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RESUMO 

 

Costa, UMM. Aterosclerose Coronária em Indivíduos Assintomáticos com Deficiência 

do Hormônio do Crescimento, Dissertação de Mestrado em Ciências da Saúde. Núcleo 

de Pós-Graduação em Medicina, UFS, Aracaju, Sergipe, Brasil, 2015.  

  

O GH e seu principal mediador IGF-I têm importantes efeitos no perfil metabólico e 

cardiovascular (CV). Enquanto a deficiência adquirida do hormônio do crescimento 

(DGH) está frequentemente associada ao aumento no risco CV, as consequências da 

deficiência congênita não são conhecidas. Descrevemos um grande grupo de pacientes 

com deficiência isolada de hormônio do crescimento (DIGH) secundária a mutação 

homozigótica (c.57+1G>A) no gene do receptor do hormônio liberador do GH, e 

mostramos que indivíduos adultos depletados de GH não têm evidência de aterosclerose 

prematura clinicamente manifesta. Para testar se a aterosclerose subclínica se antecipa 

na DIGH não tratada, realizamos um estudo transversal com 25 portadores de DIGH e 

27 controles adultos pareados por sexo e idade. Características clínicas e bioquímicas e 

escore de cálcio (EC) coronário pela tomografia computadorizada por múltiplos 

detectores, foram avaliados. Altura, peso, IGF-I, modelo de homeostase de avaliação da 

resistência a insulina (HOMAIR), creatinina e creatinoquinase foram menores no grupo 

DIGH. Mediana e intervalo interquartis da distribuição do EC foram similares entre os 

dois grupos: DIGH 0(0) e controles 0 (4.9).  A vasta maioria dos EC [20 de 25 DIGH 

(80%) e 18 de 27 controles (66.6%)] foi igual a zero (diferença não significativa). Não 

houve diferença na classificação de EC. Nenhum dos indivíduos portadores de DIGH 

apresentou calcificação mínima, a qual estava presente em 4 controles. Três portadores 

de DIGH e 4 controles tinham calcificação leve. Dois portadores de DIGH com 

moderada calcificação e 1 controle com calcificação severa. Nosso estudo fornece 

evidências de que indivíduos com DIGH congênita, isolada, vitalícia e não tratada não 

têm aterosclerose coronariana subclínica precoce. 

Palavras-chave: aterosclerose coronária; deficiência isolada do hormônio do 

crescimento; tomografia computadorizada por múltiplos detectores. 



 

ABSTRACT 

 

Costa, UMM. Prevalence of Subclinical Coronary Atherosclerosis in asymptomatic 

individuals with growth hormone deficiency, Master dissertation of Sciences of Health. 

Núcleo de Pós-Graduação em Medicina, UFS, Aracaju, Sergipe, Brazil, 2015.  

 

 GH and its principal mediator IGF-I have important effects on metabolic and 

cardiovascular (CV) status. While acquired GH deficiency (GHD) is often associated to 

increased CV risk, the consequences of congenital GHD are not known. We have 

described a large group of patients with isolated GHD (IGHD) due to a homozygous 

mutation (c.57+1G>A) in the GH releasing hormone receptor gene, and shown that 

adult GH-naïve individuals have no evidence of clinically evident premature 

atherosclerosis. To test weather subclinical atherosclerosis is anticipated in untreated 

IGHD, we ruled a cross-sectional study of 25 IGHD and27 adult controls matched for 

age and gender. A comprehensive clinical and biochemical panel and coronary artery 

calcium scores by multi-detector tomography were evaluated. Height, weight, IGF-I, 

homeostasis model assessment of insulin resistance, creatinine and creatinokinase were 

lower in IGHD group. Median and interquartile range of calcium scores distribution was 

similar in the two groups: IGHD 0 (0) and control 0 (4.9). The vast majority of the 

calcium scores [20 of 25 IGHD (80%) and 18 of 27 controls (66.6%)] were equal to 

zero (difference not significant). There was no difference in the calcium scores 

classification. None of IGHD subjects had minimal calcification, which were present in 

4 controls. Three IGHD and four controls had mild calcification. There were two IGHD 

individuals with moderate calcification and one control with severe calcification. Our 

study provides evidence that subjects with congenital isolated lifetime and untreated 

severe IGHD do not have accelerated subclinical coronary atherosclerosis. 

 

Key Words: coronary atherosclerosis; isolated growth hormone deficiency; 

multidetector computed tomography. 
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_____________________________________________1. INTRODUÇÃO 

 



 

 

A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) é um grande problema de 

saúde, figurando como principal causa de morte no mundo e em especial na América 

Latina (1). Existem fatores de risco sabidamente relacionados à incidência de DCV, 

sobretudo os tidos como fatores metabólicos; hipertensão arterial, hiperglicemia, 

dislipidemia, aumento da circunferência abdominal e resistência à insulina; em geral 

com grande período de latência até manifestação clínica, colocando grande foco na 

distinção de risco de eventos entre os indivíduos assintomáticos (estratificação de risco), 

na busca da presença de aterosclerose subclínica. Curiosamente o tratamento destas 

patologias sozinho não vêm reduzindo as taxas de morbimortalidade, o que leva ao 

pensamento de que outros fatores ainda não classificados dentre os tradicionais fatores 

de risco CV devam estar envolvidos.  

