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RESUMO 
 

 

DENSIDADE MINERAL ÓSSEA E CALCIFICAÇÃO DA AORTA ABDOMINAL EM 
IDOSOS COM DEFICIÊNCIA DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. Anita Hermínia 
Oliveira Souza. Aracaju-Sergipe-Brasil – 2014. 
 
 
O eixo do hormônio de crescimento (GH)/fator de crescimento semelhante à insulina tipo 
1(IGF-I) tem papel essencial na regulação do metabolismo ósseo e vascular. O decréscimo da 
secreção de GH relacionado com o aumento da idade (''somatopausa'') pode contribuir para a 
osteoporose e aterosclerose, normalmente observada nos idosos. A deficiência de GH de 
início na idade adulta (DGHA) tem sido associada com a redução da densidade mineral óssea 
(DMO), com o aumento do risco de fraturas, e aterosclerose prematura.  Em Itabaianinha, 
Sergipe, no nordeste brasileiro, inúmeras pesquisas estão sendo desenvolvidas sobre as 
conseqüências vitalícias do déficit de GH. Os indivíduos adultos jovens com a deficiência 
isolada de GH (DIGH), por mutação homozigótica c.57 +1 G>A no gene do receptor do 
hormônio liberador do GH (GHRHR), apresentam densidade mineral óssea  volumétrica 
(DMOv) normal, e ausência de aterosclerose prematura, apesar do perfil de risco 
cardiovascular adverso. Entretanto, o impacto da DIGH ao longo da vida sobre ossos e vasos 
sanguíneos no processo de envelhecimento é desconhecido.  Foi utilizado um modelo de caso-
controle, com um grupo de 10 idosos com DIGH (≥ 60 anos), homozigóticos para a mutação 

c.57 +1 G>A no GHRHR, comparando-os com 20 controles pareados por gênero e idade. 
Foram medidas a DMO areal, a DMOv da coluna torácica, lombar e quadril total, pela 
absorciometria de raios X de dupla energia  (DXA). As fraturas vertebrais foram analisadas 
pela morfometria vertebral (Vertebral Fracture Assessement-VFA), com marcação de seis  
pontos do corpo vertebral e classificadas em graus de severidade. A calcificação da aorta 
abdominal(CAA) foi expressa em escore de cálcio, indicando o fator de risco cardiovascular. 
A DMO areal foi menor na DIGH (p<0,0001), mas a DMOv foi similar nos dois grupos 
(p=0,350). O percentual de indivíduos fraturados foi similar, o número de fraturas por 
indivíduos foi menor na DIGH do que no grupo controle (p=0,018), e o escore de cálcio foi 
igual nos dois grupos (p=0,373). Foi observada uma correlação positiva entre o escore de 
cálcio e o número de fraturas (r=-0,421, p=0,021). Na DIGH genética, não tratada e vitalícia, 
o déficit de GH, no processo do envelhecimento, não apresenta efeito deletério sobre a DMO 
e a CAA; sugerindo ser o envelhecimento, nos indivíduos com DIGH, mais saudável que nos 
controles, pelo menos nos aspectos ósseo e vascular.  
 
Palavras-chave:Aterosclerose, Hormônio do crescimento, envelhecimento, osteoporose e 
densitometria. 
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ABSTRACT 

 

 

BONE MINERAL DENSITY AND ABDOMINAL AORTA CALCIFICATION IN 
ELDERLY PATIENTS WITH GROWTH HORMONE DEFICIENCY. Anita Hermínia 
Oliveira Souza. Aracaju-Sergipe-Brazil – 2014. 
 
The GH/IGF-I axis (growth hormone/growth factor similar to insulin 1) has essential role in 
regulation of bone and vascular status. The age-related decrease in GH secretion 
(“somatopause”) may contribute to osteoporosis and atherosclerosis, commonly observed in 
the elderly. Adult-onset GH deficiency (GHDA) has been reported to be associated with 
reduced bone mineral density (BMD), increased risk of fractures, and premature 
atherosclerosis. In Itabaianinha, Sergipe, northeastern Brazil, several researches are being 
developed on the lifetime consequences of GH deficit. Young adults individuals with isolated 
GHD (IGHD) due to a homozygous mutation in the c.57 +1 G> A GHRHR receptor gene 
have normal volumetric bone mineral density (vBMD), and do not develop premature 
atherosclerosis, despite adverse risk factor profile. However, the bone and vacular impact of 
lifetime IGHD on the aging remains unknown. A case-control study with ten elderly patients 
with IGHD (≥ 60 years), homozygous for the mutation c.57 +1 G> A in GHRHR, and 20 age 
and gender matched controls (CO). Areal BMD, vBMD, total thoracic, lumbar spine and hip 
were measured by dual X-ray absorptiometry (DXA). Vertebral fractures were analyzed by 
vertebral morphometry (Vertebral Fracture Assessement-VFA) using six points of vertebral 
body and classified in degrees of severity. Abdominal aorta calcification (AAC) was 
expressed by calcium score, indicating the cardiovascular risk factor. Areal BMD was lower 
in IGHD (p<0.0001) but vBMD was similar in both groups (p=0.350). Fractured individuals 
percentual was similar, but the mean number of fractures per individual was lower in IGHD  
than CO (p=0.018). Calcium score was similar in both groups (p=0.373). A positive 
correlation was found between calcium score and number of fractures (r=-0.421, p=0.021). 
Untreated lifetime IGHD has no deleterious effect on BMD and AAC, suggering that aging of 
IGHD individuals looks is healthier than controls, at least in bone and vascular aspects. 
 
Keywords: Growth hormone, aging, osteoporosis, densitometry, atherosclerosis. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Fraturas osteoporóticas e doenças cardiovasculares, relacionadas ao 

envelhecimento, são dois grandes problemas de saúde pública. Nos EUA, os custos com 

tratamentos para fraturas osteoporóticas e eventos cardiovasculares são estimados em 36,2 

bilhões de dólares e 400 bilhões de dólares a cada ano, respectivamente (VANESS, 

TOSTESON, 2005; MENSAH, BROWN, 2007). Com a expansão da expectativa de vida e 

o consequente aumento do número de idosos, os custos financeiros com a prevenção e 

tratamento destas condições, serão exponencialmente multiplicados nas próximas décadas. É 

interessante notar que no envelhecimento, há redução da calcificação no osso, e a consequente 

diminuição da densidade mineral óssea (DMO), e aumento nos vasos sanguíneos, contribuindo 

para o desenvolvimento da aterosclerose (WATANABE et al., 2010). 

Na osteoporose as complicações mais frequentes são as fraturas vertebrais (FVs). 

Estas estão associadas com redução da qualidade de vida, aumento de morbimortalidade e do 

risco de uma futura fratura vertebral e/ou não vertebral (LEWIECKI, LASTER, 2006; EL 

MAGHRAOUI et al., 2009; GRIFFITH, GENANT, 2012; MAZZIOTTI et al., 2012). A 

absorciometria de raios X de dupla energia (DXA) tem um grande potencial para uso clínico 

na detecção das FVs e da calcificação da aorta abdominal (CAA) considerado um importante 

marcador de doença cardiovascular (CV) subclínica (SCHOUSBOE et al., 2008). 

O hormônio do crescimento (GH) e o seu principal fator mediador, fator de 

crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-I), desempenham papéis importantes na 

remodelação óssea e na função das células endoteliais vasculares. No osso, o eixo GH / IGF-I 

promove a diferenciação e proliferação de osteoblastos maduros e regula a diferenciação e 

atividade osteoclástica, garantindo o anabolismo ósseo (MOCHIZUKI et al., 1992; 

OHLSSON et al., 1998; GIUSTINA et al., 1998; GILLBERG et al., 2002; PATEL et al., 

2005). Este eixo é ainda crucial para o desenvolvimento das células musculares lisas, 

necessárias para a formação do ateroma (DELAFONTAINE et al., 2004).  

A redução da secreção do GH endógeno, que ocorre com a idade (somatopausa) 

tem sido sugerida não somente como um fator contribuinte para o declínio na DMO 
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(RUDMAN, 1985) relacionado com a idade, como também com o aparecimento da 

aterosclerose (HIGASHI et al., 2012). 

Indivíduos com deficiência de GH de início na idade adulta (DGHA) apresentam 

diminuição da DMO areal com leve incremento no risco de fraturas (WÜSTER et al., 2001; 

BARONCELLI et al., 2003) e aumento da aterosclerose (ROSÉN; BENGTSSON, 1993; 

GOLA et al., 2005). Entretanto, na DGHA frequentemente há déficit de múltiplos hormônios 

hipofisários, nestes casos, tanto as várias deficiências hormonais como seus tratamentos 

podem contribuir com alterações na estrutura óssea e vascular.  

Além disso, a idade de início da DGH é muitas vezes desconhecida, assim como 

processos patológicos subjacentes, principalmente tumores da pituitária, o que dificulta por 

muitos anos o diagnóstico da DGH. Por outro lado, indivíduos com a deficiência isolada do 

GH (DIGH), de início na infância, são comumente tratados com a reposição de GH, ou menos 

expressivamente tratados na vida adulta, portanto, não possibilitam a compreensão das 

alterações vasculares e ósseas da DIGH ao longo da vida, dificultando as conclusões sobre as 

consequências da falta de GH no envelhecimento humano.  

Em Itabaianinha, nordeste do Brasil, identificamos em oito gerações de uma 

grande árvore genealógica, aproximadamente 100 indivíduos com DIGH e acentuada baixa 

estatura, devido à mutação nula homozigótica c.57 +1 G>A, no gene do receptor do GH 

(GHRHR) (SALVATORI et al., 1999). Estes indivíduos apresentam: nível sérico muito baixo 

de GH e IGF- I (AGUIAR-OLIVEIRA et al., 1999), redução da massa magra e aumento no 

percentual de gordura corporal com distribuição central (BARRETTO et al., 1999; 

BARRETO-FILHO et al., 2002); aumento da pressão arterial sistólica (GLEESON et al., 

2002), e do nível do LDL colesterol e da  proteína C-reativa.   

Apesar destes fatores de risco, eles apresentam também fatores de proteção como: 

níveis séricos normais de leptina e níveis elevados de adiponectina (OLIVEIRA et al., 2010) 

sem evidências de resistência à insulina (OLIVEIRA et al., 2012), ausência de doença 

coronariana prematura e aterosclerose nas carótidas (MENEZES OLIVEIRA et al., 2006), 

evidenciando uma longevidade normal (AGUIAR-OLIVEIRA et al., 2010). Recentemente, 

demonstramos que estes indivíduos com DIGH quando atingem a idade adulta exibem DMO 

volumétrica (DMOv) normal, apesar da baixa DMO areal (EPITÁCIO-PEREIRA et al., 
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2013). Entretanto, as consequências da DIGH não tratada sobre a DMOv, nos indivíduos 

idosos, são desconhecidas.  

A DIGH isolada e vitalícia de Itabaianinha se constitui num modelo de estudo 

primordial para a compreensão das consequências da deficiência do GH,  por incidir em uma 

população homogênia, do ponto de vista genético, com um grande número de indivíduos 

pertencentes a uma mesma árvore genealógica, portadores de um único defeito monogênico.  

Portanto, esta tese que permeia a contemporaneidade do tema “qualidade de vida e 

longevidade”, objetiva compor o fenótipo ósseo e vascular, de indivíduos idosos com a DIGH 

em Itabaianinha. É relevante por contribuir para a compreensão das condições endêmicas do 

envelhecimento, como osteoporose e aterosclerose, a partir de um modelo de deficiência 

congênita e vitalícia do GH. Para estudarmos fatores importantes envolvidos na inter-relação 

do eixo GH/IGF-I com o metabolismo ósseo e a calcificação na aorta abdominal, no processo 

de envelhecimento, elaboramos as seguintes hipóteses: 

1. Os indivíduos idosos com DIGH de Itabaianinha, não apresentam redução de DMO 

Volumétrica, nem aumento no número de fraturas vertebrais. 

2. A evolução da aterosclerose da aorta abdominal é lenta e similar à da aterosclerose 

carotídea e coronária. 

Dois artigos foram publicados, com a participação da autora desta tese, 

envolvendo aspectos ósseo e vascular da DIGH de Itabaianinha, inclusive no envelhecimento. 

O primeiro artigo, Isolated GH Deficiency due to a GHRH Receptor Mutation 

Causes Hip Joint Problems and Genu Valgum, and Reduces Size but not Density of 

Trabecular and Mixed Bone (EPITÁCIO-PEREIRA et al., 2013), demonstra em  indivíduos 

com DIGH adultos jovens, com menos de 60 anos de idade, maior freqüência de osteoartrite e 

DMOv normal (Apêndice A).                                                                                                                                                                                                                     

O segundo artigo, núcleo fundamental, da presente tese: Lifetime, untreated 

isolated GH deficiency due to a GH-releasing hormone receptor mutation has beneficial 

consequences on bone status in older individuals, and does not influence their abdominal 

aorta calcification (SOUZA et al., 2013), estuda a DMO areal e DMOv na DIGH, em idosos, 

com e acima de 60 anos, avalia a frequência e tipo de fraturas vertebrais, e a presença de 

calcificações na aorta abdominal (Apêndice B).                                                                                                                                                                                       
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2   REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Envelhecimento 

 

O envelhecimento é um processo fisiológico progressivo inerente a todos os seres 

vivos, que se instala de forma  variável a depender de determinantes genéticos e do estilo de 

vida.  Durante esta etapa do ciclo da vida humana distingue-se a senescência da senilidade. De 

acordo com o Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 2007, p. 8) 

 O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, de 
diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos – senescência - o 
que, em condições normais, não costuma provocar qualquer problema. No 
entanto, em condições de sobrecarga como, por exemplo, doenças, acidentes 
e estresse emocional, pode ocasionar uma condição patológica que requeira 
assistência - senilidade. Cabe ressaltar que certas alterações decorrentes do 
processo de senescência podem ter seus efeitos minimizados pela 
assimilação de um estilo de vida mais ativo. 
 

É preciso considerar que nem todas as alterações que ocorrem com a pessoa idosa 

são decorrentes do envelhecimento natural, o que evidencia a necessidade de detecção 

precoce de doenças crônicas vigentes nessa etapa da vida. Por outro lado, não se pode tratar o 

envelhecimento natural, senescência, como doença, para o qual se realizariam exames e 

tratamentos desnecessários. Seguindo este raciocínio, Lourenço (2008) destaca que existe 

uma percepção negativa que associa o envelhecimento ao comprometimento da saúde física e 

mental. Portanto, fazem-se necessários estudos que compreendam as modificações orgânicas 

associadas ao tempo longo de vida, com base numa perspectiva diferenciada do que deve ser 

esperado como vida saudável entre indivíduos idosos. 

O termo fragilidade é comumente associado ao envelhecimento, entretanto, 

conforme Lourenço (2008), somente em 1980, este termo apareceu na literatura da área de 

saúde do idoso, para designar indivíduos em precárias condições funcionais.  Atualmente, no 

campo da geriatria e da gerontologia, a fragilidade vem sendo estudada por meio da Síndrome 

da Fragilidade que, consoante a definição de Fried et al., (2001) é caracterizada clinicamente 

pela diminuição de reserva energética e baixa resistência  a agentes estressores, acarretando 
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declínio cumulativo dos sistemas fisiológicos, e aumento da vulnerabilidade às condições 

ambientais adversas.  

No que concerne ao estudo da fragilidade em idosos destacam-se dois polos, com 

ênfase na prevenção e tratamento, um nos Estados Unidos, na Johns Hopkins University, e 

outro no Canadá, o Canadian Iniciative on Frailty and Aging. Estas pesquisas envolvem 11 

domínios: 1) história, conceitos e definições; 2) bases biológicas; 3) serviços de saúde; 4) 

bases sociais; 5) prevalência; 6) história natural e fatores de risco; 7) impacto da fragilidade; 

8) diagnóstico; 9) prevenção e conduta terapêutica; 10) ambiente e tecnologia; 11) política 

social e de saúde (BERGMAN et al., 2007). 

