 – 44 anos) para os 

pacientes com deficiência de TSH e GC foi de 14,7 anos (5,6 – 31 

anos) para os pacientes com deficiência de ACTH.  

 

Os pacientes que atualmente estão em TRGH apresentaram maior 

tempo de TRGH na fase de transição e ao longo da vida do que os pacientes 

que não estão atualmente em TRGH (p= 0,01 e p< 0,001), mas essa 

diferença no tempo de reposição não aconteceu para a fase da infância (p= 

0,059). Não houve diferença estatística entre os grupos em relação à idade 
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do diagnóstico do HPC, à idade do início da TRGH, às deficiências 

hormonais, e aos tempos de reposição com hormônio sexual, levotiroxina e 

GC nos pacientes com deficiência de LH/FSH, TSH e ACTH, 

respectivamente (Tabela 3).   

 

3)  Controle: Indivíduos saudáveis: Constituído de 32 (17 mulheres) 

voluntários sadios. A média de idade do grupo foi de 37  8,9 anos e a 

média de altura de 169  0,1 cm.  

 

Não houve diferença estatística entre as variáveis idade, gênero e 

história familiar de DCV comparando os grupos com e sem TRGH e o grupo 

controle. A Tabela 2 mostra que a estatura média dos pacientes sem TRGH 

na vida adulta foi estatisticamente menor que no grupo controle (1,55 ± 0,14, 

vs. 1,69 ± 0,1) (p< 0,001). A RCE apresentou valores significativamente mais 

elevados no grupo dos pacientes sem TRGH (0,54 ± 0,07) quando 

comparado com o grupo com TRGH (0,49 ± 0,06) e com controles (0,47 ± 

0,04) (p< 0.05).  
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Tabela 2 -  Características antropométricas, pressóricas e laboratoriais dos 
pacientes com hipopituitarismo congênito com e sem TRGH e 
controles 

 

Variáveis 

Grupos  

Com TRGH 
(n=32) 

Sem TRGH 
(n=27) 

Controles 
(n=32) 

p 

Idade (anos) média ±  DP 35,8 ± 7,6 38,4 ± 7,8 37 ± 8,9 NS 

Sexo (M:F) 15:17 12:15 15:17 NS 

Estatura final (cm) 

média ±  DP 

1,61 ± 0,13 1,55 ± 0,14* 1,69 ± 0,1* <0,001* 

História familiar DCV (S:N) 5:27 8:19 6:26 NS 

CA (cm)  média ±  DP 79,3 ± 10 83,8 ± 11,7 80 ± 6,6 NS 

RCE média ±  DP 0,49 ± 0,06# 0,54 ± 0,07#* 0,47 ± 0,04#* <0,001#* 

IMC, n(%) 

Normal 

> 25 kg/m
2

 

 

26 (81) 
6 (19) 

 

14 (52) 
13 (48) 

 

-  

 

 
0,016 

PAS (mmHg) média ±  DP 113,4 ± 11,9 116,6 ± 10,2 119,1 ± 10,6 NS 

PAD (mmHg) média ±  DP 71,9 ± 8,8 73,4 ± 5,3 73,9 ± 8,4 NS 

CT (mg/dl) média ±  DP 184,6 ± 30,8 184,4 ± 35,4 186,9 ± 43,6 NS 

LDL (mg/dl) média ±  DP 113 ± 27,8 113 ± 28,1 102,9 ± 27,8 NS 

TG (mg/dl) média ±  DP 87,9 ± 32,8 111,7 ± 62,4* 77,4 ± 35,9* 0,020* 

HDL (mg/dl) média ±  DP 55,6 ± 15,4 51,3 ± 17,1* 66,7 ± 22,9* 0,009* 

GJ (mg/dl) média ±  DP 82,2 ± 9,3 81,6 ± 9,6 84,7 ± 6,6 NS 

HbA1c (%) média ±  DP 5,23 ± 0,22 5,03 ± 1,04 5,16 ± 0,28 NS 

LPA média ±  DP 30,8 ± 27,7 17,5 ± 10,7 16 ± 9,1 NS 

* Sem TRGH vs. Controle; # Sem TRGH vs. com TRGH e vs. controle.  TRGH: Terapia de reposição 
com GH; DP: Desvio padrão; DCV: Doença Cardiovascular; CA: Cintura Abdominal; RCE: Relação 
Cintura/Estatura; IMC: Índice de massa corpórea; PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão 
arterial diastólica; CT: Colesterol Total; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL lipoproteína de alta 
densidade; TG: Triglicérides; GJ: Glicemia de jejum; LPA: Lipid accumulation product.  
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Tabela 3 -  Características das deficiências hormonais e do tempo de uso 
da TRGH dos pacientes com Hipopituitarismo Congênito com e 
sem TRGH 

 

Características 

Pacientes adultos com Hipopituitarismo 
Congênito 

Com TRGH 

32 (%) 

Sem TRGH 

27 (%) 

P 

Deficiência Hormonal 

DGHI 

DHHM 

TSH 

ACTH 

LH/FSH 

ADH 

 

4 (12) 

28 (88) 

26 (81) 

18 (56) 

24 (75) 

2 (6) 

 

7 (25) 

20 (75) 

16 (59) 

11 (41) 

18 (66) 

1 (2) 

 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

Mediana do tempo de reposição com 
levotiroxina nos pacientes com deficiência 
de TSH 

24 (7-38) 25 (13-44) NS 

Mediana do tempo de reposição com GC 
nos pacientes com deficiência de ACTH 

17,7 (1,4-31,5) 14,7 (5,6-31) NS 

Mediana do tempo de reposição com 
hormônios sexuais nos pacientes com 
deficiência de LH/FSH 

13,8 (2-37) 16,3 (6-38) NS 

Idade do diagnóstico do Hipopituitarismo 
(anos) média ± DP 

9,3 ± 5 12,5 ± 8,5 NS 

Idade do início do GH (anos) média ± DP 10 ± 3,8 12,7 ± 8 NS 

Mediana do tempo com TRGH na vida 
adulta 

5,6 (1-21) - - 

Mediana do tempo sem TRGH - 11 (1-24) - 

Mediana do tempo de TRGH durante a 
infância 

7,1 (0-14) 3 (0-17) NS 

Mediana do tempo de TRGH durante a 
transição  

4 (0-7,4) 0 (0-7) 0,01 

Mediana do tempo de TRGH ao longo da 
vida 

16,5 (8,6 – 32) 7 (0-18,7) <0,001 

HPC: Hipopituitarismo congênito; TRGH: Terapia de reposição com GH; DP: desvio padrão; NS: Não 
significativo; DIGH: deficiência isolada de GH; DHHM: deficiência hipotálamo-hipofisários múltipla; 
TSH: hormônio tireoestimulante; ACTH: Hormônio corticoestimulante; LH/FSH: hormônio luteinizante e 
hormônio foliculoestimulante; ADH: hormônio antidiurético; GC: glicocorticoide.  
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A Tabela 4 mostra que no modelo ajustado de regressão linear 

múltipla, após ajuste das características que poderiam influenciar no 

parâmetro da RCE, foi observado que o tempo da TRGH na fase de 

transição influenciou no resultado encontrado (p= 0,008).  

 

Tabela 4 -  Regressão linear múltipla para a RCE ajustada por idade, 
gênero, tempo de TRGH na fase de transição, deficiência de 
ACTH e deficiência de LH/FSH 

 

Relação Cintura/Estatura     

Fator Coeficiente Erro Padrão p R
2 

Intersepto 0,609 0,047 <0,001  

Idade  -0,001 0,001 0,459  

Gênero (masculino) -0,018 0,016 0,275 0,300 

Tempo de TRGH na fase de transição  -0,009 0,003 0,008  

Deficiência de ACTH -0,008 0,019 0,669  

Deficiência de LH/FSH -0,029 0,021 0,171  

TRGH na vida adulta -0,034 0,017 0,050  

R
2 

Coeficiente de determinação.  

 

 

Foi observada uma associação negativa entre a RCE e o tempo da 

TRGH ao longo da vida (r= -0,400, p= 0,002) e o tempo da TRGH na fase de 

transição (r= -0,391, p= 0,002) (Figura 3). A Tabela 5 mostra que, mesmo 

ajustando o tempo da TRGH ao longo da vida, apenas o tempo da TRGH na 

fase de transição influenciou estatisticamente na RCE (p= 0,007), sendo que 

a cada ano a mais de TRGH na fase de transição houve uma redução em 

média de 0,01 na RCE, inferindo que o uso neste período da vida influencia 

na RCE encontrada na vida adulta.  
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Tabela 5 -  Regressão linear múltipla para a RCE ajustada por idade, 
gênero, tempo de TRGH na fase de transição, deficiência de 
ACTH, deficiência de LH/FSH e tempo de TRGH ao longo da 
vida 

 

Relação Cintura/Estatura     

Fator Coeficiente Erro Padrão p R
2 

Intersepto 0,587 0,053 <0,001  

Idade  -0,001 0,001 0,349  

Gênero (masculino) -0,015 0,017 0,376  

Tempo de TRGH na fase de transição  -0,010 0,003 0,007 0,296 

Deficiência de ACTH -0,013 0,016 0,444  

Deficiência de LH/FSH -0,001 0,001 0,391  

Tempo de TRGH ao longo da vida -0,003 0,002 0,095  

R
2 

Coeficiente de determinação.  

 

 

 

 
Figura 3 -  Correlação entre a RCE e o tempo da TRGH na fase de 

transição dos pacientes com hipopituitarismo congênito  
(r= -0,391, p= 0,002) 
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Nos pacientes com TRGH a média do IMC foi de 23,4 ± 4,3 kg/m², 

estatisticamente semelhante à dos pacientes sem TRGH que foi de 24,6 ± 

4,8 kg/m². No entanto, os pacientes sem TRGH apresentaram 

significativamente maior frequência de sobrepeso e obesidade do que os 

pacientes com TRGH (13 pacientes – 48% vs 6 pacientes – 19%) (p= 0,016) 

(Tabela 2). No modelo de regressão logística múltipla (Tabela 6), nenhum 

dos fatores influenciou estatisticamente a presença de sobrepeso/obesidade 

após ajuste das características dos pacientes (p>0,05).   

 
Tabela 6 -  Regressão logística múltipla para a presença de 

sobrepeso/obesidade ajustado por idade, gênero, tempo de 
TRGH na fase de transição, deficiência de ACTH e deficiência 
de LH/FSH 

 

Presença de Sobrepeso/Obesidade    

Fator OR 
IC (95%) 

Inferior      Superior 
P 

Idade  0,93 0,84             1,02 0,116 

Gênero (masculino) 1,21 0,34             4,33 0,775 

Tempo de TRGH na fase de transição  0,80 0,61             1,04 0,097 

Deficiência de ACTH 0,55 0,13             2,35 0,421 

Deficiência de LH/FSH 0,86 0,19             3,94 0,843 

TRGH na vida adulta 0,29 0,08             1,08 0,066 

R
2 

Coeficiente de determinação.  
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No grupo dos pacientes sem TRGH, 13 pacientes estavam com IMC > 

25 kg/m²: sete pacientes com sobrepeso tinham peso normal na fase da 

infância e transição e entre os seis pacientes com diagnóstico de obesidade 

somente um desenvolveu na vida adulta, os outros cinco já apresentavam 

alterações de peso desde a infância e transição. No grupo dos pacientes 

com TRGH, seis pacientes apresentaram IMC > 25 kg/m²: dos dois com o 

diagnóstico de obesidade, um já apresentava este distúrbio do peso desde a 

infância e o outro paciente desenvolveu na vida adulta, e os quatro pacientes 

com sobrepeso desenvolveram esse excesso de peso na vida adulta.   