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

crescimento semelhante à insulina tipo I (IGF-I), têm importantes efeitos sobre o perfil 

metabólico e cardiovascular (2). Por conta disso durante os últimos anos se atribui um 

maior risco de DCV a algumas populações específicas como na deficiência adquirida do 

hormônio de crescimento (DAGH). A DAGH em adultos foi associada a um aumento 

na mortalidade cardiovascular (CV) devido a alterações ateroscleróticas (3–5), 

adiposidade abdominal, dislipidemia (altos índices de colesterol total e de LDL, além de 

baixos índices de HDL) e elevação da proteína C reativa (PCR) (6). Essa associação, 

entretanto, é baseada em estudos obtidos em grupos heterogêneos de pacientes com 

deficiência adquirida do hormônio de crescimento de diferentes etiologias e gravidades, 

geralmente submetidos à cirurgia ou irradiação hipofisária e associada à deficiência de 

outros hormônios hipofisários, fatores estes que podem afetar a mortalidade 

cardiovascular. Estudos prévios relatam mortalidade cerebrovascular em pacientes com 

adenoma de hipófise por diferentes razões, inclusive por dano vascular direto 

ocasionado pela radioterapia (7–9). Recentemente estudo nacional sueco sinalizou que 

este aumento na mortalidade talvez não seja bem por redução nos níveis de GH e sim 

por insuficiência adrenal (10). Por tais razões, não fica bem esclarecido se esses 

desfechos são devidos à deficiência de GH não tratada ou a esses fatores confundidores. 

Já foi descrito na literatura que a deficiência isolada de GH (DIGH) é uma entidade 

distinta das deficiências adquiridas, tendo essas últimas presença de maior cintura 

abdominal, maiores níveis de triglicerídeos e menores de HDL-colesterol (11). A DIGH 



seria o modelo necessário para estudar o papel do GH na gênese da morbimortalidade 

CV. Como DIGH é raro, há uma dificuldade em se encontrar indivíduos exclusivamente 

deficientes de GH. Além disso, um grande número de pacientes com DIGH são tratados 

com reposição de GH na infância, e em outros a DIGH não continua na vida adulta (12). 

Em Itabaianinha, Sergipe, foi identificado o maior grupamento populacional já 

descrito com DIGH (aproximadamente 100 indivíduos) (13). Eles apresentam uma 

mutação homozigótica no início do intron 1 (c.57+1G>A) do gene do receptor do 

hormônio liberador do hormônio de crescimento (GHRH-R) (14). A maioria nunca foi 

submetida a terapia de reposição. Estes pacientes têm GH e IGF-I extremamente 

reduzidos, apresentando desde a infância um perfil cardiovascular adverso que inclui 

obesidade central, menor massa magra, aumento do percentual de gordura, aumento da 

pressão arterial sistólica e níveis elevados da PCR, colesterol total e LDL (15,16), além 

de aumento na adiposidade visceral e elevada taxa cortisol–cortisona, ambos ligados a 

resistência insulínica e aumento do risco CV (17). Por outro lado, tanto em jejum como 

após glicose oral, os níveis séricos de insulina foram mais baixos e eles apresentaram 

sensibilidade à insulina (SI) normal (18). A excreção urinária de albumina foi normal 

(19) e a espessura médio-intimal das carótidas (EMIC) não demonstrou nenhuma 

evidência de aterosclerose prematura, a avaliação isquêmica destes pacientes com teste 

provocativo (ecocardiografia sob estresse) não evidenciou uma maior prevalência de 

isquemia e a ecocardiografia não demonstrou hipertrofia ventricular esquerda (HVE) 

(16,20).  

Até o momento esta dissociação entre presença de fatores de risco e ausência de 

doença não está completamente entendida. Dados recentes mostram inclusive que estes 

pacientes apresentam longevidade normal (21), suscitando um aparente paradoxo. 

Oliveira e colaboradores, levantaram algumas possibilidades, dentre elas o perfil de 

adipocinas encontrado neste grupo de DIGH (adiponectina elevada e leptina normal) 

diferente do comumente encontrado nos principais modelos de obesidade associado a 

maior risco cardiovascular (19). À luz dos conhecimentos atuais não há identificação de 

aterosclerose prematura ou maior carga aterosclerótica nos portadores de DIGH. Apesar 

disso, dadas as questões ainda não respondidas, é possível a presença de aterosclerose 

coronária subclínica neste grupo. É sabido que a aterosclerose é uma entidade 

heterogênea, que embora sistêmica, poderá estar instalada num vaso e não em outro. 

Deste modo se torna importante identificar dentre os indivíduos assintomáticos de 



Itabaianinha os subgrupos de maior risco de desenvolver doença arterial coronariana 

(DAC), e assim buscar estratégias para a prevenção de eventos. 

Habitualmente a estratificação de risco cardiovascular (RCV) inicial dos 

pacientes assintomáticos é realizada através dos escores clínicos, dentre os quais o mais 

utilizado é o escore de risco de Framingham (ERF) (22). Este escores são bons 

marcadores de base populacional, todavia discriminadores ruins ao nível individual (23–

25). Ferramentas adicionais de reestratificação principalmente para indivíduos tidos 

como de risco intermediário podem ser necessárias. Dentre elas citamos o Escore de 

Cálcio (EC) coronário, um marcador direto da presença de aterosclerose coronariana 

(26,27). 