A fragilidade associda à idade envolve  alterações neuromusculares (sarcopenia),  

imunológicas (estado de inflamação crônica moderada) e baixa resistência  a agentes 

estressores. As respostas ao estresse são mediadas pelo sistema nervoso autônomo e pelo eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal, com ações complementares através de todo o organismo. O 

sistema nervoso autônomo é  responsável pela resposta mais imediata à exposição ao 

estressor.  Por exemplo, a inervação simpática pode rapidamente (em segundos) aumentar a 

frequência cardíaca e a pressão arterial, através da liberação de noradrenalina, primariamente 

nas terminações dos nervos simpáticos e adrenalina pela estimulação simpática das células da 

medula da glândula adrenal. Essa excitação é limitada, em razão do reflexo parassimpático. 

Por outro lado, o estresse ativa, também, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que resulta na  

liberação do  hormônio liberador de corticotrofina e do ACTH, produzindo aumento da 

produção de cortisol pelo córtex adrenal,  com pico em torno  de dezenas de minutos, e 

mobilização da energia armazenada com ampliação de numerosos efeitos mediados pelo 

simpático (BRUUNSGARD ; PEDERSEN, 2003,  FRIED et al, 2001). 

Segundo Leng et al. (2004), outros hormônios estão associados à Síndrome da 

Fragilidade: GH, secretado a partir do estímulo pulsátil do GHRH, produzido e liberado de 

maneira pulsátil na hipófise, e sua maior molécula mensageira: o IGF-1; que têm papel 

fundamental no desenvolvimento e manutenção da massa muscular. Com o envelhecimento, 

ocorre diminuição da secreção pulsátil de GH e IGF-1 e a disfunção deste eixo pode mediar a 

alteração na massa e força muscular observada em indivíduos frágeis. 

As doenças crônico-degenerativas que mais acometem os idosos são hipertensão 

arterial, diabetes, artrite, insuficiência renal, osteoporose e demências. No entanto, é 



22 
 

 
 

  

importante ressaltar que, embora a maioria dos idosos apresente algum tipo de doença 

crônica, é possível continuar vivendo com qualidade e escrevendo sua história de vida, desde 

que essas doenças sejam controladas (PAVARINI et al., 2005). 

 

 

2.2  Hormônio de Crescimento (GH) e Fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGFs) 

 

O hormônio de crescimento (GH), ou somatotrópico, ou somatotropina, é o 

peptídeo produzido em maior quantidade pela hipófise anterior. Possui estrutura molecular de 

191 aminoácidos e pesa cerca de 22.000 daltons. Em uma hipófise normal encontram-se 3 a 

5mg de GH, com secreção diária em torno de 500 a 875ng. Cinco genes localizados no 

cromossomo 17 codificam o GH. O  gene hGH-N (GH1), seletivamente transcrito nos 

somatotrofos é responsável pela síntese do GH hipofisário (GREENSPAN et al., 1997; 

BOGUSZEWSKI, 2001; THORNER et al., 2002; MELMED et al., 2002;). 

O GH regula o crescimento somático principalmente no período pós-natal, 

contribuindo nos processos fisiológicos, com o metabolismo dos carboidratos, lipídios e 

proteínas, manutenção da força e massa muscular e composição corporal. Além de atuar no 

crescimento ósseo e nos tecidos moles, o GH exerce efeitos metabólicos específicos: aumento 

da velocidade da síntese proteica (balanço nitrogenado positivo), maior metabolização e 

utilização de ácidos graxos do tecido adiposo e  e reduz a captação de glicose pelo músculo, 

apresentando efeito anabólico, lipolítico e antagonista da insulina.  

A secreção do GH sofre modificações com a idade. É alta no período fetal e 

neonatal, declina durante a infância, aumenta na puberdade e vai decaindo na vida adulta para 

concentrações semelhantes à observada em indivíduos pré-púberes (GIUSTINA et al., 1998 ; 

VAISSMANM et al., 2001). Seu controle é realizado ppincipalmente por dois peptídeos 

hipotalâmicos a somatostatina e o hormônio liberador de GH(GHRH). Também exercem 

influência sobre este controle, a grelina, o IGF-I, os hormônios tireoideanos, os 

glicocorticoides, os esteroides gonadais e neurotransmissores, como acetilcolina e 

noradrenalina (MELMED et al., 2002). 



23 
 

 
 

  

O GH é secretado de forma pulsátil ao longo do dia, com alta frequência e 

amplitude nos estágios III e IV do sono, com meia vida de aproximadamente 20 minutos. A 

amplitude dos picos de GH é determinada pela quantidade de GHRH liberada, enquanto a 

frequência e a duração desses picos são reguladas pela somatostatina (THORNER et al., 

2002). O GHRH é um peptídeo constituído por 42 a 44 aminoácidos, que induz seletivamente 

a transcrição do gene do GH e a liberação do hormônio, além de ser um determinante da 

atividade mitótica dos somatotrofos. A somatostatina suprime o GH basal, controlando a 

frequência e a amplitude do pulso de GH e diminui sua resposta aos secretagogos sem alterar 

os níveis de seu RNA mensageiro (GIUSTINA et al., 1998). 

As secreções de GHRH e de somatostatina sofrem autorregulação, sendo que o 

GHRH também estimula a liberação de somatostatina. Além disso, o GH estimula o IGF-1 

que, por retroalimentação negativa no hipotálamo e na hipófise, estimula a liberação de 

somatostatina e inibe a transcrição do gene e a secreção do GH (THORNER et al., 2002) 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Esquema da regulação intrínseca do eixo GH-IGF-I. O GH é produzido pela 
hipófise após estímulo do GHRH, secretado pelo hipotálamo. A produção do GH é estimulada 
pelo GHRH e inibida pela somatostatina.Fonte: AGUIAR-OLIVEIRA et al.,2010. 
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A grelina, peptídeo com 28 aminoácidos, é sintetizada primariamente em tecidos 

periféricos, especialmente nas células neuroendócrinas da mucosa gástrica e estimula a 

secreção de GH (GIUSTINA et al., 1998; ARVAT et al., 2001). 

Os fatores de crescimento semelhante à insulina (insulin-like growth factors - 

IGFs) são peptídeos que possuem elevado grau de homologia estrutural com a pró-insulina e 

atuam sobre o metabolismo intermediário, a proliferação, o crescimento e a diferenciação 

celular. O IGF-I e o IGF--II são moléculas de cadeia única, formadas por 70 e 67 aminoácidos 

respectivamente (JONES et al., 1995; BOGUSZEWSKI, 2001). 

O gene codificador do IGF-I localiza-se no braço longo do cromossomo 12 e o 

gene codificador do IGF-II no braço curto do cromossomo 11. O principal local de produção 

dos IGFs é o fígado, mas eles também são produzidos em outros tecidos (GREENSPAN et 

al., 1997). 

O GH é um dos principais promotores da secreção do IGF-I, porém exerce 

discreto controle na secreção do IGF-2 (BOGUSZEWSKI, 2001). Durante o crescimento 

intrauterino, os IGFs apresentam menor dependência do GH, tanto é que crianças com 

deficiência congênita de GH apresentam discreta, ou nenhuma, redução do crescimento ao 

nascer. Entretanto, após o nascimento, o GH assume gradualmente posição de principal 

regulador do crescimento (HWA; OH; ROSENFELD, 1999; MARTINELLI et al., 2005; 

GUYTON; HALL, 2006 a; MARTINELLI et al., 2008).  

 O IGF-I é o hormônio que funciona como principal mediador de respostas 

anabólicas independentes de GH em várias células e tecidos. No sangue periférico, ele circula 

ligado a proteínas transportadoras, as IGFBPs (insulin-like growth fator binding proteins) e 

exercem suas ações mediante interação com dois diferentes receptores: tipo 1 e tipo 2 

(PHILLIPS et al., 1981). O receptor tipo 1 apresenta estrutura semelhante ao receptor da 

insulina e é o principal mediador das ações fisiológicas do IGF-1. O receptor tipo 2 tem mais 

afinidade pelo IGF-2 e é importante na regulação das atividades do IGF-1 e 2, tanto 

sequestrando esses hormônios como promovendo a degradação deles (BOGUSZEWSKI, 

2001; BROWN et al., 2009). 



25 
 

 
 

  

Assim como os IGFs, as IGFBPs são produzidas em diversos órgãos e tecidos do 

organismo. Existem seis tipos de IGFBPs, que atuam não só no transporte dos IGFs, mas 

também modulam suas ações endócrinas e parácrinas, regulam sua bioatividade e facilitam 

seu armazenamento em fluidos extracelulares (DI LUIGI et al., 2001). 

A IGFBP-3 é a principal proteína carreadora de IGF-I e IGF- II na circulação 

humana. Quando associada à molécula de IGF e à subunidade ácida lábil (ALS) GH 

dependente, forma um complexo ternário de grande peso molecular que não consegue 

atravessar a barreira endotelial, aumentando, dessa forma, a vida média dos IGFs e 

funcionando como um reservatório circulante de IGFs. Aproximadamente 85-90% dos IGFs 

circulantes liga-se a este complexo (SALVATORI et al., 1999). 

A IGFBP-2 é a segunda IGFBP mais abundante, encontrada no sangue e no 

líquido cefalorraquidiano, e sua regulação ainda não está completamente definida. Em 

contraste com a IGFBP-3, ela parece inibir as ações do IGF-I, impedindo sua ligação aos 

receptores (DI LUIGI et al., 2001). 

 

 

2.3 Deficiência de GH 

    

As causas da DGH são agrupadas didaticamente em congênita, idiopática, 

adquirida e associada à resistência específica (SALVATORI et al., 2001). Entre as causas 

mais frequentes estão, traumas, infecções e irradiações cranianas, tumores pituitários, aplasia 

e hipoplasia hipofisária (MURROS; TOOLE, 1989). 

A DGH pode ocorrer de forma isolada (DIGH) ou associada a deficits de 

múltiplos hormônios hipofisários, como também de forma adquirida ou congênita. A DIGH é 

pouco frequente, ocorrendo em cerca de 1:4.000 a 1:10.000 nascidos vivos.  Do ponto de vista 

genético são classificados quatro tipos de DIGH de acordo com o grau de deficiência de GH e 

o padrão de herança (PHILLIPS et al., 1981). 
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§ Tipo IA: herança autossômica recessiva, com níveis séricos ausentes de GH. 

Ocorre por deleção no gene GH-1, sendo a forma mais severa de DIGH. As 

crianças afetadas apresentam retardo de crescimento já aparente nos primeiros seis 

meses de vida. Os pacientes desenvolvem anticorpos anti-GH com o uso da 

terapia com GH o que impossibilita o uso terapêutico. 

§ Tipo IB: forma mais frequente de DIGH, herança autossômica recessiva com 

níveis de GH severamente diminuídos, produção de moléculas mutantes de GH 

com uma sequência de aminoácidos distinta do GH normal, pouco reagente nos 

radioimunoensaios de GH e não exercem qualquer atividade biológica, mas criam 

tolerância imunológica, o que evita a formação de anticorpos anti-GH. Dessa 

forma, os indivíduos afetados respondem bem à terapia com GH. Os defeitos 

incluem: mutação de códon de parada, mutação no sítio de emendas, mutação com 

sentido trocado, mutação da matriz de leitura.  Apenas 1,7% dos casos de DIGH 

tipo IB se deve a mutações no gene do GH-1, sendo a maioria das causas por 

mutações em outros genes, destacando-se a mutação no receptor do GHRH 

(GHRH-R). 

§ Tipo II: herança autossômica dominante. As mutações ocorrem no íntron 3 e 

afetam a transcrição do exon 3, responsável pela sequência de aminoácidos 32-71 

da molécula do GH. Os indivíduos afetados são heterozigotos e as mutações são 

dominantes negativas, ou seja, o alelo mutante prevalece sobre o alelo não afetado 

e consegue interferir na síntese e/ou liberação da molécula normal de GH, 

apresentando níveis séricos de GH reduzidos, porém detectáveis. Não 

desenvolvem anticorpos anti-GH e respondem bem à terapia com GH. 

§ Tipo III: forma mais rara de DIGH, herança ligada ao cromossomo X. Alguns 

indivíduos afetados apresentam agamaglobulinemia, o que sugere que pode haver 

defeitos em genes contíguos ou mutações em múltiplos loci.  

 

A primeira mutação no gene do GHRH-R, responsável pela DIGH tipo IB, foi 

descrita em dois primos de primeiro grau em uma família consanguínea mulçumana na Índia. 

Outras duas famílias com a mesma mutação foram descritas, uma em Sindh no Paquistão e 
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outra Delf no Sirilanca. Na população de Sindh encontrou-se a mutação c.612781+1G>T no 

códon 72 (p.E72X), no GHRHR, popularmente conhecida como “anões de Sindh”. O 

“nanismo de Sindh” representa o homólogo do “little mouse” descrito em 1976, em que a 

mutação no GHRH-R abole o sítio de ligação para o GHRH, levando a resistência ao mesmo, 

hipoplasia pituitária e DIGH (BAUMANN et al., 1997). 

A segunda mutação foi descrita por nosso grupo: 105 indivíduos da região de 

Carretéis e arredores - Itabaianinha-SE. Trata-se de uma mutação homozigótica tipo splice no 

início do íntron 1, onde a guanina foi substituída pela adenina (c.57+1G>A); o que impede a 

síntese de RNA mensageiro do GHRH-R, e determina deficiência severa de GH. Os 

indivíduos afetados (MUT/MUT) apresentam baixa estatura acentuada e os indivíduos 

heterozigotos (MUT/N) parecem não apresentar deficiência estatural na idade adulta 

(SALVATORI et al., 1999; HAYASHIDA et al., 2000; SALVATORI et al., 2001; 

SALVATORI et al., 2002). 

 

 

2.4 Deficiência Isolada do Hormônio de Crescimento (DIGH) de Itabaianinha 

 

Há cerca de 15 anos, o nanismo de Itabaianinha agrega novos conhecimentos à 

compreensão sobre o crescimento humano. Este nanismo, de natureza genética-ambiental, 

documentado num heredograma, com oito gerações (Figura 2), por cerca de 200 anos, se 

expressou em 105 indivíduos, evidenciando a permanência de um gene mutado, 

geograficamente originário de Carretéis e arredores (Figura 3) ‘o berço dos anões’. Este 

aglomerado rural isolado, com alta taxa de uniões consanguíneas (Figura 3) abrigou um 

modelo de deficiência isolada do hormônio do crescimento (GH), classificada como DIGH 

tipo 1B, autossômica recessiva (SOUZA, 1997).  

Nesta DIGH, o GH é severamente diminuído, devido à resistência ao hormônio 

liberador do GH (GHRH), decorrente de uma mutação homozigótica no gene do receptor do 

hormônio liberador do GH (GHRH-R) com a troca da guanina pela adenina (SALVATORI et 

al., 1999), (Figura 5). O estudo desta DIGH possibilitou a avaliação sistemática do impacto da 
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deficiência do GH sobre o crescimento, metabolismo, composição corpórea, qualidade de 

vida, qualidade de vida e de voz, longevidade e na capacidade de sobrevivência dos 

homozigotos para a referida mutação. 

Os portadores da DIGH adultos apresentam acentuada baixa estatura (com -9,6;  

a-5,2 desvios-padrão abaixo da média para altura), com proporcionalidade entre os segmentos 

corpóreos, e ausência de deficiência mental e de malformações somáticas (SOUZA,1997; 

SOUZA et al., 2004), o que confere aos portadores da DIGH adultos, um aspecto corporal 

semelhante ao de uma criança na faixa etária de 7 a 8 anos (Figura 6). A redução do perímetro 

cefálico é menos acentuada do que a redução na altura anterior da face, denotando fácies de 

‘boneca’ ou de ‘querubim’. Nestes indivíduos, o comprimento da maxila apresenta déficit 

comparável ao observado na estatura (OLIVEIRA-NETO et al., 2011). 
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Figura 3 - Mapa de Localização de Carretéis e arredores, Itabaianinha-SE (Brasil). Adaptado 
do IBGE 1985, pelo geólogo Claudio Tadeu. 
Fonte: SOUZA, A. H. O., 1997. 
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Figura 4 - Distribuição das uniões de Carretéis e arredores em função da presença e do grau 
da consanguinidade em Itabaianinha. 
Fonte: SOUZA, A. H. O., 1997. 
 