Nos pacientes com TRGH os valores da PAS (113 4 ± 11 9       e 

a PAD (71 9 ± 8 8     ) foram similares quando comparados entre o grupo 

sem TRGH (PAS 116 6 ± 10 2      e PAD 73 4 ± 5 3     ) e controles 

(PAS 119 1 ± 10 6      e PAD 73 9 ± 8 4     ) (Tabela 2).  

Observamos níveis estatisticamente mais altos de TG e mais baixos 

de colesterol HDL em pacientes sem TRGH quando comparados com 

controles (111 7 ± 62           77 4 ± 36        p= 0,020   51 3 ± 17       

    66 7 ± 24        p =0,009,                  mas sem diferença 

estatística quando comparado com o grupo com TRGH (Figura 4). Não 

houve diferença estatística entre os grupos em relação aos níveis de CT, 

colesterol LDL, GJ, HbA1c e LPA (Tabela 2).  

 

 



Resultados       44 

 

 

 

A)          B) 

 

 

Figura 4 -  Gráfico box plot dos valores de: A) Triglicérides nos pacientes com e sem TRGH e controles (*p= 0,020) e B) HDL 
nos pacientes com e sem TRGH e controles (*p= 0,009) 

 

Sem TRGH          Com TRGH           Controles Sem TRGH          Com TRGH           Controles

*
*

T
ri
g

lic
é

ri
d
e

s
 (

m
g

/d
L
)

H
D

L
 c

o
le

s
te

ro
l 
(m

g
/d

L
)



Resultados       45 

 

 

5.2  Propriedades estruturais e funcionais arteriais (Espessura médio-

intimal carotídea, velocidade de onda de pulso carotídea-femoral e 

vasodilatação mediada por fluxo) dos pacientes com 

hipopituitarismo congênito e controles 

 

Os valores da EMIc, VOP carotídea-femoral e FMD de cada paciente 

estão listados nos anexos G e H.  

A EMIc foi semelhante entre os grupos com TRGH (0,55 cm), sem 

TRGH (0,53 cm) e controles (0,52 cm) (p= 0,314). A velocidade da onda de 

pulso carotídea-femoral nos pacientes com TRGH (6,41 m/s) e nos 

pacientes sem TRGH (6,74 m/s) se mostrou semelhante, assim quando 

comparado aos controles (6,8 m/s) (p= 0,160) (Tabela 7).  

Foi encontrada uma correlação positiva da idade com a EMIc (r= 

0,555, p< 0,001) e com a VOP carotídea-femoral (r= 0,415, p< 0,001) nos 

pacientes com HPC, independente da TRGH (Figura 5). 

Quanto aos desfechos relacionados à função endotelial, também não 

houve diferenças estatisticamente significativas considerando os valores da 

VMF nos grupos com TRGH (6 3 ± 4 26 %), sem TRGH (6 ± 4 24 %) e 

controles (6 37 ± 4 34 %) e VIE nos pacientes com TRGH (21 1 ± 8 5 %), 

sem TRGH (22 3 ± 4 7 %) e controles (21 2 ± 5 5 %) (Tabela 7). Em 16 

pacientes não foram feitas as mensurações da VIE por dificuldades técnicas.  

Não houve diferença estatística entre as propriedades estruturais e 

funcionais arteriais em relação à história familiar positiva de DCV (Anexo I). 

A falta de diferença encontrada nos parâmetros arteriais poderia ser 

justificada ao efeito prévio da TRGH no sistema vascular. Devido a esse 
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potencial limitador, uma análise mais aprofundada foi realizada nas 

propriedades arteriais excluindo-se todos os pacientes que fizeram uso de 

TRGH em algum momento na vida adulta dentro do grupo sem TRGH e 

comparado com os pacientes com mais de dois anos de TRGH no grupo 

com a terapia. Os resultados dessa nova análise mantiveram-se sem 

diferenças estatisticamente significativas (Anexo J).  

 

Tabela 7 -  Propriedades estruturais e funcionais arteriais dos pacientes 
com Hipopituitarismo Congênito selecionados para o estudo, e 
os controles 

 

Variáveis 

Grupos  

Com TRGH 
(n=32) 

Sem TRGH 
(n=27) 

Controles 
(n=32)  

p 

EMIc (cm) média ± DP 0,55 ± 0,06 0,53 ± 0,1 0,52 ± 0,08 0,314 

VOP carotídea-femoral 
(m/s) média ± DP 

6,41 ± 0,67 6,74 ± 0,95 6,8 ± 0,9 0,16 

VMF (%) média ± DP 6,3 ± 4,26 6 ± 4,24 6,37 ± 4,34 0,94 

VIE (%) média ± DP 21,1 ± 8,5 22,3 ± 4,7 21,2 ± 5,5 0,838 

EMIc: Espessura íntima média carotídea; VOP: Velocidade da onda de pulso; VMF: Vasodilatação 
mediada por fluxo; VIE: Vasodilatação independente do endotélio. 

 
 

 

Foi observado que a EMIc foi estatisticamente menor em pacientes 

sem TRGH e sem deficiência de LH/FSH (0,48 ± 0,07 cm) do que em 

pacientes sem TRGH e com deficiência de LH/FSH (0,57 ± 0,1 cm) (p = 

0,035) (Anexo K). Também foi observado diferença estatística no 

espessamento carotídeo em relação à deficiência de ACTH em associação à 

DGH, porém não foi possível identificar entre quais grupos ocorreram essa 

diferença (Anexo L).  
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A)          B) 

  

 

Figura 5 -  A) Correlação da Espessura íntima média carotídea (EMIc) e idade dos pacientes com hipopituitarismo congênito 
(r= 0,555, p< 0,001) e B) Correlação da velocidade da onda de pulso (VOP) carotídea-femoral e idade dos 
pacientes com hipopituitarismo congênito (r= 0,415, p< 0,001) 
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5.3  Composição corporal total por DXA dos pacientes com 

hipopituitarismo congênito 

 

Os valores da porcentagem de gordura, FMI e índice de Baumgartner 

de cada paciente estão listados nos anexos M e N.  

Na avaliação da composição corporal através da DXA, a porcentagem 

de gordura corporal identificada nos pacientes com TRGH (30,8  10,4 %) foi 

menor em relação ao grupo sem TRGH (40,2  9,9 %) (p= 0,001) (Figura 6). 

O índice de gordura também foi estatisticamente (p= 0,028) menor no grupo 

com TRGH (7,6  3,7) do que nos pacientes do grupo sem TRGH (9,9  3,7). 

A massa magra apendicular (Índice de Baumgartner) foi similar entre os 

pacientes com TRGH (7  2,5) e sem TRGH (6,4  2,4) (p= 0,336). A relação 

androide/ginoide nos pacientes sem a TRGH não mostrou diferença com o 

grupo com a terapia (0,91 0,17 vs 1   0,15, p= 0,061).  

A Tabela 8 mostra que, no modelo de regressão linear múltipla, após 

ajuste das características que poderiam influenciar no resultado encontrado, 

o percentual de gordura corporal manteve-se significante (p< 0,001) nos 

pacientes que fizeram uso de TRGH na fase adulta, correspondendo a um 

percentual de 9,5% menos gordura corporal em relação a quem não fez uso 

de TRGH nesta fase. A Tabela 9 mostra que nenhum dos fatores influenciou 

no FMI após ajuste das características dos pacientes (somente gênero p= 

0,002). 
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Figura 6 -  Percentual de gordura corporal entre os pacientes com 

hipopituitarismo congênito com e sem TRGH (*p= 0,001)  
 

 

Tabela 8 -  Regressão linear múltipla para o percentual de gordura ajustado 
por idade, gênero, tempo de TRGH na fase de transição, 
deficiência de ACTH e deficiência de LH/FSH 

 

Porcentagem de gordura      

Fator Coeficiente Erro Padrão p R
2 

Intersepto 50,839 6,197 <0,001  

Idade  -0,232 0,152 0,149  

Gênero (masculino) -11,341 2,077 <0,001 0,537 

Tempo de TRGH na fase de transição  0,322 0,430 0,458  

Deficiência de ACTH 0,240 2,340 0,919  

Deficiência de LH/FSH 1,852 2,653 0,488  

TRGH na vida adulta -9,970 2,359 <0,001  

R
2 

Coeficiente de determinação.  
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Tabela 9 -  Regressão linear múltipla para o FMI ajustado por idade, gênero, 
tempo de TRGH na fase de transição, deficiência de ACTH e 
deficiência de LH/FSH 

 

FMI      

Fator Coeficiente Erro Padrão p R
2 

Intersepto 16,786 2,872 <0,001  

Idade  -0,145 0,073 0,054  

Gênero (masculino) -3,121 0,959 0,002 0,540 

Tempo de TRGH na fase de transição  -0,269 0,199 0,182  

Deficiência de ACTH 0,712 1,081 0,514  

Deficiência de LH/FSH 0,107 1,226 0,931  

TRGH na vida adulta -2,108 1,090 0,059  

R
2 

Coeficiente de determinação.  

 

Nos pacientes com HPC, houve uma associação direta e negativa no 

percentual de gordura corporal e no FMI com a TRGH ao longo da vida  

(r= -0,387, p= 0,004 e r= -326, p= 0,017, respectivamente),  independente da 

idade cronológica. O índice de Baumgartner correlacionou inversamente 

com a idade (r= -0,358, p= 0,009) (Figura 7).   
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A  B  

C  

Figura 7 -   A) Correlação entre o percentual de gordura corporal e TRGH ao longo da vida dos pacientes com 
hipopituitarismo congênito (r= -0,387, p= 0,004); B) Correlação entre o FMI e TRGH ao longo da vida dos 
pacientes com hipopituitarismo congênito (r= -0,326, p= 0,017) C) Correlação entre o Índice de Baumgartner e 
idade dos pacientes com hipopituitarismo congênito (r= 0.358, p= 0.009)  
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6 Discussão 

 

Entre os resultados principais deste estudo em pacientes com HPC, 

não foram observadas diferenças nas propriedades estruturais e funcionais 

arteriais entre aqueles que fizeram uso ou não da TRGH diário na idade 

adulta. Do ponto de vista metabólico, o HPC com a DGH não tratada na vida 

adulta leva a uma composição corporal desfavorável com maior percentual 

de gordura corporal.  

Estes achados se contrapõem em parte com a maior evidência de 

aterosclerose em pacientes com hipopituitarismo. Na literatura estão 

descritos muitos estudos relacionando a DGH ao aumento do risco CV (93). 

As causas dessa associação são, na grande maioria das vezes, 

heterogêneas. Questões como reposição hormonal inadequada dos outros 

setores hormonais hipofisários deficientes, consequências do tratamento 

adotado para tumores na região hipotálamo-hipofisária (cirurgia e/ou 

radiação) e a presença de comorbidades concomitantes, não nos permitem 

estabelecer se o aumento do risco CV é resultado da DGH per se ou por 

esses fatores de confusão (15, 19-23, 27, 28). Entretanto, os pacientes com 

hipopituitarismo de origem congênita não foram exclusivamente 

representados nesses estudos. 