O emprego do EC, utilizando-se técnicas de tomografia (tomografia por 

múltiplos detectores) identifica a carga aterosclerótica do indivíduo, fechando então a 

lacuna sobre a presença de aterosclerose. Esta importante ferramenta na detecção da 

DAC, já se mostrou incrementar os escores clínicos e tem a capacidade de mudar o 

manejo dos pacientes assintomáticos sob risco (28,29), sobretudo nos pacientes em que 

mesmo após a avaliação clínica se tem dúvida quanto à adoção de medidas preventivas 

(30–32). Dentre os pacientes clinicamente considerados de risco intermediário, ou seja, 

10 a 20% de chances de eventos CV nos próximos 10 anos, aqueles que apresentam EC 

elevado, ainda que assintomáticos, são reclassificados como portadores de risco elevado 

de eventos CV (33). A literatura sugere que tais indivíduos se beneficiam de mudanças 

de estilo de vida e terapia medicamentosa precoce (34). Dados sobre a presença ou 

ausência de placa aterosclerótica coronariana nessa população com DIGH ainda não 

estão disponíveis. O EC se apresenta como definidor desta já citada lacuna, e seu 

potencial no manejo dos indivíduos portadores de DIGH reside em refinar a 

estratificação de risco, encontrando os de maior risco. Esta estratégia pode modificar o 

nível de prevenção primária dirigida a estes indivíduos. 
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2.1. Doença Aterosclerótica 

As frações lipídicas do sangue, o colesterol e os triglicerídeos, são fatores 

preponderantes na doença aterosclerótica. Alterações em seus níveis sanguíneos, 

chamadas dislipidemias, sejam por elevações do colesterol total, triglicerídeos e 

lipoproteínas de baixa densidade ou redução das lipoproteínas de alta densidade, 

figuram no princípio da aterogênese, sendo inclusive validadas como fator de risco para 

doença cardiovascular.  

O processo denominado aterogênese tem início na biologia molecular, onde há 

papel fundamental da inflamação, através dos macrófagos que são recrutados para a 

parede arterial, servindo como reservatório dos lipídios e como fonte de mediadores 

pró-inflamatórios (35,36). As alterações iniciais na formação do ateroma partem da 

disfunção endotelial, com acúmulo de leucócitos e subsequente evolução para placas 

mais complexas com envolvimento da musculatura lisa. O endotélio, estimulado pelos 

mediadores pró-inflamatórios, entra num processo de angiogênese, produzindo 

microvasos novos que aumentam ainda mais o aporte de células, criando-se o ciclo da 

aterogênese (37). 

Placas ateroscleróticas, resultado do mecanismo de migração e proliferação 

acima descritos, são um microambiente em constante atividade, cujo conteúdo garante 

uma longa progressão – vários anos - que passa por diversas etapas e finda com a sua 

mineralização (38). Durante este processo a artéria continuamente se remodela para 

fora, de maneira adaptativa, até que a sobrecarga de placa excede essa capacidade, 

dando início à diminuição do lúmen arterial. Estudos de angiografia sustentam tal 

hipótese, e descrevem um crescimento descontínuo, com períodos de relativa 

quiescência pontuados por episódios de progressão rápida, na fase dita crônica ou 

estável, que culminará nas estenoses arteriais (39).   

As lesões vasculares determinadas pelas placas ateroscleróticas podem progredir 

até um grau de impedimento do fluxo sanguíneo através das artérias. As estenoses 

maiores que 60% podem causar limitação ao fluxo sob condições de demanda 

aumentada, além de complicações tais como rupturas e trombose que a própria lesão 

poderá sofrer mesmo na ausência de estenoses severas, gerando os eventos 

cardiovasculares agudos, clinicamente manifestos (37).  

 



2.2. Doença Cardiovascular  

A doença aterosclerótica é o cerne da doença cardiovascular (DCV), importante 

causa de morte em todo o mundo (1); cerca de 48% das mortes por doenças crônicas 

não transmissíveis de 2008 pra cá foram por causas CV (40). No Brasil não é diferente, 

constituindo um problema de saúde pública de grande magnitude uma vez que chega a 

perfazer quase um terço das causas de morte. A despeito da falta de estatísticas 

abrangentes, estima-se que mesmo experimentando um declínio entre as décadas de 50 

e 70, as DCV ainda se encontram bastante elevadas (41). Dados da Organização 

Mundial de Saúde de 2004 revelam que a taxa do Brasil foi 286 por 100.000 habitantes, 

uma das maiores da américa Latina, e maior que a relatada pela maioria dos países 

norte-americanos e europeus (por exemplo, 179 por 100.000 para os Estados Unidos da 

América, 175 por 100.000 para o Reino Unido e 200 por 100.000 para Portugal) (42). A 

mortalidade por doenças circulatórias, sejam elas doença isquêmica do coração ou 

doença cerebrovascular,  representam aproximadamente 30% das mortes na faixa etária 

de 20 a 59 anos de idade nas Américas (43), plena fase produtiva da população adulta. 

Os custos com as DCV, diretos e indiretos, portanto são extensos, com o impacto na 

capacidade laborativa e o custo direto com o manejo (medicamentos, internações e 

atenção terciária) significativos em nosso meio. 