 

 

 

                              Legenda: WT = não Mutado 
                                              MUT = Mutado 
 
Figura 5 - Mutação homozigótica no sítio de “splicing”´do intron1 do gene do receptor do 
hormônio liberador do GH (GHRHR) Guanina → Adenina (c. 57 + 1G → A), na  DIGH de 
Itabaianinha(SE).  
Fonte: SALVATORI  et al., 1999.  
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Figura 6 - Foto de dois irmãos idosos portadores da DIGH de Itabaianinha 
Fonte: SOUZA, A. H. O. ,1997. 
 

 

2.5 Metabolismo Ósseo e eixo GH/IGF-I 

  

O tecido ósseo conjuntivo formado por células e material extracelular calcificado, 

a matriz óssea, apresenta dois componentes, um orgânico e outro inorgânico. O componente 

orgânico, majoritariamente constituído por colágeno tipo I, confere ao osso uma grande 

capacidade de resistência às forças de tensão. O componente inorgânico consiste 

principalmente em fosfatos de cálcio sob a forma de cristais de hidroxiapatita (ANDIA et al., 

2006). 

 As células constituintes desse tecido são: osteócitos, encontrados no interior da 

matriz óssea; osteoblastos, responsáveis pela formação óssea com a produção de colágeno 

tipo I, proteoglicanos e glicoproteínas e concentração do fosfato de cálcio, participando da 
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mineralização óssea; e os osteoclastos, que reabsorvem o tecido ósseo, participando do 

processo de remodelação óssea. Esta remodelação é resultante da interação de múltiplos 

elementos: osteoblastos, osteoclastos, hormônios, fatores de crescimento e citocinas, 

responsabilizados pela manutenção da arquitetura do osso e preservação sistêmica da 

homeostasia do cálcio. Os mecanismos de remodelação óssea permitem não só a constante 

adaptação funcional e otimização das estruturas ósseas, como também ajudam no processo de 

remoção e reparação de tecido danificado (MOLINA, 2007). 

O processo contínuo do metabolismo ósseo compreende quatro fases: ativação, 

reabsorção, reversão e formação. A ativação é o primeiro estágio e envolve o recrutamento 

das células precursoras de osteoclastos que estão em repouso no sítio de remodelação, os 

quais são estimulados para diferenciação e guiados a uma área da superfície óssea a ser 

reabsorvida. Na fase de reabsorção, os osteoclastos degradam a matriz óssea mineralizada e 

formam uma lacuna. A fase de reversão é a transição entre destruição e reparo ósseo, quando 

a lacuna é preparada por células mononucleadas. A fase de formação com a ativação de pré-

osteoblastos, que se diferenciam em osteoblastos nos sítios previamente reabsorvidos envolve 

a produção de matriz óssea, mineralizada em cerca de três semanas (AMADEI et al., 2006). 

 A massa óssea aumenta durante toda a infância e adolescência, com o pico 

máximo por volta dos 20-30 anos. O crescimento do esqueleto ocorre primariamente através 

do processo de modelagem óssea e parcialmente através de remodelação óssea. Esses 

mecanismos envolvem uma interação entre osteoblastos e osteoclastos, que atuam de modo 

cooperativo sob a influência da carga mecânica imposta sobre o osso pela força da 

musculatura esquelética (KAPLAN, 1995). A diminuição da carga mecânica leva à perda 

óssea, enquanto o seu aumento estimula a atividade osteoblástica e a formação óssea 

(MOLINA, 2007). 

O osso é classificado como esponjoso (trabecular) e cortical. O osso cortical 

representado por sua parte externa corresponde a 80% do esqueleto, proporciona a força 

mecânica. O osso esponjoso representado pela parte interna dos ossos longos, corpos 

vertebrais e pelve, corresponde a 20% do esqueleto, é o mais importante do ponto de vista 

metabólico, é oito vezes mais ativo em remodelação que o cortical, portanto, nas doenças 

osteometabólica, a perda óssea ocorre inicialmente em ossos predominantemente trabeculares 

(COMARCK, 2003).  
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O eixo GH-IGF-I exerce papel significante na regulação do metabolismo ósseo. 

Durante o período pré-puberal, o GH estimula o crescimento ósseo longitudinal com o 

recrutamento de células a partir da zona de reserva da cartilagem de crescimento, 

diferenciação dos condrócitos, com provável ação direta na hiperplasia e hipertrofia das 

células recrutadas, e na expansão clonal. Durante as fases de adolescência e adulto jovem, o 

GH estimula a maturação esquelética até o pico de massa óssea ser atingido (OHLSSON et 

al., 1998; CLAYTON et al., 2001). 

No adulto, o eixo GH-IGF-I exerce um papel importante na manutenção da massa 

óssea, ao regular a remodelação óssea (Figura 7). A primeira evidência da importância do GH 

no remodelamento ósseo ocorreu em 1972, quando se demonstrou aumento da massa óssea 

após a administração de GH em cães adultos (HARRIS, 1969). Os efeitos do GH no tecido 

ósseo são mediados através de uma complexa interação entre GH, IGFs e IGFBPs circulantes, 

e IGFs e IGFBPs, sintetizados localmente, agindo de maneira autócrina e parácrina 

(UELAND et al., 2011). No osso, IGF-I e IGF-II são produzidos por osteoblastos e estimulam 

a formação óssea e a síntese de colágeno. O IGF-I também estimula a formação e ação de 

osteoclastos.  
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Figura 1 - Representação do eixo somatotrófico e efeitos do IGF-I sistêmico e parácrino no 
osso. GH (hormônio do crescimento); GHR (receptor do hormônio do crescimento); IGF-I, 
(fator de crescimento semelhante à insulina); IGF-IR( IGF-I receptor). Traduzida e adaptada 
de TRITOS et al., 2009. 

 

Estudos in vitro mostraram que o GH e o IGF-1 se ligam a pré-osteoblastos e aos 

osteoblastos maduros para induzir diferenciação e proliferação, enquanto também regulam a 

diferenciação e ativação dos osteoclastos, proporcionando um mecanismo para acoplar 

formação e reabsorção ósseas (MOCHIZUKI et al.,1992; PATEL et al., 2005). 

Um dos principais fatores da perda óssea relacionada com a idade é a diminuição 

na secreção de esteróides sexuais. O processo de perda óssea é progressivo, começa em torno 

de 50 anos nos homens e na menopausa em mulheres, e esse decréscimo prossegue em uma 

velocidade média de 1% ao ano até o final da vida. Esta perda óssea pode refletir um pico de 

massa óssea deficiente, e um desequilíbrio entre diminuição na formação e aumento na 

reabsorção óssea, tanto no osso trabecular como no cortical, o que é uma característica do 

envelhecimento. (HARRISON, 2002; MOLINA, 2007). 
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Os níveis de GH declinam com o envelhecimento. A secreção de GH reduz 

aproximadamente 14% a cada década de vida do adulto, após a puberdade. Dessa forma, um 

eixo GH – IGF-I disfuncionante pode desempenhar papel na patogênese da osteoporose pós-

menopausa e senil (PADOVA et al., 2011). 

Existem evidências de uma relação inversa entre níveis de IGF-1 e a idade 

cronológica (GILLBERG et al., 2002). A concentração de IGF-I na matriz óssea de mulheres 

está positivamente associada a estimativas histológicas de formação e reabsorção óssea. Os 

níveis baixos de IGF-I circulante estão positivamente correlacionados com a DMO em 

mulheres com osteoporose e homens com osteoporose idiopática (SUGIMOTO et al., 1997; 

KURLAND et al., 1997). Uma associação positiva entre os níveis de IGF-II e DMO também 

foi observada em mulheres e homens idosos.  

 

2.6 Avaliação da massa óssea e DGH 

 

A DGH é um modelo de estudo sobre o efeito do GH no metabolismo ósseo. A 

DGH, de início na idade adulta, está associada à redução da massa óssea (MURRAY et al., 

2004).  Além do efeito do GH sobre a cartilagem epifiseal, com o aumento do crescimento 

linear na criança e no adolescente, existem muitas evidências de que a reposição do GH está 

associada com o aumento da remodelação óssea (TRITOS et al., 2009).  

O perfil da remodelação óssea pode ser avaliado por várias técnicas, incluindo a 

histomorfometria, densitometria e marcadores bioquímicos. 

Os marcadores podem ser divididos de acordo com sua atuação: formação e 

reabsorção do tecido ósseo (SZULC; DELMAS, 2008).  Os de formação óssea são a Fosfatase 

Alcalina Total (FAT), osteocalcina (OC), pró-peptídeo carboxi-terminal do colágeno tipo I 

(PICP) e pró-peptídeo amino-terminal do colágeno tipo I (PINP).  Já os marcadores de 

reabsorção do tecido ósseo, são produtos derivados da síntese da matriz óssea: Hidroxiprolina 

(Hyp), Piridinolina (PYD), Deoxipiridinolona (DPD), telopeptídeo amino-terminal das 

ligações cruzadas do colágeno (NTX) e telopeptídeo carboxi-terminal das ligações cruzadas 

do colágeno (CTX). 
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Marcadores de formação óssea, como osteocalcina, fosfatase alcalina óssea e pró-

peptídeo carboxi terminal do pró-colágeno tipo I, e macadores de reabsorção óssea como 

piridinolina, hidroxipiridinolina, telopeptídeo do colágeno tipo I e hidroxiprolina aumentam 

com a terapia de reposição do GH. O aumento na remodelação óssea é observado poucos 

meses após o início da reposição, antes do aumento na DMO. A expansão do espaço de 

remodelamento ósseo pode levar a uma redução inicial da DMO durante o primeiro ano de 

uso do GH, com subsequente aumento na DMO. Sugere-se que o aumento na força muscular 

em resposta à reposição do GH contribua positivamente sobre a DMO (BAUM et al., 1996; 

KLEFTER et al., 2009; DE PAULA et al., 2009). 

A medida da massa óssea é o melhor indicador do padrão ósseo e é útil na 

avaliação do risco de fraturas osteoporóticas. Várias técnicas estão disponíveis para estimar a 

massa ou densidade esqueléticas, a mais utilizada para diagnóstico e acompanhamento da 

osteoporose é a medida da absorção de raios X de dupla energia (DXA). Os locais mais 

importantes a serem medidos são a coluna lombar (L1-L4 ou L2-L4) e o colo do fêmur. O 

antebraço distal, o calcanhar e as falanges são outros sítios que podem ser avaliados (LIMA et 

al., 2009). 

Na DXA, é estimada a área de tecido mineralizado, cujo conteúdo mineral é 

dividido pela área óssea, que corrige parcialmente o tamanho corporal.  A DMO areal (g/cm2) 

é calculada dividindo-se o conteúdo mineral ósseo (g), pela área projetada da região 

específica. Entretanto, essa correção é apenas parcial, pois a DXA é uma técnica de imagem 

bidimensional e não pode avaliar a profundidade ou o comprimento anteroposterior do osso. 

Dessa maneira, as pessoas de pequena estatura tendem a apresentar uma DMO menor que a 

média (HARRISON, 2002). Uma vez que a DMO areal pode apresentar resultados duvidosos, 

devido a desvios inerentes a diferenças da espessura do osso, não deve ser utilizada para 

comparar ossos de tamanhos diferentes. Portanto, Carter e cols. (1992) propuseram a 

utilização da DMOv (g/cm3), que é estimada matematicamente em L1-L4, a partir da equação 

O areal (g/cm2) da coluna lombar de L1-L4, e β é a raiz 

quadrada da área do osso (CARTER et al., 1992). 

Os indivíduos com DIGH de Itabaianinha apresentam menor resistência óssea, 

mensurada pela ultrassonografia do calcâneo, quando comparado aos controles (DE PAULAet 

al., 2009). Embora esta técnica seja menos dependente do tamanho dos ossos, esta redução 
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pode estar relacionada ao tamanho bastante reduzido do calcâneo destes pacientes. 

Recentemente, foi descrito que os indivíduos com DIGH de Itabaianinha apresentam DMO 

areal baixa, no entanto, quando corrigida área para o cáculo da densidade volumétrica, 

DMOv, da coluna lombar e fêmur ajustada para o tamanho do osso, o resultado foi similar ao 

dos controles (EPITÁCIO-PEREIRA et al., 2013). 

Vale a pena ressaltar que a DMO não é o único determinante do risco de fraturas 

osteoporóticas. A qualidade óssea é importante e sua determinação multifatorial: distribuição 

geométrica da massa óssea, microarquitetura trabecular, remodelação óssea, elementos 

genéticos, micro-lesões, área corporal e fatores ambientais (LIMA et al., 2009). 

A influência do tamanho do osso na medida da DMO é ilustrada na Figura 8, que 

considera o efeito do tamanho ao duplicar a medida linear de um osso hipotético. O conteúdo 

mineral ósseo (bone mineral content – BMC) é a quantidade total de osso mineral em gramas. 

A DMO areal é calculada dividindo-se BMC pela área óssea projetada. Os dois exemplos de 

ossos de tamanhos diferentes, aparentemente, apresentam a mesma DMO volumétrica 

(DMOv), onde o conteúdo mineral ósseo é dividido pelo volume e não pela área. Portanto, na 

DMO areal (conteúdo mineral ósseo divido pela área) da amostra de estatura maior, o 

resultado parece ser o dobro da DMO areal na amostra de menor estatura. Esse fenômeno 

sugere que pessoas com estaturas diferentes, (altas e baixas) podem ter, enganosamente, DMO 

areal elevada e baixa, respectivamente (CARTER et al., 1992). 

 

 

Figura 2 - Efeito do tamanho do osso sobre seus parâmetros da densidade mineral óssea 
Fonte: CARTER et al., 1992. 
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2.7 Osteoporose e Fraturas 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu valores de DMO para o 

diagnóstico da osteoporose. O T-score é definido como o número de desvios padrão acima ou 

abaixo da média de DMO de uma população. E deve ser distinguido do Z-score, que é 

definido como o número de desvios padrão acima ou abaixo da DMO média para um grupo 

controle da mesma idade, gênero e etnia (NIH, 2001). Para cada desvio-padrão (DP) de 

diminuição na DMO em relação ao adulto jovem (pico de massa óssea), o risco de fraturas se 

eleva em 1,5 a 3 vezes (LIMA et al., 2009). 

A osteoporose é definida como uma doença sistêmica do esqueleto, caracterizada 

pela baixa massa óssea, deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, e consequente  

comprometimento da resistência óssea predispondo a um risco aumentado de fratura. A 

resistência óssea reflete a integração de duas características principais: a densidade óssea e 

qualidade óssea. A densidade do osso é expressa em gramas por área ou volume e é 

determinado pelo pico e quantidade de perda de massa óssea. A qualidade óssea é resultante 

da interação da sua arquitetura, remodelação (absorção/aposição), acumulo de danos 

(microfraturas) e mineralização. As fraturas ocorrem quando um trauma é aplicada  ao osso 

osteoporótico, assim, a osteoporose é um fator de risco para fratura (NIH, 2001). 

Frequentemente, a osteoporose, como doença é caracterizada por diminuição da 

massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, o que leva ao incremento do 

risco para fraturas (RAISZ, 2003).  É definida como uma densidade óssea que decresce 2,5 

DP, abaixo da média, com T escore menor ou igual a -2,5; caracterizada como o distúrbio 

osteometabólico mais comum, um importante problema de saúde pública, com predomínio no 

gênero feminino (BROWN et al., 2003). 

Os critérios diagnósticos para osteoporose, recomendados pela OMS levam em 

consideração o T-score  paraa sua classificação: 

§ Normal: DMO ≥ -1 DP em relação ao adulto jovem (escore T) 

§ Osteopenia: DMO entre -1 DP e -2,4 DP 

§ Osteoporose: DMO ≤ -2,5 DP 



40 
 

 
 

  

§ Osteoporose grave: DMO ≤ -2,5 DP, associada a uma ou mais fraturas 

patológicas. 