Os pacientes adultos com HPC do nosso estudo foram submetidos a 

critérios de exclusão rigorosos com o objetivo de evitar qualquer fator de 

confusão que poderia interferir na interpretação dos resultados. Excluindo-se 

os principais fatores de interferência, evidenciamos prejuízo na composição 
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corporal com maior percentual de gordura corporal, mas não observamos 

alterações das propriedades estruturais e funcionais arteriais entre os 

pacientes com HPC que fizeram reposição ou não da TRGH quando 

comparados aos indivíduos controles sem doença CV evidente. 

Discutiremos os principais resultados de nosso estudo e os dados da 

literatura divididos em tópicos referentes às propriedades estruturais e 

funcionais arteriais e às alterações metabólicas evidenciadas neste estudo.  

 

Efeitos da terapia de reposição de GH em pacientes adultos com HPC 

sobre as propriedades estruturais e funcionais arteriais 

Como mencionado anteriormente, o hipopituitarismo tem sido 

associado a maior ocorrência de eventos CV. Svensson et al., em um estudo 

retrospectivo de 1.411 pacientes com hipopituitarismo não tratado, 

observaram aumento da mortalidade geral, infarto do miocárdio e eventos 

cerebrovasculares em comparação com a população normal (94). Esta maior 

ocorrência de eventos CV poderia estar relacionada a maior 

desenvolvimento de aterosclerose nesta população, e neste sentido há 

algumas evidências de que os adultos com DGH apresentam alterações 

vasculares demonstradas por um número aumentado de placas 

ateromatosas nas artérias carótida e femoral, aumento de rigidez das 

artérias carótidas e femoral, além de disfunção endotelial avaliada por VMF 

da artéria braquial (44, 50, 95, 96). Além disso, níveis baixos de IGF-I foram 

associados ao aumento da EMIc, reconhecido sinal de aterosclerose 

subclínica prematura diretamente relacionada à mortalidade por doença 

arterial coronariana (97), e também à maior prevalência de placas 
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ateroscleróticas nas artérias carótidas comuns em pacientes adultos com 

DGH (98, 99).  

Em contraste, em adultos com DIGH de origem congênita por 

mutação no gene GHRHR, não tratados, não foi visto aumento do 

espessamento carotídeo ou evidencia de aterosclerose quando avaliado por 

ecocardiograma de estresse (58) e pelo escore de cálcio, quando 

comparados a controles saudáveis da mesma região (100). Esses dados 

sugerem que a DIGH nesses pacientes não são fator de risco para 

mortalidade CV. 

Por outro lado, o impacto da TRGH na saúde cardiovascular 

permanece controverso.  

Em relação a eventos cardiovasculares, em 289 pacientes com 

hipopituitarismo e DGH tratados com TRGH, a taxa de mortalidade foi 

similar, mas as taxas de infarto do miocárdio foram mais baixas quando 

comparadas com a população geral (94). Em outro estudo, 24 meses de 

TRGH promoveu efeitos favoráveis no espessamento carotídeo e no perfil 

lipídico em pacientes com DGH quando comparados com controles 

pareados por sexo, idade e IMC (101). 

Os efeitos da TRGH sobre as propriedades arteriais funcionais 

também foram estudadas por Smith et al. (48), em um estudo randomizado, 

duplo-cego, placebo controlado, onde se avaliou o efeito da TRGH por um 

período de 6 meses sobre a rigidez arterial (medida pela VOP de artéria 

radial) e na função endotelial (medida pela VMF da artéria braquial) em 32 

adultos com DGH, pareado com controles da mesma idade e sexo. Os 
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autores concluíram que a DGH no adulto está associada ao aumento da 

rigidez arterial e à disfunção endotelial e que a TRGH melhora a rigidez 

arterial e a função endotelial nos pacientes com hipopituitarismo, 

apresentando evidências de um importante papel deste tratamento na 

redução do risco CV destes pacientes (48). 

No entanto, estes resultados benéficos do efeito da TRGH sobre as 

propriedades funcionais arteriais não tem sido confirmados em todos os 

estudos, assim como nós também não observamos em nossa casuística, 

sobretudo porque há diferenças entre os tipos de DGH de acordo com a 

origem (congênita ou adquirida) que compõem os estudos. Em uma 

publicação de Van der Klaauw et al., não houve mudança da VOP carotídea-

femoral após seis meses e um ano de TRGH em 14 pacientes com DGH 

adquirido (102). Por outro lado, outro estudo mostrou redução significativa da 

VOP carotídea-femoral (8.1 para 6.7m/s) durante 6 meses de TRGH em 16 

pacientes com DGH adquirido (103). As discrepâncias encontradas nesses 

dois últimos estudos sobre o papel da TRGH na rigidez arterial podem ser 

justificadas pelas características dos pacientes do primeiro estudo: mais 

velhos, maior inclusão de homens e maior IMC, fatores esses relacionadas a 

um perfil CV mais desvantajoso (102).  

No estudo de Van der Klaauw também foi avaliada a função endotelial 

por meio da VMF e foi observado uma melhora após um ano de TRGH, 

principalmente nos primeiros seis meses (102). Em um estudo prospectivo, 

caso-controle, foi observado em nove pacientes com DGH nunca tratados 

com TRGH uma melhora na função endotelial em relação ao basal após um 
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período de 6 meses de tratamento (1,65 ± 0,33 para 1,92 ± 0,26) (104). Esses 

dados estão de acordo com outros estudos anteriores que avaliaram os 

efeitos da reposição da TRGH na função endotelial (105, 106). Muitos desses 

estudos avaliando as propriedades arteriais após curto período de TRGH.  

Enquanto a TRGH mostra estes efeitos benéficos na função 

endotelial, além de diminuição de moléculas pró-inflamatórias, marcadores 

de adesão e na atividade fibrinolítica funcional nos pacientes adultos com 

hipopituitarismo e DGH adquirida (38), nos pacientes com DIGH congênita por 

mutação no gene GHRHR, a TRGH mostra resultados insatisfatórios. Seis 

meses de TRGH de ação prolongada, administrados a cada 15 dias, 

mostrou efeitos benéficos reversíveis na composição corporal e no perfil 

metabólico, mas um aumento progressivo na espessura médio-intimal e no 

número de placas ateroscleróticas em carótida (56). Cinco anos após a 

interrupção do tratamento com TRGH, foi observado uma redução do 

espessamento carotídeo para os valores basais, mas o número de placas de 

aterosclerose não sofreu mudança (62).   

É bem reconhecido que a disfunção endotelial ocorre no início do 

processo aterosclerótico, mesmo antes que mudança estruturais nas 

paredes dos vasos se tornem evidentes (78). A DGH está associada ao 

aumento dos níveis de citocinas inflamatórias, homocisteína e radicais livres, 

e redução da produção de NO (107). A TRGH pode mediar o estresse 

oxidativo (104), e assim, um possível mecanismo da melhora na função 

endotelial seria pela estimulação mediada por IGF-1 na síntese de NO nas 

células endoteliais (108). O IGF-1 é um peptídeo chave na regulação da 
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fisiologia vascular por meio da proliferação e migração de células do 

músculo liso vascular (CMLV), aumento da sobrevivência celular após um 

insulto isquêmico e inibição de monócitos e apoptose de CMLV (109, 110). Uma 

dupla ação do IGF-1 pode ocorrer: a promoção da aterogênese por aumento 

da proliferação de CMLV ou a proteção vascular por aumentar a formação 

de NO, a complacência arterial e a SI. O efeito final do IGF-1 na parede 

vascular seria resultado do equilíbrio das múltiplas funções aterogênicas e 

antiaterogênicas desse peptídeo. Enquanto uma redução leve de IGF-1 na 

população em geral tem sido associada a maior risco de doença cardíaca 

isquêmica (36, 98, 99), uma redução mais intensa do IGF-1 pode ser protetora 

contra a aterosclerose. Consequentemente, um nível muito baixo de IGF-1 

(observado nos pacientes com DGH congênito) pode ter um papel protetor, 

enquanto uma diminuição mais branda (observado nos pacientes com DGH 

adquirida) pode ser nociva (58). Dessa forma, diferentes graus de DGH 

podem resultar em diferentes efeitos na parede arterial (58). Assim, uma 

justificativa para o aumento do espessamento carotídeo e a formação de 

placa com a consequente precipitação da aterosclerose acelerada 

observada nos pacientes com DIGH congênita descritas em estudo realizado 

na população de Itabaianinha, seria a transformação de uma deficiência 

grave de IGF-1 em uma deficiência mais branda após seis meses de TRGH 

(58).  

Outra possível explicação para a aceleração da aterosclerose nesses 

pacientes após a administração da TRGH é referente à dose de ação 

prolongada utilizada, previamente testada somente uma vez em adultos (111), 
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que poderia ter exposto os tecidos corporais a concentrações altas de IGF-1 

em seguida à aplicação (112).  

O aumento dos níveis de IGF-1 pode acelerar a aterosclerose (58, 113), 

como acontece nos pacientes com excesso GH/IGF-1 (114). Nossos pacientes 

fazem uso da TRGH subcutânea de forma diária, próximo à dose fisiológica 

e com controle regular mantendo os níveis de IGF-1 dentro dos valores de 

referência para idade e sexo. Além disso, diferentemente dos pacientes de 

Itabaianinha, muitos dos nossos pacientes em TRGH já tinham sido 

previamente expostos à terapia nas fases de infância e transição. São 

necessários estudos randomizados comparando a TRGH de curta e de 

longa ação avaliando desfechos metabólicos e marcadores de aterosclerose 

em pacientes adultos com hipopituitarismo.  

A duração da TRGH na DGH também pode ser um importante fator 

contribuinte para os resultados observados neste estudo. Os pacientes com 

TRGH na idade adulta foram aqueles que mais repuseram ao longo da vida, 

sobretudo na fase de transição. A TRGH nesta fase leva a mudanças nos 

perfis metabólicos e na composição corporal, reforçando a importância da 

reposição neste período da vida (80).  

Não há evidências na literatura de avaliações da rigidez arterial pela 

medida da VOP carotídea-femoral e da função endotelial por VMF em 

pacientes adultos com HPC. Em nossa experiência, o HPC com DGH não 

tratado assim como os efeitos da TRGH não aceleraram a aterosclerose 

subclínica. 
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Nos pacientes deste estudo, o envelhecimento foi associado ao 

aumento da espessura médio-intimal carotídea e da rigidez arterial, assim 

como ocorre em indivíduos sem a patologia. A influência do envelhecimento 

nas propriedades arteriais é bem estabelecida na literatura (115). Com o 

avanço da idade, ocorre uma degeneração progressiva das fibras elásticas, 

seguida pelo espessamento da parede arterial, secundária à hiperplasia da 

íntima além de degeneração e desorganização da camada média com 

substituição parcial da elastina por formas menos distensíveis de colágeno 

(116, 117). 