Define-se doença cardiovascular como sendo doenças que afetam o sistema 

circulatório, envolvendo eventos agudos e crônicos num espectro que passa por infarto 

agudo do miocárdio, angina, acidente vascular cerebral e doença vascular periférica, 

associados a fatores de risco tradicionalmente conhecidos tais como hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, hipertrofia ventricular 

esquerda, história familiar de DAC precoce e dislipidemia (22), além de biomarcadores 

como PCR, homocisteína, interleucinas e peptídio natriurético atrial, bem como estados 

ditos dismetabólicos (44). Um aspecto importante é que a  DCV, em especial a DAC, 

costuma apresentar longos períodos de latência, num processo gradual de aterosclerose, 

e esta janela gera oportunidade para intervenções preventivas (45).  Em se tratando de 

prevenção primária, a capacidade de determinar quem está sob maior risco é o passo 

definidor, contudo predizer o risco de DAC em indivíduos assintomáticos é um grande 

desafio pelo qual é importante empenhar esforços uma vez que cerca da metade dos 

eventos coronarianos agudos não são precedidos de sintomas ou diagnóstico (24). Para 

tentar quantificar este risco de desenvolver eventos CV utiliza-se estratégias para a 

chamada estratificação de risco cardiovascular.  



 

2.3. Estratificação de risco cardiovascular 

A avaliação de risco CV começa naturalmente com a história clínica que 

pesquisa possíveis fatores que pesem na decisão de quem merecerá estratégias de 

prevenção mais agressivas. A literatura científica fornece evidências de que há fatores 

de risco que se correlacionam com o desenvolvimento de doença cardiovascular em 

indivíduos assintomáticos, dentre os quais figuram em primeiro plano os chamados 

fatores de risco clássicos; tabagismo, hipertensão, sexo masculino, história familiar de 

DAC precoce, dislipidemia e diabetes, de onde já se classifica o paciente em baixo, 

intermediário ou alto risco (46). Tal abordagem clínica tem demandado critérios 

adicionais para se refinar a estratificação, sobretudo nos de risco intermediário.  

Existe uma gama de marcadores de risco para DCV empregados nos indivíduos 

assintomáticos no sentido de refinar a estratificação clínica de risco - marcadores 

biológicos e de carga aterosclerótica (de inflamação, de atividade neurohumoral, de 

potencial trombogênico, de função endotelial; proteína C reativa de alta sensibilidade, 

apolipoproteína A, peptídeos natriuréticos, homocisteína, hemoglobina A1C, 

microalbuminúria), alterações eletrocardiográficas, hipertrofia ventricular esquerda 

(HVE), espessura médio-intimal carotídea (EMIC), índice tornozelo-braquial e testes 

provocativos (47,48).  

Como descrito anteriormente neste texto, a inflamação é considerada ponto 

central na patogênese da aterosclerose. Em função disso já se estudou diversos 

biomarcadores inflamatórios que pudessem se mostrar fatores de risco ou marcadores de 

risco das doenças cardiovasculares, dos quais a proteína C reativa de alta sensibilidade 

(PCRas) é talvez a mais estudada. A PCRas está associada ao desenvolvimento de 

fatores de risco cardiovasculares como diabetes, ganho ponderal e hipertensão. Por 

outro lado, a melhora de fatores de risco CV como fazer atividades físicas, perder peso, 

cessação do tabagismo, uso de estatinas e tratamento anti-hipertensivo reduzem os 

níveis de PCRas (49), contudo não se encontrou uma relação causal consistente. Diante 

de ensaios positivos e ensaios que não mostraram diferença na capacidade de predizer 

eventos com o uso da PCRas, uma metanálise incluindo vários estudos importantes 

concluiu que a sua habilidade em reclassificar o risco é modesta (50).  

A lipoproteína A é um parâmetro lipídico além dos níveis de colesterol e suas 

frações, e tem sido proposto para expandir a estratificação de risco CV. Os diversos 

estudos sugerem algum nível de associação por ela estar ligada ao LDL, porém falham 



em acrescentar poder de predizer eventos (49). Ao lado de algumas outras moléculas 

lipídicas, a lipoproteína A tem uma variedade de métodos laboratoriais para 

mensuração, com variação também nos pontos de corte, além de dificuldade em se 

definir metas de tratamento, não sendo portanto recomendada sua avaliação na 

reestratificação de risco nem mesmo na como motivação (51).  

A microalbuminúria, amplamente recomendada na avaliação de indivíduos 

diabéticos na estimativa de prognóstico, comprovou-se estar associada, juntamente com 

a relação albumina urinária/creatinina, a eventos CV em diabéticos e não-diabéticos. 

Está ainda associada aos fatores de risco CV clássicos e a marcadores de inflamação e 

disfunção endotelial, podendo ser utilizada na estratificação adicional de risco CV 

(52,53). 

Outros marcadores associados ao diabetes, como a hemoglobina A1C, figuram 

na avaliação do risco CV em indivíduos assintomáticos. Primariamente usada para 

atestar o controle pregresso da glicemia em diabéticos, vem sendo estudada também em 

seu valor diagnóstico e prognóstico. A possibilidade de incluí-la na estratificação de 

risco CV surge de um estudo que mostrou um aumento exponencial no risco de doença 

cardíaca à medida que a hemoglobina A1C se eleva (54). Mais recentemente, a inclusão 

deste parâmetro num modelo associado aso fatores de risco clássicos evidenciou 

melhora na capacidade de prever eventos comparado a modelos apenas com os fatores 

de risco clássicos (55).  