 

A osteoporose primária é a forma mais comum e a perda óssea é relacionada à 

diminuição da função ovariana na menopausa ou ao envelhecimento. Na secundária, a perda 

óssea se deve a doenças  ou uso de medicações. O fator etiológico mais comum, em ambos os 

gêneros, é o uso crônico de glicocorticoides. Outras condições envolvidas incluem distúrbios 

hormonais: síndrome de Cushing, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, hiperprolactinemia, 

hipogonadismo, etc., neoplasias, como o mieloma múltiplo, distúrbios gastrointestinais: 

doença celíaca e outras com síndrome de má absorção, insuficiência renal crônica, 

imobilização prolongada, artrite reumatóide e anorexia (LIMA et al., 2009). 

Muitos fatores contribuem para o aparecimento da osteoporose, no entanto, dois 

são determinantes de maior risco, o pico de massa óssea, que representa a quantidade máxima 

de osso mineral acumulado, e a velocidade da perda óssea. O pico de massa óssea é alcançado 

até o final da segunda década, sendo influenciado, em 85%, pela genética e por fatores 

exógenos. A perda óssea pré- e pós-menopausa é inevitável e faz parte do processo normal de 

envelhecimento. Quanto maior o pico de massa óssea alcançado, maior será a DMO à época 

da menopausa e, consequentemente, menor o risco de fraturas osteoporóticas no futuro 

(RAISZ et al., 2003). 

Fatores ambientais também interferem no risco de osteoporose: nutricionais, como 

dieta vegetariana, excesso de sódio ou fosfato, diminuição de cálcio e ou Vitamina D, e 

pequena oferta de alimentos, levando ao baixo peso. O estilo de vida: sedentarismo, 

tabagismo, consumo excessivo de cafeína ou de bebidas alcoólicas. Também interferem o 

estado hormonal: puberdade atrasada e menopausa precoce, e o uso prolongado de 

medicamentos, como glicocorticóides (LIMA et al., 2009). 

As fraturas vertebrais são as mais comuns, entre as fraturas osteoporóticas, e 

apenas um terço delas é reconhecido clinicamente, por se apresentarem, relativamente 

assintomáticas, identificadas fortuitamente, durante uma radiografia realizada por outros 

motivos. As fraturas vertebrais raramente necessitam de hospitalização, porém estão 

associadas à redução na qualidade de vida, aumento na morbidade e mortalidade, e aumento 

do risco para outras fraturas (EL MAGHRAOUI et al., 2009). Fraturas múltiplas torácicas 
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levam à redução da altura, aumento da cifose, dor e desconforto no dorso do corpo, às vezes 

associadas a sintomas abdominais, incluindo distensão, saciedade precoce e constipação 

(HARRISON, 2002). 

 A taxa de mortalidade em cinco anos, após uma fratura vertebral clínica, é cerca 

de 20% maior do que a esperada, sendo mais elevada em homens do que em mulheres. A 

mortalidade aumenta como aumento do número de fraturas vertebrais (ENSRUD et al., 2000). 

Novas fraturas vertebrais, mesmo as não reconhecidas clinicamente, estão associadas com dor 

nas costas e limitação funcional (HASSERIUS et al., 2003). 

A presença de fraturas vertebrais é um fator de risco para futuras fraturas ósseas, 

independente da DMO. Não existe um consenso para a definição de fratura vertebral 

osteoporótica. No entanto, é notória a compreensão de que a diminuição das alturas vertebrais 

anterior, média e posterior, indica fratura vertebral. Muitos métodos foram desenvolvidos para 

a interpretação do raio X da coluna vertebral, entre eles o método semiquantitativo de Genant 

(GENANT et al., 1993), o qual tem sido utilizado como  substituto padrão-ouro em uma série 

de estudos sobre osteoporose. Este método é mais objetivo e reprodutível quando comparado 

com outros métodos qualitativos (JIANG et al., 2004). 

As fraturas vertebrais são classificadas de acordo com o método semiquantitativo 

de Genant em: fratura grau 1: leve, redução da altura vertebral de 20 a 25%; grau 2: 

moderado, redução de 26 a 40%, e grau 3: grave, redução acima de 40% (Figuras 9 e 10). 
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Figura 3 - Classificação visual semiquantitativa das deformidades vertebrais. Representação 
gráfica. (Normal: grau 0; Deformidade leve: grau 1; moderada: grau 2; grave: grau 3. 
Deformidade em cunha, bicôncava e  em esmagamento. 
Fonte: GENANT et al., 1993. 

 

 

 

 

Figura 4– Classificação visual semiquantitativa das deformidades vertebrais. Representação 
radiográfica: (A) Leve, grau 1, fratura em cunha de vértebra torácica. (B) Moderada, grau 2, 
fratura em cunha de vértebra torácica. (C) Grave: grau 3, fratura em cunha e em esmagamento 
de vértebra torácica. 
Fonte: GENANT et al., 1993. 
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A avaliação da morfometria vertebral, VFA, tem potencial para detectar 

calcificações na aorta abdominal, um importante marcador de doença cardiovascular 

subclínica. Alguns estudos prévios sugerem que a severidade na calcificação da aorta, 

avaliada pela DXA, está associada com uma maior prevalência de fraturas vertebrais na 

população geral (RAJZBAUM et al., 2005; SZULC et al., 2008). 

A VFA por meio da DXA tem várias vantagens em comparação com a radiografia 

convencional: exposição a doses menores de radiação (< 5 % de radiografia da coluna 

vertebral), e custos mais baixos (DAMILAKIS; ADAMS; GUGLIELMI, 2010). Além 

disso, a VFA permite uma detecção rápida da fratura vertebral (GALLACHER et al., 2007). 

Os corpos vertebrais, de T4 a T6, podem ser diagnosticados, adequadamente, em 40-70 % dos 

pacientes, enquanto que, de T7 a L4, aproximadamente todos os indivíduos são 

diagnosticados. A avaliação morfométrica, das VFs, por si só, não é recomendada para 

diagnosticar fratura, sendo a microtomografia, um método, mais preciso e também mais 

oneroso. A inspeção visual, complementando a VFA é também  utilizada, com o método 

semi-quantitativo de Genant, recomendado pela Sociedade Internacional de Densitometria 

Clínica (ISCD), comparável à radiografia (SCHOUSBOE; DEBOLD, 2006). 

A mensuração do risco de fraturas osteoporóticas é realizada de maneira 

individualizada pelo FRAX. Este instrumento é um modelo de informática desenvolvido pela 

Organização Mundial de Saúde que utiliza a associação de sete fatores de risco para fratura 

com os resultados da densidade mineral óssea do colo do fêmur, ou, na ausência do relatório 

desintométrico, com o Índice de Massa Corpórea (IMC). 

 De acordo com Urbanetz (2013), este modelo aliado aos fatores de risco é capaz 

de estimar para cada paciente, a probabilidade do risco absoluto da fratura de colo de fêmur, 

ou qualquer outra fratura por osteoporose,  nos próximos dez anos, com ou sem a realização 

da densitometria. Os principais fatores de risco clínicos são: idade, dados antropométricos, 

fratura prévia, história de fratura de quadril materna ou paterna, tabagismo atual, consumo de 

álcool, uso de glicocorticosteroides, relato de artrite reumatoide e outras causas secundárias 

de osteoporose, de acordo com o gênero e a origem étnica. 

 No Brasil, o FRAX foi validado por meio de quatro estudos Clínico-

Epidemiológicos associando dados de prevalência de fratura de quadril e mortalidade em 

diferentes áreas geográficas. Vale ressaltar que o Brasil é um país de dimensões continentais e 
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que estes estudos não refletem a tendência como um todo, evidenciando a necessidade de 

estudos regionais. Por conseguinte, Urbanetz (2013) conclui que o ideal seria um FRAX 

Brasil que englobe as cinco regiões com maios densidade populacional e uma casuística 

representativa para assim classificar o risco de fratura em dez anos como um todo e por região 

geográfica. 

 

2.8 Aterogênese e Eixo GH/IGF-I 

2.8.1 Aterosclerose e Aorta Abdominal 

 

Aterosclerose é uma doença sistêmica, mais estudada nas artérias cerebrais, 

coronárias, e nos mebros inferiores, na qual as lesões de gorduras chamadas de placas 

ateromatosas se desenvolvem dentro das superfícies das paredes arteriais. Nestas placas, 

depósitos de sais de cálcio se precipitam, frequentemente, com o colesterol e outros lipídios, 

levando a calcificações pétreas que podem enrigecer as artérias (GUYTON; HALL, 2006b). 

Consiste no acúmulo de lipídios, células inflamatórias e fibrose tecidual na camada íntima, o 

que leva ao aumento da espessura intimal das artérias de grande e médio calibre. Os principais 

fatores de risco para o seu desenvolvimento são: hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 

níveis elevados de LDL, baixos níveis de HDL, hiperhomocisteinemia, resistência à insulina, 

diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, estados pró-coagulantes, 

mediadores inflamatórios e imunológicos e marcadores genéticos (ROSS, 1999). 

A aterosclerose geralmente não é referida como causa de morte, embora se 

manifeste clinicamente em cerca de 10% da população mundial, sendo responsável por várias 

doenças cardiovasculares (DCV), como acidente vascular encefálico, principal causa de 

mortalidade, seguida da doença isquêmica do coração (DAC), e por 95% da doença 

coronariana, por 85% da doença arterial obstrutiva crônica e por 75% da doença 

cerebrovascular. As doenças cardiovasculares constituem grave problema de saúde pública 

associado ao processo de envelhecimento (RAMOS et al., 2006). 
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No Brasil, as doenças do aparelho circulatório representam a principal causa de 

morte, 30% das mortes para todas as faixas etárias, 335.213 óbitos entre os 1.170.498 óbitos 

ocorridos em 2011 (SISM, 2011).  

A aorta é a maior artéria sistêmica do corpo humano (RICE et al., 2007). Emerge 

do coração e compreende a raiz da aorta, aorta ascendente, arco da aorta e aorta descendente 

(GARDNER, 1999). É constituída por três camadas: a túnica íntima formada de epitélio 

endotelial sustentado por pequena quantidade de tecido conjuntivo frouxo, a túnica média que 

consiste em porções variáveis de músculo liso e tecido elástico e a túnica externa ou túnica 

adventícia, que se compõe tanto de fibras colágenas quanto de fibras elásticas. Na aorta 

ocorrem depósitos de lipídeos, comumente na forma de estrias, que evoluem anos para a 

formação de placas ateroscleróticas (GARDNER, 1999). A inflamação está envolvida na 

iniciação, progressão da aterosclerose, e na ocorrência das complicações cardiovasculares, 

como o infarto do miocárdio (NAPOLI, 2007). 

Os depósitos lipídicos acarretam várias mudanças no colágeno da camada íntima. 

Um aumento generalizado no colágeno, caracterizando a fibrose, pode ser resultado da 

hiperplasia de músculo liso, e também da produção de fatores de crescimento que aumentam a 

expressão de genes responsáveis pela produção de colágeno em uma variedade de células 

(MORTON, BARNES, 1982; IGNOTZ, MASSAGUE, 1986).   

A evolução das lesões ateroscleróticas gera um remodelamento arterial, que pode 

provocar alterações no diâmetro e na espessura do vaso. Nas formas avançadas, podem 

ocorrer tanto dilatação progressiva (aneurisma) quanto estreitamento difuso (STRONG, 

1992). A aterosclerose na aorta predomina em seu segmento abdominal (BENVENUTI et al., 

2005).  O diâmetro arterial da aorta abdominal aumenta com o envelhecimento (ZARINS, 

XU, GLAVOV, 2001; ASTRAND et al., 2005). 

Estudo realizado em autópsias de aortas no centro do Brasil concluiu que a 

intensidade da lesão macroscópica da aterosclerose nos pacientes aumentou com a idade, 

independente da etnia e gênero, sendo verificado o aumento da espessura das camadas íntima 

e média com o envelhecimento. Houve um aumento do depósito lipídico na camada íntima na 

faixa etária acima dos 65 anos. A aterosclerose da aorta abdominal foi importante causa de 

mortalidade (FERRAZ, 2008). 
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O estudo das calcificações na aorta abdominal não é tão realizado quanto nas 

coronárias, nestas, o escore do cálcio pela angiotomografia computadorizada é o padrão ouro. 

Recentemente foi demonstrado que a angiotomografia computadorizada melhora a 

estratificação de risco em pacientes brasileiros com e sem hipertensão arterial (OLIVEIRA, 

2013).  

A Tomografia computadorizada (TC), sem contraste, é atualmente, o padrão-ouro 

para avaliação e quantificação das calcificações da aorta abdominal, no entanto, apresenta 

como limitações a elevada exposição à radiação e o alto custo (OWEN et al., 2011). 

Inicialmente, estudos restritos a pacientes com doença renal crônica mostrou que DXA, por 

imagens laterais, pode detectar CAA com boa sensibilidade e especificidade (BLACHER et 

al., 2001; LONDON, 2003). Mais recentemente, para a detecção de CAA em mulheres 

saudáveis, a acurácia da DXA lateral foi testada e comparada com a TC, apresentando 

sensibilidade e especificidade de 64 e 84% respectivamente, uma análise limitada ao volume 

de cálcio ≥0,008 cm3, sugerindo que DXA por imagens laterais pode ser uma alternativa 

viável comparada à TC (CECELJA et al., 2013).  

 Inicialmente, estudos restritos a pacientes com doença renal crônica mostraram 

que DXA, por imagens laterais, pode detectar CAA com boa sensibilidade e especificidade 

(BLACHER et al., 2001; LONDON, 2003).  

A calcificação vascular em vários aspectos pode ser entendida como um processo 

de ossificação, desta forma a osteoporose que é nefasta no osso, poderia ser benéfica no vaso. 

Neste sentido estudos sobre o papel de inibidores da mineralização óssea no vaso como a 

osteopontina são relevantes (WADA et al., 1999). 

O fator de crescimento do endotélio vascular é produzido pelos osteoblastos e está 

envolvido com o estímulo direto da angiogênese: proliferação de células endoteliais e 

aumento da permeabilidade vascular e osteogênese(PINHEIRO; SZEJNFELD,2007)  

Vários fatores parecem estar envolvidos na patogênese da aterosclerose como o 

aumento na permeabilidade do endotélio, processos tóxico-inflamatórios, hábitos de vida, 

alimentação e  predisposição genética.  
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2.8.2 Aterosclerose na DGH 

 

A aterogênese é um processo multifatorial, comumente associado a fatores de 

risco cardiovascular. O papel do eixo GH-IGF-I permanece controverso. Estudos 

demonstraram que níveis baixos de IGF-I estão associados a um aumento do risco 

cardiovascular e de doença arterial coronária(DAC) na população geral (JUUL, 2002). Níveis 

baixos de IGF-I e IGFBP-I estão associados a risco aumentado de mortalidade por DAC em 

idosos, independentemente da prevalência dessa doença e de fatores de risco de doenças 

cardiovasculares (LAUGHLIN et al., 2004). 

Adultos com DGH iniciados na vida adulta apresentam mortalidade 

cardiovascular e cerebrovascular elevada. Tem sido proposto que esse aumento está associado 

à influência da DGH sobre fatores de risco para aterosclerose, como obesidade central, 

dislipidemia: aumento do colesterol total, triglicérides, LDL e redução do HDL; e níveis 

elevados de proteína C reativa (BENGTSSON, 1998; BULOW et al., 2000; GOLA et al., 

2005). 

Na DGH de início na infância, existe predisposição a estados hipoglicêmicos 

persistentes e acentuados, visto que o GH exerce papel fundamental na homeostase glicêmica. 

Na deficiência de GH no adulto ocorre resistência à insulina e hiperglicemia, porque, na fase 

adulta, o IGF-I passaria a ter participação mais intensa nos mecanismos homeostáticos dos 

carboidratos (MAURAS et al., 2005). 

 Outro fator para esta resistência à insulina seria a alteração na composição 

corporal. A DGH está associada à diminuição da massa magra e aumento do percentual de 

gordura, em especial da gordura visceral, provavelmente decorrente da ausência das ações 

lipolíticas e inibitórias do armazenamento lipídico do GH, além de suas ações referentes ao 

anabolismo protéico. Este dado é corroborado por estudos que demonstram reversão destes 

parâmetros após reposição com GH (BRUMMER,1998; YUEN; DUNGER, 2006). 