 

Efeitos do tratamento de reposição de GH em pacientes adultos com 

HPC sobre a composição corporal e o perfil metabólico 

Modificações nos perfis lipídico e glicêmico também podem agravar 

os marcadores de risco CV e contribuir para a DCV. Muitos estudos 

mostraram um aumento no colesterol HDL e diminuição no colesterol LDL 

após a administração da TRGH (118). O efeito positivo da TRGH no perfil 

lipídico foi confirmado em um estudo prospectivo de 15 anos de seguimento 

de pacientes com DGH em uso de TRGH: CT e colesterol LDL diminuíram e 

níveis de colesterol HDL aumentaram, sem modificação nos níveis de TG 

(33). Alguns estudos controlados, prospectivos e randomizados, relataram 

uma associação com a melhora do perfil lipídico, enquanto outros relataram 

falta de impacto da TRGH. Em uma metanálise com 37 estudos cegos, 

randomizados, placebo-controlado, a TRGH foi reportada em reduzir os 

níveis de colesterol LDL e CT na metade dos estudos e nos outros não 

foram demonstrados efeitos no perfil lipídico (119). Além disso, os valores 
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séricos de colesterol HDL e triglicerídeos não sofreram interferências (119). 

Holdaway et al., em um estudo com três anos de seguimento com TRGH, 

não relataram alterações significativas nos níveis de CT, colesterol LDL, TG, 

GJ e HbA1C (120). Os pacientes com DIGH congênitos por mutação no gene 

GHRHR apresentaram níveis séricos de CT e colesterol LDL aumentados ao 

longo da vida (121). Em nosso estudo, CT e colesterol LDL não foram 

diferentes entre os grupos e controles. O grupo sem TRGH apresentou 

níveis de TG maiores e menores níveis de colesterol HDL, quando 

comparado aos controles, porém não houve diferença encontrada com o 

grupo de pacientes em tratamento.  

A SI e a função das células beta-pancreáticas são essenciais para 

manter a tolerância à glicose. O desequilíbrio neste sistema é observado em 

pacientes com DM2. A RI causa disfunção endotelial por diminuição da 

produção de NO pelas células endoteliais e por aumento da liberação de 

fatores pró-coagulantes levando à agregação plaquetária (122, 123). A RI tem 

uma relação direta com a aterosclerose (71) e é considerado um importante 

fator de risco para DCV.  

Castillo et al., em um estudo transversal, avaliaram 15 pacientes com 

DHHM adquirida sem TRGH (com os outros setores hipofisários hormonais 

deficientes adequadamente repostos) e compararam esta coorte com um 

grupo saudável, utilizando dois métodos para avaliação da SI: HOMA-IR e 

clamp euglicêmico hiperinsulinêmico, este último considerado padrão ouro. A 

SI foi semelhante a indivíduos com função hipofisária normal, apesar de 

maiores percentuais de massa de gordura em pacientes com DGH sem 
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TRGH (124). Nos nossos pacientes com HPC, não foi encontrada alteração 

em relação ao perfil glicêmico relacionado à DGH. Há uma baixa prevalência 

de DM2 em nossa casuística, assim como encontrado nos pacientes de 

Itabaianinha, e uma justificativa para isso pode ser pela ausência de RI, 

retardando ou evitando o desenvolvimento de DM2 (55).  

A TRGH foi proposta para restaurar a SI nos pacientes com DGH. 

Entretanto é difícil distinguir se a melhora da SI é pelo aumento do IGF-1 ou 

por redução da gordura visceral. Em um estudo com dose baixa de TRGH a 

melhora na SI não foi acompanhada por mudanças na composição corporal, 

portanto este mecanismo pode ser independente dessa mudança corporal 

(125). Por outro lado, a TRGH pode precipitar o DM2 em alguns pacientes já 

suscetíveis para essa desordem. A justificativa para os distúrbios da glicose 

induzidos por TRGH vem de estudos com adenomas hipofisários produtores 

de GH. Nessa anormalidade hipofisária, o excesso de GH está diretamente 

relacionado ao diabetes e sua reversão após ressecção tumoral (126). Um 

estudo com TRGH por 30 meses, em 11 indivíduos adultos com DGH 

adquirida, os níveis de GJ permaneceram estáveis, entretanto, a tolerância à 

glicose deteriorou significativamente em três pacientes, apesar da redução 

da massa de gordura (127). Utilizamos em nossa casuística o LPA (Lipid 

accumulation product) como um marcador de RI. O LPA foi desenvolvido 

como medida substituta de RI com base em parâmetros antropométricos e 

bioquímicos coletados rotineiramente na prática clínica. O índice LPA se 

correlaciona melhor com a SI avaliada pelo método padrão ouro de clamp 

euglicêmico hiperinsulinêmico (128). Em nosso estudo, o índice se mostrou 
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semelhante nos pacientes com a TRGH e controles, sendo assim, nesses 

pacientes com reposição, a terapia não influenciou na SI.  

O aumento da SI tem um papel fundamental na longevidade. A 

sensibilidade aprimorada à insulina constitui uma característica fisiológica 

significativa de camundongos deficientes em GH e resistentes ao GH que 

possuem maior longevidade (129-131). Esses estudos experimentais foram 

conduzidos em GHRH-/-, GHRHR-/- e GHR-/- com DIGH e em Prop1df e Pit1dw 

com DHHM (131, 132). Em estudos em humanos, a longevidade normal foi 

encontrada nos pacientes DIGH congênita de Itabaianinha (60). É muito 

plausível esta associação da alta SI nesses indivíduos e longevidade normal. 

Essas observações e controvérsias da ação do GH na origem congênita e 

adquirida da DGH levantam uma questão importante em relação à SI.  

Outro exemplo genético foi relatado em KrK Island no mar Adriático, 

em pacientes com DHHM por mutação no gene Prop1. Apesar das 

deficiências não tratadas de GH e LH/FSH e com terapia de reposição 

irregular na correção da deficiência de TSH, esses pacientes vivem uma vida 

longa (133). Indivíduos com defeitos congênitos de sinalização de GH têm 

alguma proteção contra patologias relacionadas à idade e parecem manter 

um perfil jovem de morbidade e causas de morte em idade avançada (134). 

Em nossa coorte, uma análise prospectiva para acompanhar a expectativa 

de vida desses pacientes será importante para nossa contribuição científica 

em relação aos esclarecimentos de longevidade encontrados nos estudos de 

pacientes de origem congênita.  
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Um aumento das evidências sugere que a heterogeneidade da 

composição de gordura corporal pode ser crucial no desenvolvimento da RI 

e DCV. Muitos estudos apresentam evidências que o aumento de massa de 

gordura visceral está diretamente relacionado com aumento da incidência de 

RI, DM2 (135) e alto risco de DCV (136). Níveis mais baixos de GH estão 

associados a um impacto desfavorável na composição corporal, conforme 

relatado em pacientes com DGH (137). O efeito mais consistente na 

administração do GH em pacientes com DGH é diminuir a massa de gordura 

(9). Em um estudo randomizado controlado por placebo (duração do estudo 

de 2 a 18 meses), foi demonstrado um efeito positivo da TRGH na massa 

corporal magra e de gordura, enquanto o IMC permaneceu inalterado (6). 

Porém, essas mudanças na composição corporal têm sido 

inconsistentemente associadas com um impacto nos fatores de risco 

metabólico e CV.  

Em nossa coorte, o maior percentual de gordura encontrado em 

nossos pacientes sem tratamento não necessariamente levou ao aumento 

dos marcadores CV. O aparelho de DXA utilizado não diferencia a gordura 

visceral da subcutânea. Com essa limitação, nós indiretamente avaliamos 

obesidade visceral pela RCE. Na literatura, a RCE é o melhor preditor de 

gordura corporal total e gordura visceral em homens e mulheres (138). No 

entanto, o parâmetro antropométrico ideal para prever o risco CV em adultos 

com DGH congênita ainda é desconhecido. Mais estudos devem avaliar se a 

RCE é um marcador confiável de risco CV nesses pacientes.  
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Em estudos experimentais também foram observados mudanças na 

composição corporal em camundongos com DGH e resistentes ao GH. O 

aumento da adiposidade foi devido ao aumento da quantidade de gordura 

subcutânea, particularmente em camundongos machos (134). Permanece um 

questionamento da distribuição de gordura nesses pacientes. Estudos com 

avaliação da distribuição da gordura visceral e subcutânea devem ser 

realizados nesses pacientes para aprimorar nossos achados.  

De forma notável, a TRGH não impactou a massa magra em nosso 

estudo. Nos pacientes com DIGH congênita por mutação no gene GHRHR 

houve melhor resultado na força muscular ajustados para peso e massa 

magra do que os controles e os pacientes exibiram função muscular 

satisfatória (59). Em um estudo prospectivo, pacientes com DGH adquirida 

(61 homens, idade média de 50 anos; faixa 22 - 74 anos) estavam sob 

TRGH por 10 anos e observou-se aumento da força muscular somente 

durante a primeira metade do estudo e os pacientes foram parcialmente 

protegidos contra o declínio normal da força relacionado à idade nos últimos 

5 anos (34). Em um estudo cruzado randomizado, controlado por placebo, 60 

pacientes que receberam a TRGH por mais de três anos foram pareados 

para continuar a TRGH ou placebo por quatro meses. O grupo placebo teve 

diminuição da massa muscular medida na coxa, mas sem alteração na força 

muscular (139). Aumentos observados na massa magra são suscetíveis a 

erros de medição, sem melhora consistente na força do paciente (36).  

É possível que em estudos de longo prazo o processo de 

envelhecimento interfira em alguns dos efeitos da TRGH na composição 
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corpórea. O que observamos foi um declínio da massa muscular (medido 

pelo índice de Baumgartner) com o envelhecimento de nossos pacientes. 

Em contrapartida a redução do percentual de gordura foi progressiva com o 

tempo de TRGH.  

 

Influência dos outros setores hormonais hipofisários deficientes no 

hipopituitarismo congênito  

Neste estudo foram incluídos somente pacientes com adequada 

aderência ao tratamento hormonal dos outros setores hormonais hipofisários 

por pelo menos 12 meses de seguimento.  

Todos os pacientes com deficiência concomitante de ACTH 

acompanhados em nosso serviço fazem reposição com GC em doses 

fisiológicas e, em nosso estudo, vimos que a deficiência de ACTH em 

tratamento não influenciou nos resultados encontrados. Nos pacientes que 

possuem deficiência de ACTH e DGH, há dados que sugerem que as 

alterações metabólicas do hipopituitarismo podem ser por consequência da 

reposição inadequada de GC (140). Por décadas, pacientes com 

hipopituitarismo foram tratados com doses suprafisiológica de GC 

equivalentes a 25-35 mg de hidrocortisona por dia. Dados do estudo KINGS-

KIMS mostraram que muitas características metabólicas desfavoráveis – 

aumento da CA, IMC elevado, TG, CT e colesterol LDL – foram 

proporcionais à dose de GC utilizada e os pacientes em uso de menos que 

20 mg por dia de hidrocortisona ou doses equivalentes, não apresentaram 

manifestações metabólicas desfavoráveis em comparação ao grupo sem 

deficiência de ACTH (141). No estudo de Egger et al., pacientes com 
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hipopituitarismo adquirido com deficiência de ACTH tratados com doses 

fisiológicas de hidrocortisona ou aqueles sem a deficiência, apresentaram 

massa de gordura subcutânea e visceral normal comparados com controles 

saudáveis pareados por idade e IMC (142).  

Em adição, todos os pacientes com deficiência de TSH estavam em 

reposição com levotiroxina com valores de T4l dentro da normalidade, 

fazendo muito improvável a associação de alterações metabólicas e 

hipotireoidismo central em nosso estudo.  