Peptídios natriuréticos e seus precursores, substâncias liberadas pelo miocárdico 

em resposta ao estresse de parede, são potenciais marcadores na estratificação de risco 

de eventos cardiovasculares. É conhecido seu papel na insuficiência cardíaca, porém sua 

capacidade de predizer o risco em indivíduos assintomáticos ainda não foi comprovada, 

sendo necessários estudos adicionais para incluí-los rotineiramente nesta estratificação 

(56). 

Juntos os citados fatores e marcadores se combinam para ajudar o clínico a 

estimar a magnitude do risco do seu doente, contudo existem algumas inconsistências 

em seu poder enquanto preditor, sendo limitado seu uso, sobretudo de maneira isolada, 

na estratificação de risco além dos fatores de risco tradicionais. O conhecimento de 

alterações em seus níveis pode servir, em alguns casos, como motivador para controle 

dos fatores de risco e de aderência ao tratamento (49).  

Em paralelo aos exames laboratoriais a estratificação de risco CV acolhe testes 

cardíacos e vasculares. Alterações eletrocardiográficas são as armas menos complexas 



nesse arsenal, de fácil e rápida obtenção, e capaz de predizer eventos. Achados 

específicos no eletrocardiograma de 12 derivações (ECG) que têm sido associados ao 

risco em pacientes hipertensos são os sinais de HVE, QRS alargado, 

infradesnivelamento do segmento ST, inversão de onda T e ondas Q patológicas. 

Esquemas de classificação têm sido descritos, dividindo-as em alterações maiores e 

menores, na tentativa de estratificar melhor, alguns inclusive propondo a combinação 

com achados da ecocardiografia (57). 

O ecocardiograma de repouso nestes casos é direcionado à investigação de 

alterações cardíacas estruturais, função ventricular e HVE, esta última com forte 

associação com mortalidade em estudos com populações diversas, fundamentalmente 

nos pacientes hipertensos. O controle dos níveis tensionais seguido de regressão da 

HVE leva a uma redução nos eventos CV, embora não haja ensaios clínicos 

especificamente testando tal hipótese (58,59). 

Outra ferramenta na estratificação de risco cardiovascular é a EMIC, que teve 

recomendação classe IIa para pacientes adultos assintomáticos e de risco intermediário 

nas diretrizes do American College of Cardiology e American Heart Association (49). A 

EMIC é um marcador de aterosclerose e mostrou associação independente ao risco de 

eventos coronarianos isquêmicos e acidente vascular cerebral (60). Em particular nos 

pacientes de risco intermediário, adicionar a medida da EMIC leva a uma 

reclassificação e refino da estratificação inicial (61). 

Dentre os marcadores de carga aterosclerótica há ainda Índice tornozelo-braquial 

(ITB), que possui alta especificidade e sensibilidade para estenoses anatômicas, além de 

se mostrar um preditor de eventos cardiovasculares. Nos indivíduos assintomáticos de 

todas as categorias de escore clínico o ITB pode se associar a risco, tendo especial 

importância nos de elevado risco pelo escore de Framingham (ERF), nos quais é capaz, 

quando normal, reduz o risco para intermediário. Um ITB anormalmente alto ou baixo 

está associado com risco cardiovascular aumentado em homens e mulheres, predizendo 

risco além do escore clínico isolado (62).  

Eventualmente a realização de testes provocativos como o teste ergométrico ou 

cintilografia miocárdica poderá auxiliar na predição de risco CV. Um teste ergométrico 

poderá ser considerado em indivíduos assintomáticos de risco intermediário 

principalmente vislumbrando as alterações não eletrocardiográficas como capacidade de 

exercício. A cintilografia miocárdica poderá ser considerada na avaliação adicional de 



risco CV em indivíduos assintomáticos com diabetes, com história familiar de DAC 

precoce ou com avaliação prévia sinalizando alto risco (49). 

Mais recentemente a realização de tomografia computadorizada para avaliação 

do EC coronário revelou-se preditor independente de risco CV (26), o que será 

detalhado em seção específica a seguir. 

Na prática diária, diante de um paciente assintomático a estratificação de risco 

de DCV requer a integração de todo esse conhecimento, prioritariamente pautado em 

evidências científicas e nas diretrizes que delas derivam. Diversos algoritmos, 

predominantemente com preditores clínicos já tiveram seu valor prognóstico 

comprovado, sendo propostos alguns escores de risco global que usam múltiplos fatores 

de risco tradicionais. Dentre esses escores o ERF é o mais amplamente utilizado – dados 

sobre o Framingham Heart Study e outras coortes de base populacional demonstraram 

que sexo, idade, tabagismo, dislipidemia, diabetes e hipertensão arterial podem ser 

combinados para estimar o risco de eventos CV (46). O ERF será pormenorizado mais 

adiante. Com um racional semelhante, o SCORE (Systematic Coronary Risk 

Evaluation) é um modelo europeu que leva em conta, além dos fatores de risco, idade 

numa escala de tempo e variabilidade geográfica dentre os países europeus (63). Outros 

escores descritos são o Prospective Cardiovasular Munster Study (PROCAM) e o 

Reynolds (para homens e mulheres), que também avaliaram desfechos fatais e não-

fatais, incorporando marcadores biológicos não envolvidos nos escores anteriores, 

reduzindo um pouco a praticidade de seu uso.  