Na DGH encontramos prejuízo na vasodilatação dependente do endotélio, 

aumento da agregação plaquetária, aumento da PCRs, elevação do fibrinogênio, aumento da 
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espessura da íntima média e maior prevalência de placas ateroscleróticas, que podem ser 

revertidas com a reposição de GH (CAPALDO et al., 1997; PFEITER et al., 1999). 

 Bengtsson (1998) e Bulow et al. (2000) referem que portadores de DGH 

apresentam aumento da morbimortalidade cardiovascular (CV) e cerebrovascular.  

A DIGH é uma doença rara, nos estudos realizados em populações com a 

deficiência do hormônio do crescimento, esta deficiência é atribuída a várias etiologias com 

diferentes graus de gravidade, além de geralmente estar associada a múltiplas deficiências 

hipotálamo - hipofisárias (hipopituitarismo), como também, à terapia de reposição com 

múltiplos hormônios (glucocorticóides, L-tiroxina e esteróides sexuais) e à observação de que 

grande parte desses pacientes foram submetidos à cirurgia e ou radioterapia hipofisária ou 

hipotalâmica, situações que obscurecem a interpretação dos dados. Possivelmente, os efeitos 

na mortalidade CV e cerebrovascular estão ligados à combinação de várias deficiências 

hipofisárias, com complicação de terapias hormonais imprecisas e ou  de radioterapias 

prévias. De fato, em pacientes com hipopituitarismo, não existe um mecanismo preciso para 

se instituir glicocorticóides, além de,  não ser possível o uso do TSH para ajustar a dose de 

tiroxina, como no hipotireoidismo primário. Em adição, tem sido proposto que a mortalidade 

cardiovascular em pacientes com tumores hipofisários pode estar associada à radioterapia, a 

qual pode causar lesão vascular direta (BRADA et al, 2002).  

Um estudo no Reino Unido, com 1014 indivíduos portadores de 

panhipopituitarismo, realizado por Tomlinson et al. (2001), refere que o aumento da 

mortalidade cardiovascular e respiratória não se correlacionou positivamente com DGH, e 

sim, com deficiência gonadotrófica. Não está totalmente esclarecido se o aumento da morbi 

mortalidade CV associada ao hipopituitarismo tratado resulta de DGH não tratada, ou desses 

fatores de confusão adicionais. Portanto, o papel da DGH na expressão fenotípica do risco 

cardiovascular em populações com deficiência isolada do GH (DIGH), não associada a outras 

hipofunções hormonais, carece de mais estudos elucidativos. 

A DIGH é uma doença rara, e a maioria dos pacientes recebe tratamento com GH 

durante a infância, e grande parte das crianças com DIGH idiopática, quando avaliadas na 

idade adulta, não apresentam as características da deficiência de GH (JUUL et al., 1997), 

razão pela qual são escassos os estudos com DIGH congênita, vitalícia, não tratada durante a 

infância. 
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 Os “anões de Itabaianinha” consistem, então, num modelo ideal para definir o 

impacto da DIGH grave na fisiopatologia cardiovascular. Este modelo humano de DIGH 

apresenta redução de massa magra refletindo a carência do efeito sinérgico do GH e do IGF-I 

sobre o anabolismo proteico, e exagero do percentual de gordura com predomínio truncal, 

decorrente da menor lipólise. Os níveis séricos de colesterol total e de LDL colesterol são 

elevados, em comparação com os controles da mesma região (BARRETO-FILHO et al., 

2002; GLEESON et al., 2002). Os níveis séricos de insulina e HOMAir são reduzidos e 

menores que nos controles (BARRETO-FILHO et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2006). Apesar 

de tais fatores de risco cardiovascular, estes indivíduos apresentam longevidade normal 

(AGUIAR-OLIVEIRA et al., 2010), sem evidências de resistência insulínica (OLIVEIRA et 

al., 2012) e ausência de aterosclerose carotídea ou coronariana (MENEZES OLIVEIRA et al., 

2006). É desconhecido o aspecto da aterosclerose na aorta abdominal, nos indivíduos idosos 

com DIGH de Itabaianinha. 

Além deste fenótipo metabólico e cardiovascular, é importante relatar que, como o 

nível de IGF-I desses indivíduos é mais reduzido que aqueles comumente associados ao 

aumento do RCV (AGUIAR-OLIVEIRA et al., 1999), a deficiência absoluta e vitalícia do 

GH parece ser menos deletéria ao sistema cardiovascular que a deficiência adquirida ou 

moderada. Isso pode ocorrer possivelmente pela menor proliferação das células musculares 

lisas, etapa primordial para o crescimento de placa aterosclerótica, quando o eixo GH/ IGF-I é 

vitalício e gravemente deprimido (DELAFONTAINE et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2006). 

Por outro lado, a redução menos grave do IGF-I e com início na idade adulta pode levar a 

apoptose daquelas células, provocando a ruptura de placas ateroscleróticas pré-existentes e os 

eventos cardiovasculares na DIGH adquirida ou moderada (DELAFONTAINE et al., 2004).  

A reduzida sinalização do eixo somatotrópico (GH/IGF-I) atrasa o 

envelhecimento e aumenta a longevidade em ratos de laboratório. No entanto, não está claro 

se a diminuição fisiológica de GH/IGF-I com a idade representa um sintoma do declínio da 

função neuroendócrina, que é  uma causa das alterações na composição corporal e 

funcionalidade relacionada ao envelhecimento, ou um mecanismo de proteção contra as 

doenças associadas à idade. Embora as evidências clínicas disponíveis não recomendem o uso 

de GH recombinante como uma terapia anti envelhecimento, muitos estudos sugerem a 

utilidade potencial da terapia com GH no tratamento da sarcopenia e da fragilidade em idosos 
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(BARTKE, 2009). Atualmente é difícil propor doses e momento exato para instituição desta 

terapêutica. 

Doenças crônico-degenerativas como hipertensão arterial, diabetes, artrite, e 

osteoporose, estão entre as que mais acometem os idosos. No entanto, é importante ressaltar 

que, embora a maioria dos idosos apresente algum tipo de doença crônica, é possível 

continuar vivendo com qualidade e escrevendo sua história de vida, desde que essas doenças 

sejam controladas (PAVARINI et al., 2005). 
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 Avaliar a influência da DIGH sobre a densidade mineral óssea e a calcificação da 

aorta abdominal em indivíduos idosos com uma mutação no gene do GHRHR.   

 

3.2 Objetivos Específicos 

a) Avaliar a densidade mineral óssea areal em indivíduos idosos com DIGH 

b) Avaliar a densidade mineral óssea volumétrica em indivíduos idosos com DIGH 

c) Verificar o número, grau e tipos de fraturas vertebrais nos indivíduos idosos com 

DIGH 

d) Avaliar a calcificação da aorta abdominal em indivíduos idosos com DIGH 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

§ Estudo transversal, analítico, caso-controle. 

4.2 Critérios de inclusão e exclusão 

Os indivíduos portadores da DIGH e controles de estatura normal (CO), pareados 

por gênero e idade, foram recrutados em reuniões na Associação da Deficiência do 

Crescimento de Itabaianinha e por busca ativa domiciliar, submetidos à genotipagem prévia 

para mutação homozigótica no gene GHRHR (c.57+ 1, G>A):  

§ Inclusão: idade igual ou superior a 60 anos, genotipagem positiva para a 

referida mutação no grupo DIGH e negativa nos controles. 

§ Exclusão: história conhecida de doença crônica reumatológica, hepática, 

renal, osteometabólica, doença tireoidiana, diabetes Melittus; o uso précio 

ou atual de GH, hormônio tireoidiano, anticonvulsivantes, 

glicocorticoides, suplementação de cálcio, vitamina D e medicamentos 

para osteoporose. 

Os dados que subsidiaram os critérios de inclusão/exclusão foram coletados 

diretamente das fichas de cadastro dos idosos (Anexo A). 

 

4.3 Amostra 

O grupo foi composto de 30 indivíduos: 10 com DIGH (cinco homens de 60 a 88 

anos, e cinco mulhers de 63 a 87anos); e 20 controles (10 homens de 60 a 94 anos e 10 

mulhers de 60 a 86 anos); que foram abordados após aprovação dos Comitês de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos, da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Johns 

Hopkins. Este estudo é um desdobramento do projeto de pesquisa “Conseqüências de 

deficiência isolada e vitalícia do GH” tendo sido aprovado com o parecer número 043/204, e 
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o Registro no CONEP sob o número 10212 (Anexo B). Todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexos C e D). 

A coleta envolveu o deslocamento rodoviário de Itabaianinha-Aracaju (154 Km- 

percurso de 2hs), para o Hospital Universitário-UFS, onde foram realizados exames séricos, e 

também para a Clínica CLIMED, onde foram realizadas a densitometria e a VFA. 

 

 

4.3.1 Medidas antropométricas 

A altura foi aferida com estadiômetro vertical, e o peso em balança digital. O 

índice de massa corporal (IMC) foi obtido pela fórmula: peso (kg) /altura (m2). 

O cálculo dos respectivos escores de desvios-padrão, em ambos os gêneros, foi 

realizado por meio da Calculadora de SDS, acessada pelo endereço eletrônico: 

http://www.phsim.man.ac.uk/SDSCalculator/ 

 

4.3.2  Dosagens Hormonais 

A insulina foi medida pelo método quimioluminescente imunométrico de fase 

sólida IMMULITE 2000® (Siemens Health care Diagnostics Products Ltd., EUA), com 

-ensaio de 4,2 e 5,1% , 

respectivamente. A resistência à insulina foi estimada utilizando o modelo de avaliação da 

homeostase da resistência à insulina (HOMAir) com a fórmula: insulina sérica de jejum 

(µU/ml) x glicemia de jejum (mmol/l) /22,5 (LANSANG et al., 2001). 

O IGF-I foi medido pelo  método  quimioluminescente imunométrico de fase 

sólida IMMULITE 2000® (Siemens Health care Diagnostics Products Ltd., EUA), com 

sensibilidade de 25ng/ml. As variabilidades intra e inter-ensaio foram de 3,1 e 6,1 %, 

respectivamente. 9 em 10 indivíduos com DIGH apresentaram níveis de IGF-I < 25ng/ml. 

Nestes indivíduos, consideramos o valor de 25ng/ml para calcular a média e o desvio padrão. 
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4.3.3. Avaliação da Densidade Mineral Óssea 

A DMO foi obtida pelo DXA, utilizando o aparelho Discovery W-Hologic 

(Hologic Inc., Waltham, MA), e realizada por um único operador, com posicionamento do 

paciente dentro dos critérios técnicos exigidos para cada área: coluna lombar, colo do fêmur e 

quadril total, com base nas recomendações da ISCD. Os resultados foram expressos em 

valores absolutos (g/cm2). O coeficiente de variação para as medidas de DMO em indivíduos 

normais foi de 1%, tanto para a coluna lombar como para o colo do fêmur. 

A DMO areal pode apresentar distorção nos resultados quando utilizada para 

comparar ossos de diferentes tamanhos, portanto foi estimada matematicamente a densidade 

volumétrica da coluna lombar (DMOLv) e do quadril total (DMOQTv). Para a DMOLv  

usamos L1-L4, em vez de L2-L4, conforme proposto por Carter et al. (1992) com base na 

atual recomendação da Sociedade Internacional de Densitometria Clínica (ISCD). Para o 

cálculo da DMOLv L1-L4 e DMOQTv foram utilizadas as equações propostas por CARTER 

et al. (1992) e MAHESHWARI et al. (2003), descritas abaixo:  

§ Coluna lombar:  
 

 

 
 
 

§ Quadril Total:   
 

 

 

4.3.4 Avaliação de fraturas vertebrais 

A morfometria vertebral, pela DXA, tem um grande potencial para uso clínico na 

detecção de fraturas vertebrais, por ser uma técnica rápida e com menor índice de radiação 

(LEWIECKI et al., 2006). É realizada no mesmo momento e com o mesmo equipamento da 

DMO pela DXA. Com o paciente em decúbito lateral, imagens laterais da coluna vertebral de 
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T4 a L4 são obtidas, e por meio de um cursor, seis pontos são marcados em cada corpo 

vertebral e por meio do digitalizador translúcido e do cursor, foram medidas as alturas 

vertebrais: anterior (AA), média (AM), e posterior (AP), para o cálculo das razões: AA/AP 

(cunha), AM/AP (bicôncava) e AP/AP+1 ou AP/AP-1 (esmagamento), onde AP+1 e AP-1são, 

respectivamente, a altura posterior da vértebra acima e abaixo da examinada (GENANT et al., 

1993).  

A classificação das fraturas vertebrais seguiu o método “semi-quantitativode 

Genant”que correlaciona o grau 1 (leve) com  uma redução na altura vertebral de 20-25%, 

grau 2 (moderada) com uma redução de 26-40 %, e grau 3 (grave) com mais de 40% 

(GENANT et al., 1993). 

 

 

Figura 5- Demonstração do uso do aplicativo para classificação das fraturas vertebrais, em um 
paciente com DIGH. 
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4.3.5 Calcificação da aorta abdominal 

 

A calcificação da aorta abdominal (CAA) foi avaliada pela morfometria digital 

(VFA – Vertebral Fracture Assessement) captando imagens dos depósitos calcificados nas 

paredes anterior e posterior da aorta abdominal, adjacentes às primeiras quatro vértebras 

lombares. O fator de risco cardiovascular foi calculado pelo escore de cálcio em códigos 0, 1, 

2, e 3 (SCHOUSBOE, et al., 2008). 

Código 0        sem calcificações, risco negativo. 

Código 1       1 a 2 calcificações, risco baixo. 

Código 2       3 a 4 calcificações, risco moderado. 

Código 3       5 ou mais calcificações, risco alto.  

A média dos códigos deste risco foi calculada nos dois grupos. 

 

4.3.6 Análise Estatística 

 

Os dados foram tabulados (Apêndice C, D, E e F) e para a análise estatística foi 

utilizado o software SPSS/PC 11.5 (Statistical Packet for Social Science, Inc., Chicago, IL).  

Os valores das variáveis foram expressos em média e desvio-padrão. A comparação entre os 

grupos para amostras independentes foi realizada pelo teste t de Student. A frequência do tipo 

e do grau de fraturas foram analisadas pelo Teste Exato de Fisher, e a correlação entre as 

variáveis pelo Coeficiente de Spearman. Os valores de p de 0,05, ou menos, foram 

considerados estatisticamente significativos. 
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5  RESULTADOS 

 

 

Na Tabela 1, apresentamos as características clínicas e bioquímicas de indivíduos 

com DIGH devido a mutação nula homozigótica c.57 +1 G>A no gene do GHRHR e dos 

controles, com valores expressos em médias e desvios-padrão (DP). Os grupos foram 

pareados por idade, gênero e IMC. Estas características, conforme esperado, apresentam 

altura e peso, em valores absolutos, e o escore do desvio padrão menores na DIGH do que no 

grupo controle. A idade da menopausa nas mulheres foi semelhante em ambos os grupos 

(49,75 ± 3,68 anos e 47,33 ± 5,19 anos, p = 0,423).  

 

Tabela 1 - Características Clínicas e Bioquímicas de Indivíduos com Deficiência Isolada do 
Hormônio do Crescimento (DIGH) devido a mutação nula homozigótica c.57 +1 G>A no 
gene do receptor do hormônio liberador do GH (GHRHR) e Controles. Os valores expressos 
em médias e desvios-padrão (DP). 
 

 
Controles 

(n=20) 
DIGH 
(n=10) 

P 

Gênero(homens) 10 5 1 

Idade 69,75 ±10,47 71,0 ±10,18 0,758 

Menopausa 47,33 ±5,19 49,75 ±3,68 0,423 

Altura (m) 1,55 ±0,08 1,20 ±0,05 <0,0001 

Altura EDP -2,45 ±1,07 -7,99 ±0,55 <0,0001 

Peso (kg) 65,52 ±10,71 40,68 ±8,92 <0,0001 

Peso EDP -0,13 ±1,53 -4,88 ±3,72 0,003 

IMC (kg/m2) 27,22 ±4,02 28,90 ±8,80 0,477 

IMC EDP 1,17 ±1,04 1,11 ±2,14 0,918 

IGF-I (ng/mL) 108,57 ±61,42 26,96 ±6,20 <0,0001 

Glicose (mg/dL) 90,85 ±18,23 109,00 ±28,02 0,086 

Insulina(µUI/mL) 3,96 ±2,54 2,56 ±1,77 0,049 

HOMAir 0,89 ±0,61 0,73 ±0,69 0,475 
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No grupo da DIGH os níveis de IGF-I foram significativamente menores quando 

comparados os do grupo controle (p<0,0001). Os níveis séricos de insulina também foram 

estatisticamente menores na DIGH (p=0,049) e os valores de HOMAir foram iguais (Gráfico 

1). 