E por fim, a deficiência de gonadotrofinas não tratada pode exercer 

impacto vasculometabólico desfavorável, principalmente em mulheres (38, 

143). As características metabólicas do hipogonadismo, como dislipidemia, 

obesidade, hipertensão e DM2, estão presentes desde idades mais jovens 

em pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico congênito (144). Apesar 

de todos os nossos pacientes estarem em reposição com hormônio sexual, a 

farmacodinâmica da terapia de reposição não corresponde ao que é 

fisiológico. Este fato poderia justificar o achado de maior espessamento 

carotídeo nos pacientes com a deficiência de gonadotrofinas. Não está bem 

definido na literatura o impacto da reposição com estrógeno e testosterona 

na DCV em pacientes com hipogonadismo central (61).  

Nossos achados apoiam esforços adicionais para otimizar todas as 

terapias de reposição hormonal hipofisária usando a menor dose efetiva sem 

comprometer a segurança e o bem-estar a curto e longo prazo do paciente.  

A TRGH na DGH é provavelmente a terapia mais bem documentada 

na endocrinologia hipofisária em termos de ensaios controlados por placebo 
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e estudos observacionais. O desenho do nosso estudo difere de muitos 

estudos na literatura, pois incluímos pacientes com HPC na idade adulta, e 

avaliamos a DGH com e sem TRGH além da comparação com controles 

saudáveis. Talvez as diferenças encontradas na nossa casuística com a 

literatura se devem pelas entidades clínicas distintas do hipopituitarismo 

congênito e adquirido e também pela TRGH de curta ação que se realiza em 

nosso centro de referência para HPC. Diante disso, não devemos nos apoiar 

em referências atuais da literatura em hipopituitarismo adquirido para 

gerenciar o tratamento do HPC nem aos possíveis efeitos deletérios na 

vasculatura com a TRGH.  

Um ponto forte do nosso estudo foi a disponibilidade de dados de 

uma coorte relativamente homogênea de pacientes com HPC 

acompanhados por um longo período de tempo em um único centro de 

referência em HPC. No entanto, algumas limitações precisam ser 

consideradas. Devido à raridade da doença congênita e aos critérios de 

exclusão adotados, o número de pacientes em nossa coorte foi pequeno. 

Outra limitação é a natureza transversal deste estudo. Apesar disso, o 

desenho difere de muitos estudos na literatura que avaliaram a TRGH nas 

propriedades estruturais e funcionais arteriais por pequenos períodos de 

tratamento, sem avaliar o efeito a longo prazo na vasculatura tanto na DGH 

quanto em sua terapia de reposição. Estudos prospectivos com amostras 

maiores de pacientes e TRGH durante a vida adulta são necessários para 

validar nossos achados.  
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7 Conclusões  

 

 O estudo cobre um tópico importante para contribuição científica 

por abordar um problema bem conhecido em um subgrupo 

especificamente selecionado de pacientes com HPC.  

 Não foram observadas diferenças nas propriedades estruturais e 

funcionais arteriais em pacientes adultos com HPC com e sem 

TRGH diário. Nossos dados não fortalecem hipóteses prévias que 

a DGH leva a aterosclerose prematura.  

 A DGH não tratada na vida adulta nos pacientes com HPC leva a 

uma composição corporal desfavorável, com aumento da gordura 

corporal. Esse achado está inconsistentemente associado a 

aterosclerose prematura nos pacientes com DGH. 

 O maior tempo de uso da TRGH na fase de transição influenciou 

na RCE na vida adulta, enfatizando a importância da reposição 

neste período da vida.  

 A origem congênita do hipopituitarismo difere da origem adquirida. 

Dados existentes na literatura de hipopituitarismo adquirido não se 

aplicam ao gerenciamento das complexidades médicas dos 

pacientes com HPC.  

 Nossos achados apoiam esforços adicionais para otimizar todas as 

terapias de reposição hormonal hipofisária usando a menor dose 

efetiva sem comprometer a segurança e o bem-estar a curto e 

longo prazo do paciente.  

 Nossos achados podem orientar os pacientes com HPC em sua 

decisão individual pela TRGH na idade adulta. 
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8 Anexos  

 
ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos 
pacientes selecionados para o estudo 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

__________________________________________________________________ 

 

Título da pesquisa: Avaliar a função somatotrópica em pacientes com 

hipopituitarismo congênito após o término do crescimento linear e o impacto do 

tratamento com hormônio de crescimento (GH) sobre a função endotelial e 

cardiovascular. 

Pesquisadores: 

1) Drª. Luciani Renata Silveira de Carvalho 

CARGO/FUNÇÃO: Médica INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 82.888 

2) Drª. Isabela Peixoto Biscotto  

CARGO/FUNCAO: Médica INSCRICAO CONSELHO REGIONAL Nº 158.789 

Departamento/Instituto: Departamento de Clínica Médica, Disciplina de 

Endocrinologia e Metabologia/ Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento 

Convidamos o(a) Sr.(a) para participar desta pesquisa que tem como 

objetivo avaliar o efeito da reposição de hormônio de crescimento (GH) na função 

endotelial e no risco cardiovascular na vida adulta, em pacientes com deficiência 

congênita deste hormônio.   

O(a) Sr.(a) será avaliado por parâmetros clínicos, laboratoriais, de imagem 

e psicológicos do efeito da reposição de GH sobre a composição corporal, o perfil 

lipídico, alterações endoteliais e risco cardiovascular.  

Os parâmetros clínicos serão acompanhados em consultas semestrais, 

como já realizadas nas visitas de rotina. Os demais parâmetros serão avaliados 

da seguinte forma, lembrando que nenhum deles é experimental.  

1) Psicológico: Questionário de qualidade de vida realizado durante consulta 

médica;  
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2) Laboratorial: A coleta de sangue venoso periférico será realizada no 

Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 

após 12 horas de jejum como parte da rotina do acompanhamento clinico e 

laboratorial. Para avaliação metabólica serão realizadas dosagens plasmáticas de: 

glicemia de jejum (GJ), hemoglobina glicada (A1c), colesterol total e frações (CT e 

Fr), triglicerídeos (TG), hematócrito (Ht), e creatinina (Cr). Para avaliação 

hormonal serão realizadas dosagens plasmáticas de: IGF-1, IGFBP3, LH, FSH, 

testosterona total (TT), estradiol (E2), prolactina (PRL), TSH, T4 livre (T4L). Essa 

pesquisa tem a possibilidade de gerar danos físico pois implica na coleta de 5 

tubos pequenos de sangue (± 20 mL correspondente a 4 colheres de sopa) 

através de uma picada na veia do antebraço com agulha estéril e descartável para 

a obtenção do sangue, para análise laboratorial. Pode ocorrer dor mínima no local 

da picada e, eventualmente o aparecimento de pequena mancha roxa local 

(equimose), que desaparecerá em uma semana. 

3) Exames de imagem para avaliar  

a. Composição corpórea:  

i. Densidade Mineral Óssea: avalia a composição óssea do organismo e será 

realizada por uma técnica semelhante ao raio-x no aparelho Hologic QDR 

4500.   

ii.  Composição corporal de gordura e músculo: Exame realizado em equipamento 

computadorizado também realizado por uma técnica semelhante ao raio-x no 

aparelho Hologic QDR 4500 e conhecido como DEXA. 

b. Imagem da hipófise pela Ressonância Magnética (RM) 

4) Exames para avaliação da função endotelial e cardiovascular-  

a. Ultrassom de artéria braquial: Esse exame, que não faz parte da rotina do 

seu atendimento semestral e será realizado em uma única ocasião no laboratório 

da Unidade de Hipertensão do INCOR. A técnica de avaliação da função 

endotelial do vaso que carreia o sangue é uma técnica não-invasiva que se 

entende por ser realizada sem necessidade de puncionar a veia e retirar sangue. 

Os testes serão realizados no período da tarde, após jejum de 8 horas, deitado e 

em repouso, em ambiente calmo, temperatura entre 20°C e 25°C e com 

monitorização da pressão arterial. A artéria braquial será acessada acima da 

prega do cotovelo, e o cuff ficará insuflado por 5 minutos no antebraço, o que 

pode causar formigamento no momento. A espessura da artéria será verificada 

por aparelho de ultrassonografia acoplado a um computador especificamente 



Anexos       74 

 

 

programado para gravar este tipo de dados. Os dados serão obtidos em 2 

condições: em condições basais, depois da administração de isordil sublingual. 

Esse medicamento leva a queda da pressão arterial e pode causar dor de cabeça. 

Por esse motivo que o exame será acompanhado durante toda a realização pelo 

médico pesquisador.  

b. Ultrassonografia (US) de Carótidas: Será colocado a monitorização 

eletrocardiográfica e um aparelho com gel no pescoço. O exame dura cerca de 10 

minutos. 

c.  Velocidade de Onda de Pulso (VOP): É um índice de rigidez das artérias. 

Será colocado um sensor, que não dá choque, no pescoço e outro na virilha. A 

duração do exame é de aproximadamente 15 minutos. 

Este estudo pode trazer benefícios para você por avaliar o efeito do GH na 

vida adulta após ter alcançado a estatura final. 

Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas em qualquer fase do estudo. A principal 

investigadora dessa pesquisa é a Drª. Luciani Renata Silveira de Carvalho que 

pode ser encontrada no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 155, 2⁰ andar 

Telefone(s) 2661-7512 ou 2661-6330. Se você tiver alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-

7585, (11) 2661-1548, (11) 2661 1549 – e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

Está garantida a liberdade de deixar de participar do estudo com a retirada 

desse consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo à continuidade 

de seu tratamento na instituição. Você terá acesso a todos os resultados da 

pesquisa.  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. Está garantida a indenização diante de eventuais 

danos decorrentes desta pesquisa. Somente os pesquisadores diretamente 

envolvidos no estudo no Brasil terão acesso ao seus dados clínicos e exames 

complementares.  

Você concorda em participar do estudo e realizar os exames? 

(.....) SIM. Eu concordo em participar do estudo e realizar os exames. 

(.....) NÃO. Eu não concordo em participar do estudo e realizar os exames.  

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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Fui bem orientado pela Drª. Luciani R S Carvalho e pela Drª. Isabela 

Peixoto Biscotto e declaro a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 

isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço.  

---------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

---------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

Para casos de pacientes, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual: 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. Este termo deverá ser assinado em duas vias, ficando uma retida com o 

pesquisador responsável ou pessoa por ele delegada e a outra com o participante 

da pesquisa ou seu representante legal. 

---------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data         /       /        
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE 

IDENTIFICAÇÃO) DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

 

1. NOME: .:................................................................................................................  

      N         N   A   Nº:                                            X :   □   □  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO..................................................................... Nº ............. APTO: ...........  

BAIRRO: ....................................................... CIDADE ...........................................  

CEP:......................................... TELEFONE: DDD (..........) ......................................  

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ........................................................................................  

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ...............................................  

      N         N   A  :                                      X :   □   □  

DATA NASCIMENTO: ....../......./......  

ENDEREÇO:...................................................................... Nº .......... APTO: ............  

BAIRRO: ................................................... CIDADE: ................................................  

CEP: ............................. TELEFONE: DDD (........) ................................................... 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos 

voluntários sadios 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Para os voluntários sadios 

 

Título da pesquisa: Avaliar a função somatotrófica em pacientes com 

hipopituitarismo congênito após o término do crescimento linear e o impacto do 

tratamento com hormônio de crescimento (GH) sobre a função endotelial e 

cardiovascular. 