Nas diretrizes das sociedades de cardiologia figura o uso de escores clínicos, 

sobretudo o ERF (23,64) para identificar indivíduos de alto risco de eventos 

cardiovasculares maiores (acima de 20% em 10 anos). Esta abordagem inicial é bastante 

factível na prática clínica dado o amplo conhecimento dos fatores de risco envolvidos e 

a comprovada eficácia do tratamento dos fatores modificáveis. Contudo algumas 

situações requerem um refino da estratificação de risco, destacadamente dentre os 

pacientes assintomáticos considerados como de risco intermediário (10 a 20% de 

eventos em 10 anos). Nessa situação muitas vezes encontra-se uma zona nebulosa que 

necessita avaliação adicional capaz de redefinir indivíduos de maior risco e que se 

beneficiariam de medidas mais agressivas de redução de risco (28). 

 

2.3.1. Escore de Framingham (ERF) 



O ERF, amplamente utilizado na prática clínica, é resultado da análise 

multivariada de dados colhidos num grande estudo de base populacional, desenvolvido 

nos Estados Unidos, o Framingham Heart Study. Este estudo teve início em 1948, na 

cidade de Framingham, no estado de Massachusetts, patrocinado pelo National Heart 

Institute, inicialmente para doença coronariana, estendeu-se para doença 

cerebrovascular, claudicação intermitente e fibrilação atrial. Foram recrutados 5209 

habitantes de Framingham em princípio assintomáticos (por isso as conclusões advindas 

dele serem para prevenção primária), submetidos a extensa avaliação clínica e 

laboratorial, com seus hábitos de vida cuidadosamente investigados, e reavaliados a 

cada dois anos (65). Foram os resultados desta pioneira iniciativa que permitiram a 

identificação dos principais fatores de risco CV hoje conhecidos. 

No estudo original de Framingham, doença coronariana significa foi definida 

como angina do peito (diagnóstico clínico), infarto do miocárdio assintomático 

(diagnóstico eletrocardiográfico), infarto do miocárdio, angina instável (confirmação em 

prontuário hospitalar) e morte por doença coronariana (com investigação específica, 

diferente do que acontece nos atuais ensaios clínicos, que unicamente consideram a 

doença coronariana grave, isto é, infarto do miocárdio fatal e não fatal (66). Com base 

nessa casuística a American Heart Association e o American College of Cardiology 

propuseram funções matemáticas resultando no escore de risco para eventos coronários 

– o ERF, mais tarde validado (23). Nos dias atuais existem diversas calculadoras e 

aplicativos para estimativa de risco baseada nestes dados. 

O ERF, modelo estatístico multivariado que leva em consideração sexo, idade, 

história de tabagismo, hipertensão, diabetes e HDL, possibilita a estimativa de risco 

absoluto em 10 anos, classificando em baixo risco (< 10% em 10 anos), risco 

intermediário (10 a 20%) e alto risco (>20%). Trata-se de um escore dirigido ao nível 

populacional, permitindo estratégias preventivas, porém tem limitações, principalmente 

para a discriminação individual. Um dos questionamentos vem do fato de as medidas 

datarem de mais de meio século. Outro ponto é a extrapolação dos dados daquela 

população específica para as outras populações do mundo. Ademais, algumas 

considerações sobre risco não podem ser derivadas de um estudo observacional pelo 

próprio desenho, o que apenas seria atingido com um ensaio clínico. E ainda, algumas 

variáveis consideradas no escore, como HDL e triglicérides, incorporados 

posteriormente, permanecem pesando no resultado final mesmo que as metas para o 

controle da dislipidemia se baseie no LDL (24,66). Mais recentemente um grupo de 



estudos reabordou o ERF em grande escala, avaliando diferentes populações e etnias, 

comprovando que este pode ser adequadamente aplicado nas mesmas (23). Portanto, a 

despeito das possíveis limitações, o ERF permanece uma ferramenta útil, na população 

geral, sobretudo na discriminação de pacientes de risco baixo e alto, deixando para os de 

risco intermediário a necessidade de refinar um pouco mais a estratificação (67). Em se 

tratando da população com DIGH, não houve calibração do ERF, mas este pode servir 

como uma padronização entre eles e controles para mostrar que têm um perfil 

semelhante. 

 

2.3.2. Escore de Cálcio Coronário 

Alguns dos anteriormente citados marcadores de risco se mostraram preditores 

independentes de risco, porém sem consistência em acrescentar risco ao já classificado 

pelo ERF, ainda que alguns possam ser úteis na motivação dos pacientes (49). Neste 

cenário a carga de cálcio nas coronárias, expressa pelo EC desponta como preditor 

adicional de risco - houve um aumento na estatística-C do ERF de 0,68 para 0,75 após o 

EC (a medida da capacidade discriminatória de determinado escore vista pela área 

abaixo da curva de sensibilidade versus especificidade), figurando nas recomendações 

de avaliação de pacientes assintomáticos, em princípio nos de risco intermediário 

(68,69).  

Em 2010 o American College of Cardiology publicou diretriz sobre indicação de 

exames de imagem em pacientes assintomáticos com fatores de risco para DAC, 

mostrando ser apropriado no subgrupo de pacientes assintomáticos de risco 

intermediário e nos de baixo risco com história familiar de DAC precoce (70), o que foi 

corroborado em 2014 pelo American College of Radiology (45). 

O EC é adquirido através da tomografia com tomógrafo de múltiplos detectores.  