 

 

 

Gráfico 1- Características clínicas e bioquímicas de 20 controles e 10 indivíduos com 
Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento (DIGH). A=Altura EDP; B= IGF-I, C= 
Insulina, e D= HOMAir. 
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Na Tabela 2, são apresentados os valores da DMO areal e volumétrica (DMOv). A 

DIGH apresenta diminuição significativa da DMO areal da coluna lombar, colo do fêmur e 

quadril total, no entanto, a  DMOv, em L1- L4 e do quadril total,  não foi diferente entre os 

grupos  (Gráfico 2). 

 

 

Tabela 2 - Densidade Mineral Óssea Areal (DMO) e DMO volumétrica (DMOv)  em  
indivíduos com Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento (DIGH) devido à mutação 
nula homozigótica c.57 +1 G>A no gene do receptor do hormônio liberador do GH (GHRHR) 
e em controles (CO).  Valores expressos em médias e desvio padrão (DP). 

 
Controles 

(n=20) 
DIGH 
(n=10) 

P 

DMO L1 (g/cm2) 0,943 ±0,18 0,764 ±0,07 0,001 

DMO L2 (g/cm2) 1,000 ± 0,21 0,740 ±0,08 < 0,0001 

DMO L3 (g/cm2) 1,086 ±0,25 0,760 ±0,12 <0,0001 

DMO L4 (g/cm2) 1,108 ±0,26 0,706 ±0,12 <0,0001 

DMO L1-L4 (g/cm2) 1,041 ±0,22 0,743 ±0,08 <0,0001 

AREA  L1-L4 (cm2) 50,748 ±5,73 29,876 ±3,71 <0,0001 

DMOv L1-L4 (g/cm3) 0,145 ±0,02 0,137 ±0,02 0,350 

T- ESCORE L1-L4 -1,16 ±1,66 -3,58 ±0,58 <0,0001 

Z- ESCORE L1-L4 0,09 ±1,39 -1,64 ±0,89 0,001 

DMO QT (g/cm2) 0,956 ±0,16 0,804 ±0,09 0,002 

QT area óssea (cm2) 32,280 ±3,83 22,139 ±4,13 <0,0001 

DMOv QT (g/cm3) 0,172 ±0,16 0,169 ±0,26 0,756 

T- ESCORE QT -0,60 ±1,25 -1,74 ±0,74 0,004 

Z- ESCORE QT 0,61 ±1,07 -0,05 ±0,81 0,097 

DMO CF (g/cm2) 0,839 ±0,12 0,621 ±0,09 <0,0001 

QT: quadril total, DMO CF: Densidade mineral óssea do colo do fêmur. 
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Gráfico 2 - Dados da Densidade Mineral Óssea (DMO) e Área da coluna lombar (L1- L4) de 20 controles e de 
10 indivíduos com DIGH: A. DMO Areal (g/cm²). B. Área óssea (cm²). C. DMO volumétrica (g/cm³). 
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O Gráfico 3 demonstra a ausência de diferença no Z escore do quadril total entre 

os dois grupos. 

 

 

Gráfico 3 - Z escore do quadril total (QT) em 20 controles e de 10 indivíduos com Deficiência 
Isolada do Hormônio do Crescimento (DIGH). 
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Apesar do número de indivíduos com fraturas vertebrais ter sido semelhante nos 

dois grupos, na DIGH (cinco em dez, 50%) e no grupo controle (seis em 20, 30%, p=0,15), o 

número de fraturas por indivíduo foi menor na DIGH (2,8; 14 fraturas em cinco indivíduos) 

do que nos controles (5,33; 32 fraturas em seis indivíduos, p=0,018). Quanto ao tipo de 

fraturas foram observadas na DIGH: 11 bicôncavas, três por esmagamento e nenhuma fratura 

em cunha. No grupo controle foram encontradas: 17 bicôncavas, seis por esmagamento e nove 

fraturas em cunha (Tabela 3). Em relação à gravidade das fraturas na DIGH foram observadas 

oito fraturas leves, seis moderadas e nenhuma grave. No grupo controle, 12 fraturas foram 

classificadas como leves, 17 como moderadas e três como graves (Tabela 4). 

 

 

 

 

Tabela 3 - Tipos de fraturas em Indivíduos com Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento (DIGH) 
devido a mutação nula homozigótica c.57 +1 G>A no gene do receptor do hormônio liberador do GH (GHRHR) 
e Controles (CO). Valores absolutos e (%). 

Tipos de fraturas DIGH CO P 
Bicôncava 11 (78,6) 17 (53,1) 0,047 

Cunha 00 (00) 09 (28,1) 0,506 
Esmagamento 03 (21,4) 06 (18,8) 0,041 

 
 
 
 
 
Tabela 4 - Grau das fraturas em Indivíduos com Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento (DIGH) 
devido a mutação nula homozigótica c.57 +1 G>A no gene do receptor do hormônio liberador do GH (GHRHR) 
e Controles (CO). Valores absolutos e (%). 

Grau de fraturas DIGH CO P 
Leve 08 (57,1) 12 (37,5) 0,109 

Moderado 06 (42,9) 17 (53,1) 0,308 
Severo 00 (00) 03 (9,4) 0,543 

 
  



63 
 

 
 

  

O escore de cálcio foi negativo em nove dos dez portadores da DIGH (90%) e 

também em 16 indivíduos dos 20 do grupo CO (80%), p = 0,373. Na DIGH, o único escore de 

cálcio  positivo foi de risco moderado. No grupo controle, Dos quatro indivíduos que 

apresentaram escore de cálcio positivo: um apresentou risco leve, um moderado e dois 

tiveram risco alto. A média dos índices de risco foi semelhante nos dois grupos (0,20 ± 0,63 e 

0,45 ± 0,99). 

Nos indivíduos com DIGH e nos controles, não houve correlação entre a DMOv 

L1-L4 e o número de fraturas, no entanto, foi encontrada uma significativa correlação 

negativa entre a DMOvQT e o número de fraturas (r= -0,421 , p=0,021). Em relação, ao 

escore de cálcio e ao número de fraturas foi encontrada uma correlação positiva (r = 0,534, p 

= 0,002). 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

             As hipóteses deste trabalho foram embasadas na observação de que os portadores da 

DIGH mantêm a postura corporal longilínea, livre da hipercifose torácica, e não apresentam 

relatos sobre imobilidade por fratura de quadril, nem de acidente vascular cerebral e de morte 

súbita por problemas cardíacos. A densidade mineral óssea e as calcificações da aorta 

abdominal, desta população, foram analisadas em dois estudos apresentados nesta tese, cujos 

artigos publicados se encontram nos apêndices A e B.  

          No artigo um, (Apêndice A) foi avaliada a DMO de um grupo de adultos jovens, 

com idade de 38,16 ± 12,17 anos, de Itabaianinha, com DIGH não tratada. Neste estudo a 

densidade mineral óssea areal foi baixa, e a DMO volumétrica foi normal (EPITÁCIO-

PEREIRA et al., 2013). Estudos prévios em quatro indivíduos com DIGH com uma mutação 

diferente no GHRHR mostrou uma redução da DMO areal no terço distal do antebraço 

(composto predominantemente por osso cortical), mas com DMOv similar a DMOv do colo 

femoral, semelhante ao comportamento da DMO areal e volumétrica nesses sítios 

(MAHESHWARI et al., 2003). Outra pesquisa em 11 indivíduos adultos com deficiência no 

GH-R, sem tratamento com IGF-I, provenientes do Equador, demonstrou que a espessura 

cortical, a taxa de formação óssea e o volume do osso trabecular foram normais. 

(BACHRACH et al., 1998). 

                  No segundo artigo (Apêndice B), núcleo central desta tese, realizado nesta mesma 

genealogia, com indivíduos idosos, apresentamos um modelo singular de estudo, visto que, 

não existe na literatura recente, material disponível sobre a DMOv em indivíduos idosos, com 

DIGH congênita, devido a uma mutação homozigótica nula inativadora do GHRHR. Este 

modelo é  a maior coorte, descrita na literatura, com a referida mutação, e com um grande 

números de indivíduos adultos, que não receberam tratamento com GH. Nossos resultados, 

em indivíduos idosos, mostraram DMOareal, na coluna lombar e quadril total menor,  nos 

indivíduos com DIGH do que nos controles, no entanto, quando corrigida para o menor 

volume dos ossos, a DMOv foi semelhante entre os grupos. Existem na literatuta dois estudos 

que apresentam resultados similares aos nossos, com diminuição da DMO areal na DGH, 

porém, com indivíduos jovens: um realizado em quatro indivíduos jovens portadores de 
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deficiência grave de IGF-I, secundária a deficiência isolada do GH, por deficiência no 

receptor do hormônio liberador do GH (GHRH-R) (MAHESHWARI et al., 2003), e  outro, 

citado no parágrafo anterior, em adultos,  com deficiência no receptor do GH( GH-R), 

(BACHRACH et al., 1998). 

No presente estudo a DMOv  e a incidência de fraturas vertebrais pela VFA é 

semelhante entre os grupos DIGH e controle. Em relação ao número de FVs por indivíduos 

foi obtido um número menor na DIGH do que nos controles, notadamente, nos indivíduos 

idosos com DIGH, que apresentam Z-escore normal da DMO areal do quadril total. A 

densidade mineral óssea é semelhante entre os grupos, todavia, a resistência óssea parece ser 

diferente, isto é, maior na DIGH. O Z-escore do quadril total, foi normal na DIGH e 

semelhante ao dos controles, esta região anatômica,  é composta de osso cortical e trabecular, 

diferindo dos corpos vertebrais, que se compõem de osso trabecular. Assim, exames que 

especifiquem a composição destas áreas, como a histomorfometria, são importantes, para 

contribuir com o estudo da resistência óssea, o qual não foi realizado nesta pesquisa.              

A  DGH de início na infância, parecem não expressar o mesmo efeito deletério sobre a DMO, 

o que pode ocorrer em indivíduos normais que adquiriram a DGH na vida adulta 

(IRANMANESH et al., 1991; WÉMEAU, 1995; PERRINI et al., 2010).  

 É comumente aceito que GH e IGF-I tem, a longo prazo, efeito positivo na 

aposição e densidade óssea. De fato, indivíduos com DGH de início na idade adulta tem 

redução da massa óssea (HOGLER; SHAW, 2010). Esses dados foram coletados 

principalmente em pacientes com hipopituitarismo, gerando dificuldades sobre as influências 

de outras alterações hormonais na massa óssea, bem como da reposição desses hormônios. 

Indivíduos com DIGH ou resistência ao GH representam um modelo ideal para determinar a 

influência do eixo GH-IGF-I sobre a massa óssea. Em consonância com a literatura prévia, 

indivíduos adultos com DIGH não tratados apresentam redução da DMO areal na coluna 

lombar e no quadril total em relação aos controles, sem diferença da DMOv calculada nesses 

mesmos sítios, entre esses dois grupos.  Isto demonstra que a redução da DMO areal pode ser 

consequência da menor área dos ossos, e que esses indivíduos parecem ser menos propensos a 

fraturas.  

Estudos em modelos animais e humanos com severa DGH ou deficiência de IGF-I 

sugerem um déficit de formação óssea periosteal (osso cortical) até certo ponto, e preservação 

do osso trabecular (osso esponjoso) (HYLDSTRUP et al., 2012). Em nosso estudo, DMO foi 
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avaliado em sítios constituídos predominantemente por osso trabecular (L1-L4), mas também 

em sítios formados por ossos trabeculares e corticais associados (quadril total).  

A observação de que a média do número de fraturas por indivíduo foi menor na 

DIGH do que nos controles, pode sugerir que os indivíduos com a DIGH apresentam um 

aumento da resistência a fraturas, sendo menos propensos à recorrência de fraturas. Este 

achado pode ser explicado pela “teoria mecanostática”, a qual propõe que o osso se adapta a 

força para manter a tensão das cargas fisiológicas exercidas pelo músculo próximo ao ponto 

de ação (SCHOENAU, 2007). Uma vez que as maiores cargas fisiológicas são causadas por 

contrações musculares, deve haver uma relação estreita entre a resistência óssea, a força 

muscular e o tamanho do osso. Deste modo, os indivíduos com DIGH de Itabaianinha podem 

estar bem adaptados ao tamanho do seu corpo e à sua massa muscular reduzida, sendo menos 

propensos a fraturas. Parece que em termos de FVs é melhor ter GH e IGF -I muito baixos, ao 

longo da vida, do que ter níveis normais deles, durante a idade adulta e apresentar declínio 

destes níveis séricos com o envelhecimento. 

Segundo Kaplan, 1995, a relação entre o esforço aplicado ao osso e a arquitetura 

óssea foi descrita por Galileu Galilei (1564-1642), que verificou a relação direta entre peso e 

tamanho do corpo (leis da Inércia e dos Corpos). Em 1892, Julius Wolff descreveu como as 

mudanças na arquitetura interna e a conformação externa  do osso acompanhavam as 

mudanças na sustentação de peso pelo processo de remodelação esquelética (lei de Wolff): a 

forma segue sua função. A redução da capacidade de sustentação óssea devido ao desuso 

levará à perda das trabéculas ósseas que suportam menor peso, as quais são reabsorvidas 

primeiro, especialmente nos corpos vertebrais. A perda óssea, é entendida como consequência 

natural do envelhecimento, no entanto, as fraturas ósseas podem ser evitadas, ou minimizadas. 

O desafio é assegurar que todas as pessoas e especialmente grupos com maior risco sejam 

encorajadas a mudar o estilo de vida e a manter a massa óssea (KAPLAN, 1995). 

Modelos animais geneticamente modificados permitem a aquisição de novas 

informações sobre as ações do eixo GH e IGF-I no esqueleto. Provavelmente, a função 

principal do IGF-I no osso é aumentar a atividade osteoblástica, estimulando a formação 

óssea. Contudo, o IGF-I pode também estimular síntese de RANk- L aumentando a 

osteoclastogênese, como foi sugerido  pela observação de que a exposição dos camundongos 

“knockout” ao IGF-I leva a um decréscimo do numero de osteoclastos (SIMS et al., 2000). O 



67 
 

 
 

  

modelo animal equivalente da linhagem que estudamos (camundongos com mutação no gene 

GHRHR) tem osso cortical reduzido, mas o volume ósseo trabecular é normal (BEAMER; 

EICHER, 1976). A verificação deste efeito em humanos, por meio da  DXA, não é possível, 

visto que esta técnica não permite o estudo específico das regiões cortical e trabecular dos 

ossos. 

As FVs clinicamente reconhecidas ou não, são associadas com aumento da dor, 

limitação física, e decréscimo da qualidade de vida (OLIVEIRA FERREIRA et al., 2012), 

vale ressaltar, que nenhum destes achados estão presentes em nossos indivíduos com DIGH 

que apresentam qualidade de vida satisfatória (BARBOSA et al., 2009). A prevalência de 

FVs no grupo controle foi similar aos dados de mulheres brasileiras, saudáveis, com idade de 

65,7 ± 6,3 anos (34,1%) (OLIVEIRA FERREIRA et al., 2012). Tal observação reforça 

nosso achado de que a DIGH, congênita, vitalícia, e não tratada, tem um fenótipo ósseo 

favorável. Ademais, em duas décadas de acompanhamento desta comunidade com a 

realização dos mais variados estudos, não observamos nenhum relato de fratura de quadril, 

mesmo naqueles com mais de 90 anos. Inclusive, no estudo sobre longevidade destes 

indivíduos não há registro de fratura de quadril nas certidões de óbito (AGUIAR-OLIVEIRA 

et al., 2010). 