Pesquisadores: 

1) Drª. Luciani Renata Silveira de Carvalho 

CARGO/FUNÇÃO: Médica INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 82.888 

2) Drª. Isabela Peixoto Biscotto  

CARGO/FUNCAO: Médica INSCRICAO CONSELHO REGIONAL Nº 158.789 

Departamento/Instituto: Departamento de Clínica Médica, Disciplina de 

Endocrinologia e Metabologia/ Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento 

Convidamos o(a) Sr.(a) para participar desta pesquisa como voluntário 

sadio, afim de que os resultados dos seus exames sirvam de controle dos 

resultados dos exames dos pacientes portadores de hipopituitarismo congênito. O 

estudo realizado nos pacientes tem como objetivo avaliar o efeito da reposição de 

hormônio de crescimento (GH) na função endotelial e no risco cardiovascular na 

vida adulta, em pacientes com deficiência congênita deste hormônio. 

O(a) Sr.(a) será avaliado por parâmetros laboratoriais (perfil lipídico e 

glicêmico) e avaliação dos biomarcadores vasculares. 

1)  Laboratorial: A coleta de sangue venoso periférico será realizada no 

Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 

após 12 horas de jejum. Para avaliação metabólica serão realizadas dosagens 

plasmáticas de: glicemia de jejum (GJ), insulina (Ins), hemoglobina glicada (A1c), 

colesterol total e frações (CT e Fr), triglicerídeos (Tg), hemoglobina (Hb), 

hematócrito (Ht), ureia (Ur) e creatinina (Cr). Para avaliação hormonal serão 

realizadas dosagens plasmáticas de: IGF-1. Essa pesquisa tem a possibilidade de 
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gerar danos físicos, pois implica na coleta de cinco tubos pequenos de sangue (± 

20 mL correspondente a quatro colheres de sopa) através de uma picada na veia 

do antebraço com agulha estéril e descartável para a obtenção do sangue, para 

análise laboratorial. Pode ocorrer dor mínima no local da picada e, eventualmente o 

aparecimento de pequena mancha roxa local (equimose), que desaparecerá em 

uma semana. 

2) Exames para avaliação da função vascular  

a)  Ultrassom de artéria braquial: Esse exame será realizado em uma única 

ocasião no laboratório da Unidade de Hipertensão do INCOR. A técnica de 

avaliação da função endotelial do vaso que carreia o sangue é uma técnica não 

invasiva que se entende por ser realizada sem necessidade de puncionar a veia e 

retirar sangue. Os testes serão realizados no período da tarde, após jejum de 6 

horas, deitado e em repouso, em ambiente calmo, temperatura entre 20°C e 25°C e 

com monitorização da pressão arterial. A artéria braquial será acessada acima da 

prega do cotovelo, e o cuff ficará insuflado por 5 minutos no antebraço, o que pode 

causar formigamento no momento. A espessura da artéria será verificada por 

aparelho de ultrassonografia acoplado a um computador especificamente 

programado para gravar este tipo de dados. Os dados serão obtidos em 2 

condições: em condições basais, depois da administração de isordil sublingual. 

Esse medicamento leva a queda da pressão arterial e pode causar dor de cabeça. 

Por esse motivo que o exame será acompanhado durante toda a realização pelo 

médico pesquisador.  

b) Ultrassonografia (US) de Carótidas: Será colocado a monitorização 

eletrocardiográfica e um aparelho com gel no pescoço. O exame dura cerca de 10 

minutos. 

c)  Velocidade de Onda de Pulso ( VOP): É um índice de rigidez das artérias. Será 

colocado um sensor, que não dá choque, no pescoço e outro na virilha. A duração 

do exame é de aproximadamente 15 minutos. 

 

Este estudo pode trazer benefícios para você por avaliar o perfil glicêmico e 

lipídico além de avaliação do ultrassom de carótidas. Porém o exame de ultrassom 

da artéria braquial e da velocidade da onda de pulso não são exames de rotina 

clínica e são exames relacionados somente à pesquisa médica.  

Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas em qualquer fase do estudo. A principal 
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investigadora dessa pesquisa é a Drª. Luciani Renata Silveira de Carvalho que 

                                A                         A      155  2⁰       

Telefone(s) 2661-7512 ou 2661-6330. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 

2661-1548, (11) 2661 1549 – email: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

Está garantida a liberdade de deixar de participar do estudo com a retirada 

desse consentimento a qualquer momento. Você terá acesso a todos os resultados 

da pesquisa.  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. Está garantida a indenização diante de eventuais 

danos decorrentes desta pesquisa. Somente os pesquisadores diretamente 

envolvidos no estudo no Brasil terão acesso aos seus dados clínicos e exames 

complementares.  

Você concorda em participar do estudo e realizar os exames? 

(.....) SIM. Eu concordo em participar do estudo e realizar os exames. 

(.....) NÃO. Eu não concordo em participar do estudo e realizar os exames.  

Fui bem orientado pela Drª. Luciani R S Carvalho e pela Drª. Isabela Peixoto 

Biscotto e declaro a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e 

que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar. Concordo voluntariamente 

em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

Serviço.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

---------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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Para casos de pacientes, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de deficiência 

auditiva ou visual: 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

Este termo deverá ser assinado em duas vias, ficando uma retida com o 

pesquisador responsável ou pessoa por ele delegada e a outra com o participante 

da pesquisa ou seu representante legal. 

---------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE 
IDENTIFICAÇÃO) DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 
 

1. NOME: .:..................................................................................................................  
DOCUMENTO D     N   A   Nº :                                            X  :    □   □  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................... Nº ............... APTO: ...........  
BAIRRO: ........................................................... CIDADE ...........................................  
CEP:................................. TELEFONE: DDD (........) ..................................................  
 
2.RESPONSÁVEL LEGAL ..........................................................................................  
 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................  
      N         N   A   :                                      X :   □   □  
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......  
ENDEREÇO: ................................................................. Nº ........... APTO: .................  
BAIRRO: .......................................................... CIDADE: ............................................  
CEP: ...................................TELEFONE: DDD (............)......................... 
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Anexo C - Características relacionadas à TRGH dos pacientes com TRGH na vida adulta 

Paciente 
Deficiência  
Hormonal 

Idade 

Idade ao 
diagnóstico do 

hipopituitarismo 
congênito (anos) 

Idade do 
início da 

TRGH  
(anos) 

Tempo de uso 
da TRGH na 

infância  
(anos) 

Tempo de uso 
da TRGH na 

transição  
(anos) 

Tempo de uso 
da TRGH na 
vida adulta  

(anos) 

Tempo total da 
TRGH ao longo 

da vida 

1 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 29,2 2  3 14 - 6 20 

2* GH 24,2 6,7 7,7 11 4,5 1 16,5 

3 GH,TSH 26,4 3 5 11 7 2,45 20,45 

4 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 34,33 5,6 7,6 7,2 6,4 8,3 21,9 

5* GH,TSH,ACTH,FSH/LH 25,9 7 9,2 10 5 1,62 16,62 

6 GH,TSH,FSH/LH 29,8 6 8,45 5 5,3 5 15,3 

7 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 32,6 16 16,9 3,8 1,3 5,3 10,4 

8 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 35 4 8,7 8,3 7,4 5,3 21 

9 GH,TSH,FSH/LH 28,7 6 6,4 11 5,4 5 21,4 

10 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 39,9 - - 8,2 7 3 18,2 

11 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 42,1 5 10 11 7 14 32 

12 GH,TSH,ACTH,FSH/LH,ADH 31,4 10,1 11,5 5,3 7 6,4 18,7 

13 GH,TSH,FSH/LH 44,3 15 15,7 2,8 3,12 19,61 25,6 

14 GH,TSH,FSH/LH 34,7 10 11 4 2,94 5,7 12,6 

15 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 38,9 10  10,15 10 - 2,5 12,5 

16 GH,ACTH,FSH/LH 34,45 7 9 7 0 9,4 16,4 

continua 
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Anexo C - (Conclusão) Características relacionadas à TRGH dos pacientes com TRGH na vida adulta 

Paciente 
Deficiência 

Hormonal 
Idade 

Idade ao 
diagnóstico do 

hipopituitarismo 
congênito (anos) 

Idade do início 
da TRGH 

(anos) 

Tempo de uso 
da TRGH na 

infância (anos) 

Tempo de uso 
da TRGH na 

transição 
(anos) 

Tempo de uso 
da TRGH na 
vida adulta 

(anos) 

Tempo total da 
TRGH ao longo 

da vida 

17 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 32,4 8 8,8 9,1 6,1 7,4 22,6 

18 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 54 9 - - - 21 21 

19 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 40,1 15,5 15,8 7,5 - 8,5 16 

20 GH,TSH 27,32 13 13 5 5 3 13 

21 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 45,5 23 36 - - 8,8 8,8 

22 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 33,5 9,1 10 4,4 2,7 4,8 11,9 

23 GH,TSH,ACTH 28,4 3 4,6 14 7 2,8 23,8 

24 GH 42,4 9 9,5 8 - 14,8 22,8 

25 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 45,9 5 - 7 7 7 21 

26 GH,TSH,FSH/LH 27,1 9 9,2 7 6,8 2,5 16,3 

27 GH 34,5 12 12,7 5 1 2,8 8,6 

28 GH,TSH,ADH 38 15,4 - - 1,2 11,3 12,5 

29* GH,FSH/LH 33,1 2  3,9 11 - 1,2 12,2 

30 GH 32,8 15 15,8 5 5 5,3 15,3 

31 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 51,5 12 15,2 5,3 - 9 14,3 

32 GH,TSH,FSH/LH 46 15 - - - 8,6 8,6 

*Pacientes que foram excluídos para análise mais aprofundada das propriedades artérias que se encontra no Anexo J 
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Anexo D - Características relacionadas à TRGH dos pacientes sem TRGH na vida adulta 

Paciente 
Deficiência  
Hormonal 

Idade 

Idade ao 
diagnóstico do 

hipopituitarismo 
congênito (anos) 

Idade do 
início da 

TRGH (anos) 

Tempo de 
uso da 

TRGH na 
infância 
(anos) 

Tempo de 
uso da 

TRGH na 
transição 

(anos) 

Tempo de 
TRGH na 

vida adulta 
(anos) 

Tempo sem 
uso da 
TRGH  
(anos) 

Tempo total 
da TRGH ao 

longo da 
vida 

1* GH 42,3 35  - - - 1,6 1 1,6 

2 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 36,5 17 - - 5,2 - 14,2 5,2 

3 GH,TSH,FSH/LH 27,6 1,3 3 17 1,7 - 5,15 18,7 

4 GH 38,6 13 15,3 3 7 - 13,3 10 

5 GH, TSH, ACTH, FSH/LH 46,1 18 19 - 3 - 24 3 

6 GH, TSH, ACTH, FSH/LH 40,7 15 - - 5,3 - 14 5,2 

7 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 29,7 11 11,15 6,6 5 - 5,6 11,6 