Esta tecnologia permite em pouco tempo e com curta pausa respiratória obter imagens 

das artérias coronárias, sincronizadas com o eletrocardiograma. Para esta sincronização 

é essencial uma frequência cardíaca estável, preferencialmente em torno de 60 

batimentos por minutos (em casos de frequências cardíacas muito elevadas poderá ser 

necessário o uso de betabloqueadores para realização do exame). Trata-se de um exame 

sem contraste e com baixa radiação (cerca de 3mSv nas aquisições retrospectivas e em 

torno de 1,5mSv nas prospectivas) – se assemelha a uma mamografia, que pode ser 

modulada a depender dos protocolos usados, bem como dos equipamentos. A 

calcificação é vista como uma lesão hiperintensa de pelo menos 1mm² (28), 



quantificando-se o cálcio nas artérias coronárias através da massa e do volume, ou 

calculando o escore de Agatston, que é o produto da área total por um fator derivado da 

densidade (71). Este escore é o mais utilizado e disponível nos grandes bancos de dados 

populacionais. A figura 1 ilustra como o EC é apresentado em imagem. Devido à baixa 

prevalência de calcificação em indivíduos abaixo de 40 anos e à radiação, ainda que 

pequena, não há uma orientação formal neste grupo, salvo situações especiais. 

 

 

  
Figura 1: Ilustração de escore de cálcio coronário evidenciando calcificação 

na coronária direita e na artéria descendente anterior. 

 

 

Os valores de escore de cálcio obtidos podem ser classificados de duas maneiras; 

levando-se em conta pontos de corte fixos (71) ou pontos de corte ajustados por sexo, 

idade e etnia (26), ambas com informações prognósticas já comprovadas e 

habitualmente presentes nos laudos do exame. Ao longo da evolução do método foi 



havendo mudança no que se refere aos pontos de corte utilizados; em princípio os 

grupos de pesquisa consideravam a ausência de calcificação quando o EC era zero, 

calcificação mínima quando o EC era de 1 a 10, calcificação leve quando o escore era 

de 11 a 100, calcificação moderada quando o escore era de 101 a 400, calcificação 

severa quando EC entre 400 a 1000 e muito severa quando acima de 1000 (72), 

mostrado no quadro 1 por Azevedo et al (28) . 

 

 

Quadro 1: Classificação dos valores de escore de cálcio de acordo com o grau de 

aterosclerose. 

Grau de Calcificação Coronariana 

Valores Absolutos Valores Ajustados (Sexo e Idade) 

Valores Grau de calcificação Percentil Grau de calcificação 

0 Ausência de calcificação 0 Ausência de calcificação 

0-10 Mínimo 0-25 Mínimo 

11-100 Leve 26-50 Leve 

101-400 Moderado 51-75 Moderado 

401-1000 Severo 76-90 Severo 

>1000 Muito severo >90 Muito severo 
Azevedo, CF et al. Arq Bras Cardiol 2012; 98(6):559-568. 

 

 

Nos dias atuais a classificação proposta coloca como calcificação severa os 

indivíduos com EC acima de 300, o que já havia sido proposto em 2004 pelo grupo de 

pesquisadores do estudo MESA (73), como exemplificado no quadro 2, que mostra as 

citadas classificações e como se correlacionam.  

 

 

Quadro 2: Classificação dos valores de escore de cálcio de acordo com o grau de 

aterosclerose. 

Escore de cálcio Grau de calcificação 

0 Ausência de calcificação 

1 a 10 Mínima calcificação 

11 a 100 Calcificação leve 

101 a 300 Calcificação moderada 

>300 Calcificação severa 

Greenland, P et al. JAMA 2004;291(2):210-215. 

 



 

A presença de cálcio nas coronárias é fator de risco independente para eventos; 

infarto e morte por causas cardiovasculares (68,73). Nos últimos anos a tomografia de 

coronárias, mais especificamente o EC coronário, vem sendo introduzida como uma 

ferramenta para a detecção precoce de DAC em pacientes assintomáticos com risco 

intermediário pelos escores tradicionais que utilizam os fatores de risco clássicos como 

dislipidemia, tabagismo, sexo masculino, diabetes, história familiar de DAC precoce e 

hipertensão (44). Nos subgrupos estratificados pelo ERF, à medida que se eleva o risco, 

eleva-se também a presença de calcificação coronariana (69). Indivíduos assintomáticos 

com pouco ou nenhum cálcio coronariano apresentam risco muito baixo de eventos 

futuros, com excelente sobrevida em dez anos (24,29). Indivíduos com mínima 

calcificação (EC 1 a 10) encontram-se significativamente sob maior risco de eventos do 

que aqueles com escore de cálcio zero (32,74); e os que se encontram entre 11 e 300 ou 

acima de 300  risco ainda maior . Do ponto de vista clínico a calcificação guarda 

significados; quando mínima traduz DAC pouco provável, calcificação leve traduz uma 

DAC leve provável, calcificação moderada traduz DAC não-obstrutiva bastante 

provável e calcificação severa DAC com pelo menos uma lesão obstrutiva bastante 

provável (75). 

Estudos prévios revelam que o uso do EC em população assintomática com 

fatores de risco para doença arterial coronariana e sem doença conhecida, considerados 

de risco intermediário, é capaz de reestratificar o risco em adição aos escores clínicos 

tradicionais (pacientes de risco intermediário pelo ERF e com escore de cálcio acima de 

300 apresentam uma taxa de eventos de 28% em 10 anos, o que o recoloca na condição 

de alto risco). Na prática cerca de 22% dos indivíduos são reclassificados se associado o 

EC), mostrando que há benefícios neste grupo de pacientes e que esta quantificação 

pode modificar conduta (33).  