Processos relacionados ao crescimento, envelhecimento e longevidade, 

apresentam impactos econômicos significativos devido ao aumento da predisposição às 

doenças associadas à idade, como diabetes e câncer (ANISIMOV et al., 2013). Nossos dados 

sugerem que ter o eixo GH e IGF-I normal e estatura normal são dois fatores que juntos 

poderiam acarretar impactos econômicos significativos (AGUIAR-OLIVEIRA et al., 2010), 

especialmente em termos de FVs em indivíduos idosos. 

A presença de aterosclerose é um dos principais fatores desencadeantes de doença 

cardiovascular, portanto, métodos que a avaliem precocemente são necessários (STRONG, 

1995). O maior foco de investigação de aterosclerose são os estudos com artérias coronárias e 

carótidas, no entanto a calcificação de aorta abdominal precede o comprometimento dessas 

artérias (WILSON et al., 2001; OEI et al., 2002 ). A evidência radiográfica da CAA tem sido 

demonstrada como um forte preditor de incidência de doença coronária, de acidente vascular 

cerebral, de insuficiência cardíaca e de claudicação intermitente, independente dos fatores de 

risco cardiovascular clínicos, tradicionalmente conhecidos (SCHOESBOE et al., 2008). Em 
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nosso estudo, o escore de cálcio foi semelhante em indivíduos com DIGH e controles. Assim, 

este achado confirma que, apesar de vários fatores de risco cardiovascular (BARRETO-

FILHO et al., 2002), estes indivíduos não desenvolvem precocemente aterosclerose na aorta 

abdominal, corroborando com dados publicados anteriormente, sobre as artérias coronárias e 

carótidas, na DIGH de Itabaianinha (MENEZES OLIVEIRA et al., 2006). 

A constatação nos nossos dados, de uma correlação positiva significativa entre o 

escore de cálcio e o número de fraturas, também corrobora com outros dados apresentados em 

estudos anteriores (SZULC et al., 2013; IWAMOTO et al., 2010). As  fraturas e os eventos 

cardiovasculares são as principais causas de morbidade e mortalidade em idosos (TAJEU et 

al., 2013; MORALES-TORRES; GUTIÉRREZ-UREÑA, 2004). No entanto, destacamos à 

luz dos dados aqui apresentados, a necessidade de mais estudos para análise das relações entre 

perda óssea e doença cardiovascular. Uma nova interface de estudo parece estar se iniciando 

integrando pesquisas entre a ateroesclerose e o metabolismo  ósseo, essa associação tem sido 

descrita enfatizando semelhanças epidemiológicas, fisiopatogênicas e terapêuticas entre a 

calcificação da parede arterial e osteogênese (PINHEIRO; SZEJNFELD, 2007).  

A VFA e o escore de cálcio são medidas indiretas e não completamente validadas 

para avaliação de fraturas vertebrais e aterosclerose, no entanto, são bem aceitas, devido às 

vantagens de baixo custo e pequeno índice de exposição radioativa (DAMILAKIS; ADAMS; 

GUGLIELMI, 2010). Além do que, embora não haja consenso sobre a definição de fratura 

vertebral, o conceito de que a diminuição das alturas vertebrais anterior, média e posterior 

indica existência de fratura vertebral, corrobora com o  alcance clínico do objetivo da VFA. 

No que concerne ao escore de cálcio, indicando a aterosclerose, Cecejla et al., (2013) referem 

acurácia aceitável em estudos com este método em relação com a TC.    

Finalmente, indivíduos idosos com DIGH apresentam níveis baixos de insulina e 

níveis de HOMAir similares aos dos controles, estes achados coincidem com os que foram 

relatados, em estudos publicados anteriormente, demonstrando em indivíduos adultos jovens 

desta mesma árvore genealógica a redução da função das células beta, HOMAir menor, e o 

aumento da sensibilidade à insulina, resultando em um efeito neutro sobre o risco de diabetes 

(OLIVEIRA et al., 2012; VICENTE et al., 2013). Oliveira et al., (2012) realizou em 

Itabaianinha primeira descrição de sensibilidade à insulina normal em um modelo humano de 

DIGH.  Concluiu que a associação entre este perfil de adipocinas e sensibilidade à insulina 
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normal pode retardar a morbimortalidade cardiovascular nestes indivíduos. O prejuízo na 

função da célula beta sugere a importância do eixo GH/IGF-I no desenvolvimento do 

pâncreas endócrino e na insulinogênese. 

A presente tese traz como perspectivas a ampliação dos estudos visando avaliar o 

papel do eixo GH/IGF-I na perda óssea e doença cardiovascular com a provável utilização de 

novas metodologias como histomorfometria, marcadores bioquímicos de formação e 

reabsorção óssea, e angiotomografia computadorizada das artérias. Ademais, os nossos  

resultados fortalecem a prescrição de práticas esportivas para os indivíduos com DIGH, 

especialmente dos idosos, como previsto na futura “Academia dos Anões”. Esta instituição 

contará com equipamanetos adequados ao seu tamanho e acompanhamento médico 

interdisciplinar com orientações para prevenção da osteoporose e aterosclerose. 

Em resumo, na DIGH genética não tratada e vitalícia, o déficit de GH apresenta, 

no processo do envelhecimento, consequências benéficas para a densidade mineral óssea e 

não tem efeito deletério sobre a calcificação da aorta abdominal. O envelhecimento dos 

indivíduos com DIGH parece mais saudável que o dos controles, pelo menos nos aspectos 

ósseo e vascular. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

§ A densidade mineral óssea areal em indivíduos idosos com DIGH foi reduzida. 

§ A densidade mineral óssea volumétrica em indivíduos idosos com DIGH foi 

similar à dos controles. 

§ O percentual de indivíduos com fraturas foi similar nos dois grupos. E o número 

de fraturas por indivíduos foi menor na DIGH do que no grupo controle. 

§ O escore de cálcio foi igual nos dois grupos. 

§ A DIGH genética e vitalícia não apresenta consequências deletérias para a 

densidade mineral óssea e para a calcificação da aorta abdominal. 
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ANEXO A 

Ficha de Cadastro 
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ANEXO B 

Aprovação do Projeto 
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ANEXO C 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o projeto: Conseqüências de deficiência de 
hormônio de crescimento isolada vitalícia. 

 
Local da pesquisa:  Universidade Federal de Sergipe, Bairro Sanatório, S/N Aracaju, SE/ Brasil-49.060-100 
Título de projeto: Conseqüências de deficiência de hormônio de crescimento isolada vitalícia parte II (Termo de Consentimento dos 
Heterozigotos/Normais) 
Número da Aplicação:  NA_00018533 
Patrocinador: Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América 
Investigador principal: Roberto Salvatori, MD. 
Data: 26 de junho de 2008   
1. O que você deve saber sobre este estudo:  
 
• Estão lhe pedindo que participe de um projeto de pesquisa.   
• Este termo de consentimento explica o projeto de pesquisa e sua participação no projeto.     
• Por favor, leia cuidadosamente e leve o tempo que você achar necessário.    
• Por favor, faça perguntas qualquer hora a por qualquer coisa que você não entenda.     
• Você é um voluntário.  Se você participar do estudo, você pode mudar de idéia depois. Você pode desistir a qualquer momento. Não haverá 
nenhuma penalidade ou perda de benefícios se você decidir deixar o estudo.     
• Durante o estudo, nós lhe diremos qualquer informação nova que viermos a aprender e que poderia alterar seu desejo de continuar no estudo.   
• Durante este estudo, você não terá acesso a certas informações médicas e resultados de teste coletados para propósitos de est udo.  Se uma 
emergência acontecer enquanto você estiver no estudo, as informações médicas precisas ou necessárias para seu tratamento serão disponíveis para seu 
médico.  Quando o estudo for completado, todas as informações em seu registro médico estarão disponíveis para você.   
 
2. Por que esta pesquisa está sendo realizada?   
Esta pesquisa está sendo feita para determinar as conseqüências que a falta de hormônio de crescimento por muitos anos pode causar além da baixa 
estatura.  Além disso, nós desejamos estudar se as pessoas de estatura normal, que portam o gene que causa baixa estatura em Itabaianinha têm 
alterações no corpo delas, comparados com pessoas que não portam este gene.  Pessoas com baixa estatura devido à deficiência de hormônio de 
crescimento, seus parentes de estatura normal, e as pessoas normais que residem em  Itabaianinha e municípios vizinhos podem se unir a este estudo. 
Um total de cerca de 930 pessoas entrará no estudo, embora lhes possam participar de diferentes testes.   
 
3. O que acontecerá se você participar deste estudo?   
Se você concordar em participar deste estudo, nós lhe pediremos que faça uma ou mais das seguintes coisas abaixo: (somente as indicadas e não 
aquelas cruzadas): Para alguns voluntários só será pedido responder algumas perguntas sobre o estado de saúde deles e se eles têm parentesco com uns 
anões. Você será medido e será pesado, e se for selecionado para a pesquisa, nós coletaremos algumas células dentro de sua boca esfregando um 
cotonete de algodão suavemente na sua bochecha por aproximadamente 30 segundos. Isto nos permitirá obter seu DNA (material ge nético) para 
determinar se você pode transmitir a sua descendência, o gene alterado que causa a baixa estatura nos anões de Itabaianinha.    
Baseado no resultado do teste genético nós podemos lhe pedir que leve adiante uma segunda fase do estudo. Nós lhe pediremos que seja examinado 
em Itabaianinha ou na Universidade Federal de Sergipe em Aracaju. Nós organizaremos um transporte de carro à noite antes da prova ou mesmo no 
dia da prova para participantes serem deslocados para Aracaju, e transporte de retorno ao término de teste. Se você passar a noite, você ficará sem 
nenhum custo no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe. Nós lhe pediremos que faça os testes indicados (nó s colocaremos um “x” 

nos testes você não será solicitado para fazer): 
• (   )Será medida sua pressão sanguínea, estatura, dobras de pele 
• (   )Colher seis colheres de chá de sangue 
• (   )Nós lhe perguntaremos se você poderá estar grávida. Se você responder que sim será pedido para você colher uma amostra de sua urina, onde 
realizaremos um teste para saber se você está grávida 
• (   )Medir a força de seus ossos e a distribuição da gordura em seu corpo por um teste chamado “densitometria óssea por absorção de raios X de 
dupla energia (DXA)” 
• (   )Realize um teste para medir a quantidade de hormônio de crescimento que você produz durante a noite enquanto você dorme. Você será 
transportado para o Hospital Universitário em Aracaju, você receberá um jantar grátis. Depois do jantar, uma veia será puncionada com um escalpe e 
uma agulha será colocada no antebraço. Será tirado então sangue, à noite com intervalo de vinte minutos a partir de 22:00  horas até às 8:00 horas da 
manhã seguinte, enquanto você dorme em uma cama de hospital. Um máximo de 4 colheres de sopa de sangue será coletado.   
• (   )Realize um teste de Tolerância a glicose para medir o aumento no sangue do nível de um hormônio chamado insulina, depois que nós 
injetarmos açúcar em sua veia. De manhã cedo, você será transportado para o Hospital Universitário em Aracaju.  Você será sol icitado para não comer 
nada antes da meia-noite, até o fim do teste. Serão puncionadas duas veias e colocados dois escalpes onde serão colocadas duas agulhas em seus 
antebraços. A metade de colher de chá de sangue será tirada novamente através do escalpe nos tempos 15, 10 e 1 minuto antes da administração do 
açúcar, e 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 e 180 minutos depois da administração do açúcar. O total de sangue puncionado não se rá mais que 2 colheres 
de sopa. O único efeito negativo que a água e açúcar podem causar é um aumento ou diminuição dos níveis de açúcar no sangue.   
• (   )Voce realizará uma ultrasonografia  abdominal total para verificar o nível de gordura na parede abdominal, através de um procedimento 
indolor próximo ao seu umbigo. 
• Uma parte de seu sangue será armazenada para possível repetição das provas ou estudos futuros.  
• Você só receberá os resultados do estudo se nós descobrirmos qualquer problema médico que pode precisar de tratamento.    
• Quanto tempo você estará no estudo? Você estará neste estudo por um tempo máximo de 24 horas.   
 
4. Quais os riscos ou desconfortos do estudo?   
• A coleta do material bucal, o exame médico, medida das dobras da pele, pressão sanguínea e a ultra-sonografia não levam a nenhum risco. 
• A coleta de sangue, só leva ao risco de um pequeno sangramento, mas este procedimento será realizado por pessoal treinado, com material estéril 
para minimizar riscos.  
• Se for realizado o DXA (Densitometria óssea), este estudo de pesquisa incluirá exposição à radiação de radiografias ou raios gama.  Esta 
exposição de radiação só é para propósitos de pesquisa e não é parte de seu tratamento médico.  Radiografias e raios gama podem danificar células, 
mas em baixas doses, o corpo pode normalmente reverter este quadro.  A exposição de radiação que você entrará em contato neste estudo de pesquisa 
é 0.02 rem (um rem é uma unidade de radiação absorvida). Isto é menos que o 0.3 rem que a pessoa comum nos Estados Unidos obtém cada ano de 
fontes naturais como o sol, espaço exterior, ar, comida, e terra. O risco da exposição de radiação neste estudo de pesquisa é muito pequeno. A 
exposição de radiação descrita aqui é somente a que você obterá neste estudo de pesquisa.  Não inclui nenhuma exposição que você pode ter recebido 
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ou receberá de outros testes médicos fora deste estudo que é uma parte de seu tratamento médico. Se você tem perguntas sobre o total de radiação que 
você estará recebendo, você deverá perguntar para seu médico.   
• Se você realizar o teste de tolerância de glicose, há um risco pequeno que o açúcar em seu sangue possa ficar muito baixo. Se isto acontecer, você 
pode notar que as batidas do seu coração se tornarão mais rápida, você poderá começar a suar muito e perder um pouco a concentração. Se isto 
acontecer, você deverá nos informar imediatamente, e nós administraremos açúcar (Glicose) em sua veia, e o teste será parado, voltando tudo ao 
normal.  
• Você pode se sentir cansado ou entediado enquanto nós estivermos lhe fazendo perguntas ou você estiver completando questionários. Você não 
tem que responder qualquer pergunta você não queira responder.   
• Pode haver efeitos colaterais e desconfortos que ainda não são conhecidos.  Durante este estudo, você será comunicado sobre qualquer fato novo 
que poderia afetar a sua continuidade neste estudo.   
 
5. Há riscos relacionados à gravidez?   
Mulheres grávidas não podem fazer parte neste estudo. Se você for mulher e desconfie que  pode estar grávida, você tem que ter um teste de gravidez. 
Os resultados deste teste deve ser negativos para que você continue no estudo. Se você ficar grávida (ou tiver suspeita de  gravidez) antes do estudo ser 
completado, você tem que informar ao médico responsável pelo estudo.  Porém, esta pesquisa pode lesar um embrião ou feto de modo que nós não 
sabemos atualmente.   
 
6. Há benefícios de estar no estudo?   
Não há nenhum benefício direto a você de estar neste estudo.    
Voce poderá ajudar a outros no futuro.   
 
7. Quais as opções se você não quiser fazer parte neste estudo?   
Você é livre para decidir se você quer participar deste estudo. Em nenhum momento será negado cuidado médico futuro a você porque se recusou a 
entrar neste estudo. Você não tem que participar deste estudo.  Se você não participar, seu atendimento na Johns Hopkins University ou Universidade 
Federal de Sergipe não será afetado.   
 
8. Você teria alguma despesa para participar deste estudo?     
Não. 
 
9. Você será pago para participar deste estudo?   
Você não será pago para participar deste estudo. Se lhe pedirem para ir à Aracaju, serão providenciados transporte e alimentação gratuitamente.  Voce 
poderá receber diária pelo dia de trabalho perdido. 
 
10. Você pode deixar o estudo mais cedo?   
• Você pode concordar estar no estudo agora e depois mudar de idéia.   
• Se você desejar parar, por favor, nos fale imediatamente.   
• Você deixando o estudo mais cedo não terá seu tratamento médico interrompido.    
• Se você deixar o estudo mais cedo, o Johns Hopkins pode usar ou distribuir a informação sobre sua saúde que já tem mesmo que você não dê 
seguimento ao estudo.   
 