8* GH, TSH, FSH/LH 35,2 17 17,1 4 6 2 6 12 

9 GH, TSH, FSH/LH 33,7 6 6 12 - - 10 12 

10 GH, TSH, FSH/LH 58,75 7 - - - - - - 

11 GH 38,7 38 - - - - - - 

12* GH,TSH,ACTH,FSH/LH 44,7 11 11,8 2,6 - 1 11 3,6 

13 GH,FSH/LH 32 10 11 10,8 2 - 9 12,8 

14 GH,FSH/LH 34,2 11 11,7 4,5 - - 18 4,5 

continua 
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Anexo D - (Conclusão) Características relacionadas à TRGH dos pacientes sem TRGH na vida adulta 

Pacientes que foram excluídos para análise mais aprofundada das propriedades artérias que se encontra no Anexo J 

 

 

 

Paciente 
Deficiência  
Hormonal 

Idade 

Idade ao 
diagnóstico do 

hipopituitarismo 
congênito 

(anos) 

Idade do 
início da 

TRGH (anos) 

Tempo de 
uso da 

TRGH na 
infância 
(anos) 

Tempo de 
uso da 

TRGH na 
transição 

(anos) 

Tempo de 
TRGH na 

vida adulta 
(anos) 

Tempo sem 
uso da 

TRGH (anos) 

Tempo total 
da TRGH ao 

longo da 
vida 

15 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 40,7 7 10,5 6,5 3,5 - 15,3 10 

16* GH,TSH,ACTH,FSH/LH 43,4 8 12,75 7,2 4 1 15,7 12,2 

17 GH,TSH,ACTH,FSH/LH 45,3 17 - - - - - - 

18* GH,TSH,ACTH,FSH/LH 45,2 13 39   1 5,2 1 

19 GH 36,5 36 - - - - - - 

20* GH 37,4 10 - - - 1 2 1 

21 GH,FSH/LH 52,5 15 - - - - -  

22 GH,TSH,FSH/LH,ADH 32,1 5,6 8,3 7,6 1,4 - 11,4 9 

23 GH 33,84 3 3 12 - - 15 12 

24* GH,TSH,ACTH,FSH/LH 45,5 14 14,5 3 - 9 11 12 

25 GH 28,7 5,9 6,7 9,3 - - 12 9,3 

26 GH 31,8 5 17 5,1 - - 9 5,1 

27 GH 24,88 10 10,3 7 - - 7 7 
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Anexo E - Características antropométricas, pressóricas e laboratoriais dos pacientes com TRGH na vida adulta 

Pacientes Sexo 
IMC 

(kg/m
2
) 

Estatura 
final (cm) 

Cintura 
Abdominal (cm) 

RCE 
PAS 

mmHg 
PAD 

mmHg 
Glicemia 

Jejum 
HbA1c 

Colesterol 
Total 

HDLc LDLc Triglicérides 

1 M 25,6 166,5 79 0,47 119 65 82 5,1 179 59,6 109 52 

2 F 27,3 142,4 73 0,51 110 68 87 5,1 145 69,4 57 93 

3 F 23,6 154 72 0,46 104,5 63 71 5,2 213 75 113 141 

4 F 22,9 166 78 0,46 111 70 78 4,9 209 60 122 135 

5 F 21,45 164,5 70 0,42 105 66 81 5,2 198 70,8 104 116 

6 F 18,5 161 71 0,44 97 65 78 5,3 210 59,4 134 83 

7 M 31,3 172,5 101 0,58 123 71 77 5,3 168 56 101 51 

8 M 22,6 176 75 0,42 98 72 81 5,1 187 36,8 129 106 

9 M 24,3 168 76 0,45 119 75 75 5 210 33 155 110 

10 F 22,1 168,4 76 0,45 103 62,5 62 4,9 202 61 125 72 

11 M 24,2 167 92 0,55 120 84 95 5,2 243 48,4 161 168 

12 F 24,2 165 85 0,51 127 91 82 5,4 167 35,4 114 88 

13 F 21,9 162 76 0,46 97 61 82 5,2 263 42,2 197 119 

14 F 20,82 142 70 0,49 110 76 87 5,1 187 56 111 98 

15 M 22,3 166,2 86 0,52 130 86 78 5 144 45,6 84 72 

16 F 41,4 145,5 102 0,7 105 70 99 5,1 161 39 105 85 

continua 
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Anexo E - (Conclusão) Características antropométricas, pressóricas e laboratoriais dos pacientes com TRGH na vida adulta 

 

  

Pacientes Sexo 
IMC 

(kg/m
2
) 

Estatura 
final (cm) 

Cintura 
Abdominal (cm) 

RCE 
PAS 

mmHg 
PAD 

mmHg 
Glicemia 

Jejum 
HbA1c 

Colesterol 
Total 

HDLc LDLc Triglicérides 

17 F 24,4 163 79 0,48 106 65 85 4,9 197 53,6 126 87 

18 M 18,8 156,5 74 0,47 114 57 86 5,2 186 51 109 130 

19 M 22,1 163,2 77,5 0,47 122 74 88 5,6 196 33,4 133 158 

20 M 17,9 166 67 0,4 119 73 90 5,9 180 77,2 91 59 

21 F 21,5 163 83 0,5 121 82 94 5,4 200 86,5 91 113 

22 F 20,5 161,6 80,7 0,49 113 69 93 5,1 178 69,8 98 51 

23 M 22,6 168,5 79 0,46 114 66 90 5,2 170 83,6 73 67 

24 F 23,3 133,5 61,4 0,45 105 69 82 5,5 175 57,8 103 71 

25 M 18,6 159 74 0,46 131 84 76 5,2 152 40 96 69 

26 M 23,5 185 86 0,46 142 77 97 5,1 166 32 116 90 

27 M 28,7 176 101 0,51 130 88 80 5,3 117 63 100 46 

28 F 21,8 135,6 82 0,6 90 64 74 5,1 155 60,2 86 44 

29 F 26,3 164,9 81 0,49 111 72 81 5,5 189 35,8 140 66 

30 M 23 179,5 93 0,51 125 85 78 5,1 154 53,2 90 54 

31 M 20,5 162,5 71 0,43 103 68 55 5,4 165 60 94 53 

32 F 21,7 130,8 67 0,51 104 62 87 5,6 241 76 149 76 
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Anexo F – Características antropométricas, pressóricas e laboratoriais dos pacientes sem TRGH na vida adulta 

Pacientes 
Idade 
(anos) 

Sexo 
IMC 

(kg/m
2
) 

Estatura 
final (cm) 

Cintura 
Abdominal 

(cm) 
RCE 

PAS 
mmHg 

PAD 
mmHg 

Glicemia 
Jejum 

HbA1c 
Colesterol 

Total 
HDLc LDLc Triglicérides 

1 42,3 F 30 137 88 0,64 124 59 91 5,8 171 52 97 127 

2 36,5 M 18,4 172 72 0,41 124 75 84 5,4 125 26,2 72 134 

3 27,6 F 19,2 142 75 0,52 102 73 74 5,5 124 65 44 121 

4 38,6 M 26,1 167,5 88 0,52 125 81 88 5,3 216 51,4 137 138 

5 46,1 F 20 143,5 83 0,57 116 78 69 5,4 160 75,8 67 86 

6 40,7 F 22,93 154 70 0,45 114 74 71 5 143 49 80 70 

7 29,7 M 21,95 176,5 86 0,48 105 66 66 4,8 151 57 83 56 

8 35,17 M 27,4 151,5 75 0,49 110 80 81 5,2 167 38 105 120 

9 33,7 M 29,1 174 108 0,62 127 77 84 5,5 183 36,8 116 151 

10 58,75 M 20,2 144,3 70 0,48 111 71 70 4,7 169 49,4 110 48 

11 38,7 M 25,8 139 87 0,62 114 71 97 5,4 213 49 140 121 

12 44,7 M 20,3 168 79 0,47 107 69 73 4,6 210 61,4 138 53 

13 32 F 29,4 165 97 0,58 109,5 72 97 5,1 248 63 159 137 

14 34,4 F 20,7 150 75 0,5 105 70 89 5,4 168 15,8 108 221 

continua 
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Anexo F – (Conclusão) Características antropométricas, pressóricas e laboratoriais dos pacientes sem TRGH na vida adulta 
 

Pacientes 
Idade 
(anos) 

Sexo 
IMC 

(kg/m
2
) 

Estatura 
final (cm) 

Cintura 
Abdominal 

(cm) 
RCE 

PAS 
mmHg 

PAD 
mmHg 

Glicemia 
Jejum 

HbA1c 
Colesterol 

Total 
HDLc LDLc Triglicérides 

15 40,7 F 28,9 158 88 0,55 140 80 65 5,05 192 51 128 65 

16 43,42 M 27,5 169,6 97 0,57 126 73 85 4,9 211 22,6 85 247 

17 45,3 F 20 164,1 78 0,47 95 65 81 4,8 217 58,2 138 104 

18 45,2 F 20,9 152,5 72,4 0,47 122 75 74 5,3 211 69,8 131 51 

19 36,5 F 21,1 125 66 0,52 111 80 88 5,6 187 47 122 79 

20 37,4 F 35,2 135,3 96 0,7 120 80 73 4,8 182 73,2 92 84 

21 52,5 F 20,4 131,6 64,5 0,49 130 75 92 5,6 197 56,5 117 116 

22 32,1 M 28,4 174 100 0,57 125 69 87 5,5 194 20 112 310 

23 33,8 F 27,4 161 95 0,59 110,5 71 73 5,3 193 51 126 68 

24 45,5 F 31,6 158 99 0,62 107 69 86 5,4 267 88,8 163 76 

25 28,7 M 17,4 172 76 0,44 119 76 83 5,3 117 56 97 73 

26 31,8 M 31 152,5 93 0,6 128 75 84 4,8 171 56 102 65 

27 24,9 M 23,9 150 85 0,56 122 78 97 5,3 191 45 127 95 
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Anexo G – Propriedades estruturais e funcionais arteriais dos pacientes com 
TRGH na vida adulta 
 

Pacientes EMI carotídea VOPc-f FMD VIE 

1 0,51 7,2 3,85 11,3 

2 0,44 5,35 8,92 24,99 

3 0,47 6,6 13,76 - 

4 0,47 7 7,94 36,86 

5 0,55 6,15 5,14 - 

6 0,4 7,1 10,16 - 

7 0,54 6,5 5,82 18,27 

8 0,54 6,65 1,13 - 

9 0,53 6,2 4,83 21,57 

10 0,52 8 2,68 - 

11 0,55 6,45 6,84 30,42 

12 0,34 5,75 18,55 29,86 

13 0,57 6,2 5,38 - 

14 0,55 5,8 9,18 - 

15 0,67 6,8 3,63 3,63 

16 0,54 5,7 11,7 28,45 

17 0,45 5,7 3,35 23,94 

18 0,57 5,75 10,08 14,46 

19 0,53 6,58 3,23 12,53 

20 0,52 6,5 3,77 20,26 

21 0,62 - 4,92 18,38 

22 0,56 6,35 6,36 19,51 

23 0,53 6,6 1,34 38,8 

24 0,49 5,95 9,26 13,28 

25 0,55 8 2,26 13,05 

26 0,54 6,7 13,15 26,07 

27 0,52 6,2 -2,11 10,97 

28 0,59 5,95 8,75 27,9 

29 0,52 6,15 5,09 18,51 

30 0,51 5,65 6,32 21,82 

31 0,7 7,55 3,17 22,52 

32 0,6 5,75 3,06 - 
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Anexo H – Propriedades estruturais e funcionais arteriais dos pacientes sem 
TRGH na vida adulta 
 