11.  O que nos levaria a retirá-lo mais cedo do estudo?    
Você pode ser levado para sair do estudo se: 
• Ficar no estudo for prejudicial a sua saúde.   
• Você precisa de tratamento não permitido no estudo.   
• Você não seguir as instruções.   
• Você ficar grávida.   
• O estudo for cancelado.   
• Pode haver outras razões que nós não sabemos neste momento para retirá-lo deste estudo 
 
12.  Como sua privacidade será protegida?   
Algumas informações de sua saúde coletadas neste estudo serão enviadas para os Estados Unidos. 
Há uma lei nos Estados Unidos que protegem esta informação. A lei diz que informações médicas sobre você só podem ser usadas seguindo regras 
rígidas. Estamos lhe pedindo que nos deixe usar e distribuir detalhes sobre sua saúde como permitido por esta lei norte americana. Você não tem que 
concordar em permitir que façamos isto. Se você não estiver de acordo, você não entrará neste estudo. Se você concordar em nos deixar usar e 
distribuir informação sobre sua saúde você poderá mudar de ideia a qualquer momento. Caso você mude de ideia, por favor, nos fale e nos dê 
documento por escrito dizendo que mudou de ideia quanto a participar do estudo. Desta data em diante nós não coletaremos mais novas informações 
sobre sua saúde. Seu cancelamento não afetará as informações já coletadas anteriormente neste estudo.  
 
13.  O estudo exigirá que outros provedores de assistência médica compartilhem de suas informações de saúde com os pesquisadores deste 
estudo?   
Como parte deste estudo, os pesquisadores podem pedir para ver seus registros médicos de outros provedores de assistência médica.  Nós pediremos 
para que este outro provedor de assistência médica nos forneça qualquer informação sobre seu estado de saúde e cuidados médicos.    
 
14.  Que custos de tratamento serão pagos se você ficar doente neste estudo?    
O governo federal e Johns Hopkins não têm programas para pagar se você for lesado ou tenha outras reações ruins por estar no estudo.   Porém, os 
cuidados médicos no Johns Hopkins e a Universidade Federal de Sergipe estarão abertos a você como é a todas as pessoas doentes ou feridas.    
- Se você tem plano médico de saúde: Serão faturados os custos para qualquer tratamento ou cuidado hospitalar que você receba como o re sultado de 
um dano relacionado ao estudo. Qualquer valor que não for coberto pelo seu plano de saúde será faturado em seu nome.   
- Se você não tem plano médico de saúde: Será faturado em seu nome qualquer custo para qualquer tratamento ou cuidado hospitalar que você receba 
como o resultado de um dano relacionado ao estudo. 
 
15.  Que outras coisas você deveria saber sobre este estudo de pesquisa?   
A) O que é o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) e como o protege?    
O CEP do Johns Hopkins Medicine e da Universidade Federal de Sergipe são compostos de :  
• Médicos 
• Enfermeiras 
• Conselho de Ética 
• Não cientistas 
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• E pessoas da comunidade local.    
O CEP revisa estudos de pesquisa em seres humanos. Protege os direitos e bem-estar das pessoas que participam nesses estudos.  Você pode contatar o 
CEP se você tiver perguntas sobre seus direitos como participante ou se você pensa que você não foi tratado devidamente.  O número do telefone do 
CEP da Universidade Federal de Sergipe é (079) 2105-1805, falar com Maria do Carmo Queiroz Gouveia. Você também pode ligar para este número 
para retirar outras dúvidas sobre a pesquisa.    
B. O que você faz se tiver perguntas sobre o estudo?      
Ligue para o investigador, Dr. Manuel H. Aguiar-Oliveira no número 079 - 3227-3026. Se você não puder localizar o investigador principal pode falar 
com outra pessoa, ligue para o Comitê de Ética em Pesquisa no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe pelo telefone (79) 2105-
1805.    
C. O que deveria fazer você se você se sentir doente como resultado de estar neste estudo?    
Ligue para Dr. Manuel H. Aguiar-Oliveira, pelo telefone (079) 3227-3026 ou pelo celular (79) 8803-9726, se você tiver um problema médico urgente 
relacionado à sua participação neste estudo.    
Ligue para o investigador local, Dr. Dr. Manuel Aguiar-Oliveira, ou telefone para (079) 3227-3026 ou o celular (79) 8826.6335 se você pensa que 
você está doente por causa deste estudo. O tratamento médico na Universidade Federal de Sergipe está aberto a você como a qualquer pessoa doente.    
D. O que acontece a Dados, Tecidos, Amostras de Sangue que são coletados no estudo?    
A Universidade Johns Hopkins e a Universidade Federal de Sergipe são dedicadas à descoberta das causas e curas das doenças.  As informações, 
tecidos, amostras de sangue coletadas de seu corpo durante este estudo são importantes para o mesmo e para pesquisas futuras.   
16.  O que significa sua assinatura neste termo de consentimento?   
Sua assinatura neste termo significa que: 
• Você entende a informação contida  neste termo de consentimento 
• Você aceita as condições deste termo de consentimento 
• Você concorda em participar do estudo 
• Você não desistirá de nenhum direito legal por assinar este termo de consentimento.   
 
NÓS LHE DAREMOS UMA CÓPIA DESTE TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADA E DATADA.   
Este Termo de Consentimento foi aprovado em: 15/07/2008 até 14/07/2009.   
Não assine depois da data de vencimento de: 14/07/2009. 
PARA ADULTOS CAPAZES DE DAR CONSENTIMENTO: 
 
_______________________________________________________________   
Assinatura do Participante                                                                Data 
 
 PARA ADULTOS NÃO CAPAZES DE DAR CONSENTIMENTO: 
Assinatura do Representante/guardião/cuidador de saúde              Data 
 
ASSINATURA(S): 
 
_______________________________________________________________  
Assinatura de Pessoa que Obtém o Termo de Consentimento        Data 
(Investigador pó pessoas designada pelo CEP) 
 
_______________________________________________________________ 
Assinatura de Testemunha para Consentir Procedimentos            Data 
 
NOTA: UMA CÓPIA DO TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADA DEVE SER MANTIDA PELO INVESTIGADOR PRINCIPAL, UMA 
CÓPIA DEVE SER DADA AO PACIENTE E SE APROPRIADO, UMA CÓPIA DO TERMO DE CONSENTIMENTO PODE SER COLOCADA 
NO PRONTUÁRIO MÉDICO DO PARTICIPANTE.    
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ANEXO D 

 
              UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

                   PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
                   PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o projeto: DENSIDADE MINERAL 
ÓSSEA E CALCIFICAÇÃO DA AORTA ABDOMINAL EM IDOSOS COM 

DEFICIÊNCIA DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO 
 
 
 

 
Sr.(a)__________________________________________, estamos lhe convidando para 

fazer exames de sangue e radiografias no Hospital Universitário e na Climed, porque 
desejamos saber se o(a) senhor(a) tem açucar no sangue e osteoporose. Nós forneceremos o 
transporte, e cuidaremos para não lhe causar malefícios, uma vez que, será somente uma 
coleta de sangue, em jejum, depois, mediremos seu peso e sua altura, e após a alimentação, 
seguiremos para realizar as radiografias da sua coluna, que serão rápidas e sem riscos para a 
sua saúde. 

Como benefício iremos cuidar dos problemas que encontrarmos nos seus exames. Estes 
exames farão parte de um estudo: “Densidade Mineral Óssea e Calcificação da Aorta 
Abdominal em Idosos com Deficiência do Hormônio do Crescimento”, do doutorado em 

Ciências da Saúde, da Universidade Federal de Sergipe. O seu nome não será divulgado, 
porque o substituiremos por um número. Nossos telefones são: 3246-4523 e 8866-4523. Nós 
lhe daremos uma cópia deste termo de consentimento assinada e datada.   

 
 
Se desejar participar assine abaixo. 
 
 
Atenciosamente, Anita Hermínia Oliveira Souza 
 
 

________________________________________________               ______________ 
Assinatura do Participante                                                                Data 

 
 
 

________________________________________________               ______________ 
Assinatura do Pesquisador                                                               Data 
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APÊNDICE C 

Características Clínicas e Bioquímicas 

 

 n Gênero Idade 
Idade 
menop 

Altura 
(m) 

Altura 
(EDP) 

Peso 
(kg) 

Peso 
(SDS) 

IGFI Insulin HOMAir Log 
insulin 

Log 
HOMAir 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

1 Homem 63,0 . 1,560 -3,254 63,40 -1,000 101,00 2,06 ,52 ,31 -,29 
2 Homem 83,0 . 1,540 -3,547 62,00 -1,196 90,70 2,00 ,48 ,30 -,32 
3 Homem 65,0 . 1,550 -3,400 58,00 -1,802 128,00 2,00 ,35 ,30 -,46 
4 Homem 64,0 . 1,590 -2,815 56,40 -2,066 . 2,00 ,39 ,30 -,40 
5 Homem 74,0 . 1,500 -4,123 55,50 -2,221 43,30 2,00 ,42 ,30 -,37 
6 Homem 63,0 . 1,680 -1,497 79,00 ,752 62,50 6,30 1,43 ,80 ,16 
7 Homem 94,0 . 1,500 -4,132 48,00 -3,710 82,90 3,30 ,71 ,52 -,15 
8 Homem 62,0 . 1,655 -1,863 75,00 ,366 107,00 3,30 ,77 ,52 -,11 
9 Homem 60,0 . 1,660 -1,790 78,00 ,659 72,10 5,50 ,99 ,74 ,00 
10 Homem 60,0 . 1,760 -,326 76,00 ,466 266,00 7,30 1,42 ,86 ,15 
11 Mulher 64,0 45,0 1,500 -2,292 64,00 ,644 . 11,30 2,59 1,05 ,41 
12 Mulher 68,0 35,0 1,450 -3,122 69,60 1,192 99,40 6,32 1,45 ,80 ,16 
13 Mulher 84,0 50,0 1,420 -3,619 62,00 ,429 73,50 2,00 ,46 ,30 -,34 
14 Mulher 72,0 51,0 1,470 -2,790 67,50 ,995 82,10 3,36 ,76 ,53 -,12 
15 Mulher 64,0 50,0 1,500 -2,292 60,00 ,203 97,10 2,00 ,46 ,30 -,33 
16 Mulher 62,0 45,0 1,530 -1,795 50,00 -1,142 126,00 2,00 ,45 ,30 -,34 
17 Mulher 60,0 49,0 1,570 -1,131 56,00 -,289 169,00 2,00 ,33 ,30 -,49 
18 Mulher 83,0 50,0 1,510 -2,127 69,00 1,136 52,50 5,00 1,94 ,70 ,29 
19 Mulher 64,0 52,0 1,590 -,800 91,00 2,766 244,00 2,90 ,67 ,46 -,17 
20 Mulher 86,0 50,0 1,500 -2,292 70,00 1,228 57,20 6,60 1,32 ,82 ,12 

D
IG

H
 

1 Homem 88,0 . 1,230 -8,085 25,00 -13,021 25,00 2,00 ,38 ,30 -,43 
2 Homem 60,0 . 1,300 -7,060 37,00 -6,855 25,00 2,00 ,37 ,30 -,44 
3 Homem 75,0 . 1,260 -7,645 39,20 -6,099 25,00 2,00 ,47 ,30 -,32 
4 Homem 67,0 . 1,200 -8,524 38,00 -6,501 44,60 2,00 ,79 ,30 -,10 
5 Homem 62,0 . 1,230 -8,085 39,00 -6,164 25,00 2,00 ,53 ,30 -,28 
6 Mulher 87,0 52,0 1,150 -8,098 42,50 -2,474 25,00 2,00 ,59 ,30 -,23 
7 Mulher 72,0 54,0 1,150 -8,098 48,80 -1,333 25,00 2,00 ,62 ,30 -,21 
8 Mulher 74,0 50,0 1,150 -8,098 37,50 -3,593 25,00 7,60 2,66 ,88 ,43 
9 Mulher 62,0 45,0 1,200 -7,269 40,00 -3,005 25,00 2,00 ,49 ,30 -,31 
10 Mulher 63,0 50,0 1,110 -8,927 59,80 ,179 25,00 2,00 ,44 ,30 -,36 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 
 

  

APÊNDICE D 

Densidade Mineral Óssea Areal (DMO)Dmo Volumétrica (DMOV) 

 

 n Gênero Idade IMC DMOL1 DMOL2 DMOL3 DMOL4 DMOL14 DMOV DMOQT 
DMOQT 

area 
AreaL14 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

1 Homem 63,0 26,052 ,964 1,056 1,150 1,148 1,084 ,150 ,836 ,756 52,36 

2 Homem 83,0 26,143 1,065 1,028 1,116 ,986 1,046 ,144 ,847 ,761 52,74 

3 Homem 65,0 24,142 ,804 ,858 ,924 ,929 ,882 ,128 1,125 ,950 47,52 

4 Homem 64,0 22,309 ,966 1,102 1,164 1,107 1,089 ,143 1,125 ,934 58,24 

5 Homem 74,0 24,667 ,852 ,974 1,080 1,548 1,137 ,153 ,838 ,735 55,40 

6 Homem 63,0 27,990 1,242 1,397 1,470 1,425 1,390 ,183 1,123 1,008 57,47 

7 Homem 94,0 21,333 1,059 1,136 1,267 1,226 1,179 ,171 ,886 ,804 47,68 

8 Homem 62,0 27,382 1,233 1,313 1,501 1,468 1,390 ,187 1,382 1,188 55,14 

9 Homem 60,0 28,306 1,382 1,421 1,615 1,588 1,512 ,195 1,072 ,954 59,95 

10 Homem 60,0 24,535 ,855 ,824 ,955 ,993 ,913 ,117 ,958 ,863 60,72 

11 Mulher 64,0 28,444 ,716 ,693 ,866 ,838 ,787 ,115 1,102 ,795 47,21 

12 Mulher 68,0 33,103 ,720 ,767 ,863 1,007 ,858 ,124 ,914 ,739 47,76 

13 Mulher 84,0 30,748 ,846 1,134 1,250 1,356 1,170 ,162 ,812 ,706 52,26 

14 Mulher 72,0 31,237 ,770 ,779 ,813 ,770 ,783 ,123 ,823 ,705 40,50 

15 Mulher 64,0 26,667 ,739 ,770 ,755 ,829 ,777 ,111 ,869 ,704 48,87 

16 Mulher 62,0 21,359 ,916 ,863 1,013 ,923 ,929 ,136 1,014 ,842 46,83 

17 Mulher 60,0 22,719 ,814 ,898 ,793 ,833 ,834 ,125 ,824 ,815 44,71 

18 Mulher 83,0 30,262 ,965 8,896 ,881 ,955 ,925 ,138 ,799 ,765 44,79 

19 Mulher 64,0 35,995 1,111 1,215 1,305 1,352 1,248 ,174 1,053 ,987 51,22 

20 Mulher 86,0 31,111 ,856 ,891 ,951 ,896 ,899 ,136 ,762 ,772 43,59 

D
IG

H
 

1 Homem 88,0 16,525 ,673 ,763 ,879 ,842 ,795 ,142 ,639 ,565 31,30 

2 Homem 60,0 21,893 ,843 ,868 ,883 ,781 ,839 ,142 ,837 ,696 34,86 

3 Homem 75,0 24,691 ,623 ,613 ,635 ,606 ,619 ,107 ,910 ,563 33,37 

4 Homem 67,0 26,389 ,819 ,762 ,741 ,779 ,776 ,138 ,835 ,531 31,49 

5 Homem 62,0 25,778 ,791 ,705 ,773 ,651 ,727 ,131 ,910 ,717 30,74 

6 Mulher 87,0 32,136 ,764 ,775 ,899 ,775 ,804 ,150 ,845 ,696 28,81 

7 Mulher 72,0 36,900 ,870 ,813 ,889 ,864 ,859 ,181 ,835 ,742 22,52 

8 Mulher 74,0 28,355 ,717 ,615 ,708 ,695 ,685 ,136 ,785 ,686 25,54 

9 Mulher 62,0 27,778 ,741 ,747 ,656 ,585 ,680 ,128 ,768 ,563 28,09 

10 Mulher 63,0 48,535 ,803 ,742 ,539 ,489 ,645 ,114 ,677 ,453 32,04 

 
 

 

 

 

 