Pacientes EMI carotídea VOPc-f FMD VIE 

1 0,48 6,3 3,48 22,68 

2 0,51 6,9 6,4 - 

3 0,44 5,7 2,02 - 

4 0,47 8,6 10,95 22,24 

5 0,68 6,4 3,98 - 

6 0,55 7 0,06 32,29 

7 0,48 5,3 10,74 - 

8 0,47 5,3 9,97 26,45 

9 0,48 6,35 11,43 21,34 

10 0,79 7,2 11,59 23,31 

11 0,61 5,8 0,03 31,01 

12 0,58 6,55 8,5 14,08 

13 0,39 6,6 11,2 22,13 

14 0,51 5,95 5,62 19,48 

15 0,5 6,35 0,81 15,33 

16 0,68 7,2 5,99 18,56 

17 0,51 8,1 10,56 21,66 

18 0,59 7,6 -1,38 24,25 

19 0,45 6,15 8,52 - 

20 0,35 5,45 4,67 18,4 

21 0,57 7,35 9,44 17,85 

22 0,53 6,65 9,06 27,12 

23 0,49 6,4 9,4 - 

24 0,64 7,5 1,13 - 

25 0,45 9 4,68 - 

26 0,45 7,8 0 22,61 

27 0,58 6,3 3,06 22,46 
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Anexo I - Descrição das propriedades estruturais e funcionais arteriais 
segundo a TRGH na fase adulta e história familiar de DCV 
 

Variáveis 

Grupos 

p Com TRGH e  
sem História 
familiar DCV 

Sem TRGH e 
sem História 
familiar DCV 

Com TRGH e 
com História 
familiar DCV 

Sem TRGH e 
com História 
familiar DCV 

FMD         0,893 

média ± DP 6,43 ± 4,48 5,66 ± 4,54 5,59 ± 3,02 6,79 ± 3,58   

EIV         0,795 

média ± DP 20,7 ± 8,8 21,9 ± 5,3 24,2 ± 6 23,2 ± 2,2   

EMIc         0,216 

média ± DP 0,55 ± 0,06 0,55 ± 0,11 0,52 ± 0,09 0,49 ± 0,06   

VOP         0,304 

média ± DP 6,35 ± 0,61 6,8 ± 1,05 6,81 ± 0,98 6,59 ± 0,71   

Anova. DCV: Doenca Cardiovascular. EMIc: Espessura médio-intimal carotídea; VOP carotídea-femoral: 
Velocidade da onda de pulso carotídeo femoral; VMF: Vasodilatação mediada por fluxo; VIE: Vasodilatação 
independente do endotélio. 
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Anexo J – Análise aprofundada das propriedades estruturais e funcionais 
arteriais dos pacientes com hipopituitarismo congênito com e sem TRGH e 
controles 
 

Variáveis 

Grupos 

p Com TRGH 

(n = 29) 

Sem TRGH 

(n = 20) 

Controles  

(n = 32) 

EMIc (cm)       0.523 

Média ± DP 0.53 ± 0.01 0.54 ± 0.7 0.52 ± 0.08   

VOP (m/s)       0.21 

Média ± DP 6.47 ± 0.66 6.86 ± 0.98 6.8 ± 0.9   

FMD (%)       0.98 

Média ± DP 6.3 ± 4.4 6.5 ± 4.3 6.37 ± 4.34   

EIV (%)    0.560 

Média ± DP 21.1 ± 8.8 23.6 ± 4.3 21.2 ± 5.5  

Anova. EMIc: Espessura médio-intimal carotídea; VOP carotídea-femoral: Velocidade da onda de pulso; VMF: 
Vasodilatação mediada por fluxo; VIE: Vasodilatação independente do endotélio. 
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Anexo K – Descrição das propriedades estruturais e funcionais arteriais 
segundo a TRGH na fase adulta e deficiência de LH/FSH. Seguida de 
comparações múltipla de Bonferroni para EMIc entre as categorias TRGH e 
deficiência de LH/FSH 
 

Variável 

TRGH/Deficiência de LH/FSH 

P 
Sem TRGH e  

sem 
deficiência de 

LH/FSH 

Com TRGH e  
sem 

deficiência  
de LH/FSH 

Sem TRGH e  
com 

deficiência  
de LH/FSH 

Com TRGH e  
com 

deficiência  
de LH/FSH 

VMF         0,854 

média ± DP 5,33 ± 3,88 5,81 ± 4,57 6,53 ± 4,57 6,52 ± 4,2   

VIE         0,878 

média ± DP 23,2 ± 4,2 22,1 ± 8,2 21,8 ± 5 20,6 ± 8,8   

EMIc         0,041 

média ± DP 0,48 ± 0,07 0,54 ± 0,08 0,57 ± 0,1 0,55 ± 0,06   

VOP         0,410 

média ± DP 6,64 ± 1,21 6,26 ± 0,65 6,81 ± 0,72 6,48 ± 0,68   

Anova. EMIc: Espessura médio-intimal carotídea; VOP: Velocidade da onda de pulso; VMF: 
Vasodilatação mediada por fluxo; VIE: Vasodilatação independente do endotélio. 

 

 

Variável 
Comparação TRGH/Deficiência 

de LH/FSH 
Diferença 

média 
Erro 

Padrão 
p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

EMIc Sem TRGH e 
sem LH/FSH - 

Com TRGH e 
sem LH/FSH 

-0,062 0,033 0,398 -0,152 0,029 

 Sem TRGH e 
sem LH/FSH - 

Sem TRGH e 
com LH/FSH 

-0,086 0,030 0,035 -0,167 -0,004 

 Sem TRGH e 
sem LH/FSH - 

Com TRGH e 
com LH/FSH 

-0,064 0,028 0,145 -0,140 0,012 

 Com TRGH e 
sem LH/FSH - 

Sem TRGH e 
com LH/FSH 

-0,024 0,031 >0,999 -0,110 0,062 

 Com TRGH e 
sem LH/FSH - 

Com TRGH e 
com LH/FSH 

-0,002 0,029 >0,999 -0,083 0,078 

 Sem TRGH e 
com LH/FSH - 

Com TRGH e 
com LH/FSH 

0,022 0,026 >0,999 -0,049 0,092 
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Anexo L – Descrição das propriedades estruturais e funcionais arteriais 
segundo a TRGH na fase adulta e deficiência de ACTH. Seguida de 
comparações múltipla de Bonferroni para EMIc entre as categorias TRGH e 
deficiência de ACTH 
 

Variável 

TRGH/Deficiência de ACTH 

p 
Sem TRGH e 

Sem 
Deficiência de 

ACTH 

Sem TRGH e 
Com 

Deficiência de 
ACTH 

Com TRGH e 
Sem 

Deficiência de 
ACTH 

Com TRGH e 
Com 

Deficiência de 
ACTH 

FMD         0,364 

média ± DP 7 ± 4,07 4,53 ± 4,23 7,11 ± 4,21 5,67 ± 4,3   

VIE         0,901 

média ± DP 22,9 ± 3,8 21,2 ± 6,1 20,6 ± 5,7 21,5 ± 10   

EMIc       0,027* 

média ± DP 0,5 ± 0,1 0,58 ± 0,07 0,52 ± 0,05 0,57 ± 0,07   

VOP       0,159 

média ± DP 6,66 ± 1,08 6,84 ± 0,77 6,15 ± 0,46 6,63 ± 0,74   

Anova. EMIc: Espessura médio-intimal carotídea; VOP: Velocidade da onda de pulso; VMF: 
Vasodilatação mediada por fluxo; VIE: Vasodilatação independente do endotélio. 

 

 

Variável TRGH/Deficiência de ACTH Diferença média Erro Padrão p 
IC (95%) 

Inferior Superior 

EMIc Sem TRGH e 
Sem ACTH - 

Sem TRGH e 
Com ACTH 

-0,077 0,030 0,075 -0,159 0,005 

 

Sem TRGH e 
Sem ACTH - 

Com TRGH e 
Sem ACTH 

-0,023 0,028 >0,999 -0,099 0,054 

 

Sem TRGH e 
Sem ACTH - 

Com TRGH e 
Com ACTH 

-0,066 0,026 0,086 -0,138 0,006 

 

Sem TRGH e 
Com ACTH - 

Com TRGH e 
Sem ACTH 

0,055 0,031 0,493 -0,030 0,139 

 

Sem TRGH e 
Com ACTH - 

Com TRGH e 
Com ACTH 

0,011 0,029 >0,999 -0,069 0,091 

 

Com TRGH e 
Sem ACTH - 

Com TRGH e 
Com ACTH 

-0,044 0,027 0,691 -0,118 0,031 
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Anexo M – Composição corporal por DXA nos pacientes com TRGH 

 

Pacientes % de gordura FMI Índice de Baumgartner Relação A/G 

1 17,7 3,89 9,32 - 

2 42 11,5 6,49 0,87 

3 40 9,92 5,45 0,8 

4 28,6 6,43 6,46 - 

5 35,3 7,88 6,13 1,13 

6 30,4 5,28 4,8 0,77 

7 22 6,4 11,33 0,73 

8 35,1 7,32 5,26 - 

9 40,4 10,6 6,7 1 

10 40,6 9,15 5,24 0,94 

11 30 7,53 7,94 1,03 

12 42 10,6 4,99 0,86 

13 31,2 6,4 6,3 0,87 

14 41,2 9,2 4,41 0,86 

15 26,2 5,54 6,65 1,01 

16 41 22,6 8,06 1 

17 35,9 8,62 6,12 0,97 

18 22,9 4,77 6,37 1,13 

19 22 4,62 8,42 - 

20 17,3 2,92 6,16 0,8 

21 - - - - 

22 34,2 8,63 6,31 0,79 

23 14,6 3,36 8,06 1,1 

24 21,5 4,56 7,54 0,64 

25 29,2 5,44 5,7 0,92 

26 24,7 6,04 17,4 1,1 

27 34,8 10,1 7,74 1,14 

28 32,1 7,27 5,75 0,68 

29 40,7 11 6,47 0,95 

30 22,9 5,2 8,4 1,14 

31 - - - - 

32 27,7 5,47 5,26 0,53 
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Anexo N – Composição corporal por DXA nos pacientes sem TRGH 

 

Pacientes % de gordura FMI Índice de Baumgartner Relação A/G 

1 53,3 16,4 5,48 1,06 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 34,3 6,51 4,85 1,08 

6 55,8 12,6 3,67 1,02 

7 - - - - 

8 41,9 5,9 6,3 0,8 

9 34,3 10,7 9,03 1,02 

10 20,6 3,67 6,5 1,35 

11 39,1 9,62 6,4 1,15 

12 32,4 6,28 6,06 1,02 

13 49,5 13,8 5,7 0,92 

14 46,9 10,4 4,33 0,97 

15 41,1 9,56 5,33 - 

16 36,4 10,2 7,75 1,2 

17 51,7 9,31 3,84 1,23 

18 34,6 7,48 5,49 0,85 

19 42,8 8,8 4,22 0,71 

20 45,2 16 8,27 0,88 

21 38,5 7,88 4,25 0,97 

22 37,5 10,7 7,63 1,01 

23 50,4 14,2 5,85 1,12 

24 48,6 15,2 6,33 0,91 

25 14,4 2,53 6,73 0,99 

26 38,7 11,5 7,52 0,84 

27 37,1 9,04 15,3 0,95 
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