É importante ressaltar mais uma vez que estas informações prognósticas vêm 

sendo fortemente testadas e com isso a literatura vem apontando mudanças nestes 

pontos de corte no que se refere aos valores absolutos, passando a considerar grau de 

calcificação severa aquele escore acima de 300, e validando-se o significado clínico 

antes atribuído aos EC apenas acima de 400 (33). 

Além da possibilidade de reestratificação no risco cardiovascular (RCV) dos 

pacientes assintomáticos e com fatores de risco coronarianos, a documentação do cálcio 



nas artérias coronárias se correlacionou com maior controle de tais fatores, maior uso de 

estatinas e aspirina, maior adesão aos esquemas terapêuticos (44). 

 

2.3.3. Escore de Cálcio Coronário versus Escore de Framingham 

Diante do paciente assintomático e sem história de eventos cardiovasculares 

reside a questão de como estratificar o risco. Ainda que nada se sobreponha ao manejo 

individualizado e avaliação criteriosa da história do paciente, embasar-se em evidencias 

clínicas na tomada de decisão é o caminho de maior custo-efetividade. Tendo em vista 

estes aspectos, em 2004, Greenland e colaboradores publicaram um estudo intitulado 

“Coronary Artery Calcium Score Combined with Framingham Score for Risk 

Prediction in Asymptomatic Individuals”(76). Neste amplo estudo prospectivo, com 

uma média de 7 anos de seguimento, mostrou-se que o ERF sozinho é capaz de predizer 

eventos em pacientes assintomáticos, sem diabetes e com ao menos um outro fator de 

risco para DCV (figura 2). Mostrou ainda que o EC isoladamente também é capaz de 

predizer risco, independente do ERF. E mais que isso, o EC elevado modificou de 

forma significativa a estratificação de risco para os de risco intermediário pelo ERF. 

Houve um incremento de 3 a 9% no risco de eventos em 10 anos pelo ERF quando o 

EC foi acima de 300. Os achados do citado estudo foram corroborados em outros 

experimentos com o uso de EC em pacientes assintomáticos (77–79).  

 

 
Figura 2. Modelo de regressão de Cox para taxa de morte por causas cardiovasculares 

ou infarto não fatal em 7 anos. 
 

JAMA. 2004;291(2):210-215 



 

Um outro achado importante deste estudo é de que, embora sugerido 

previamente, o EC de zero não exclui a possibilidade de eventos (dos 316 pacientes com 

EC de zero, 4,4% apresentaram eventos, ainda que sem significância estatística). As 

razões não estão claras; talvez porque as placas não-calcificadas, ricas em lipídios, 

sejam mais vulneráveis. Os desfechos do citado estudo foram reproduzidos em outros 

experimentos também utilizando EC em pacientes assintomáticos (77–79). Por fim, EC 

e ERF se correlacionam. Em pacientes classificados como de risco intermediário pelo 

ERF um EC acima de 300 está associado com aumento no risco de eventos CV em 10 

anos adicional quando comparado com ERF sozinho. Este incremento de risco não se 

repete nos indivíduos de baixo e alto risco pelo ERF. Num cenário de ERF entre 10 e 

20% o EC modifica conduta, reforça a necessidade de controle dos fatores de risco e já 

figura nas recomendações formais (80).  

 

 

2.4. GH, IGF e Risco Cardiovascular 

Recentemente tem se consolidado o conceito de que muito do potencial do GH 

em promover o crescimento é secundário ao seu impacto metabólico (81). Enquanto as 

ações sobre o crescimento são tempo limitado, as ações metabólicas e cardiovasculares 

do eixo GH/IGF-I perduram durante toda a vida. O GH liga-se ao seu receptor (GHR) e, 

via ativação do sistema Janus kinase - signal transducer / activator of transcription (82), 

estimula, principalmente no fígado, a produção do IGF-I. O IGF-I liga-se ao seu 

receptor (IGF-IR), que por sua vez apresenta considerável homologia com o receptor de 

insulina (IR), ambos receptores acoplados à tirosina-cinase. O GH tem importantes 

ações metabólicas em diferentes tecidos, sinérgicas ou até antagônicas às do IGF-I. Em 

humanos, o GH promove aumento da lipólise e da oxidação lipídica, enquanto o IGF-I 

desencadeia o aumento da oxidação lipídica apenas cronicamente.  

O GH e o IGF-I participam da regulação fisiológica de vários mecanismos 

implicados direta ou indiretamente no risco cardiovascular tais como controle da 

pressão arterial, reatividade vascular, modulação da expressão da massa ventricular, 

distribuição da massa gorda / massa magra, sensibilidade à insulina, perfil lipídico, 

expressão de receptores de LDL no fígado e lipólise dentre outros (83,84).  

A diminuição de IGF-I parece estar associada à disfunção endotelial, já que o 

IGF-I aumenta a produção de óxido nítrico, melhora a sensibilidade à insulina, promove 



a ativação dos canais de potássio dependentes de ATP, previne a dislipidemia pós-

prandial e ainda têm ações anti-inflamatórias e anti-apoptóticas (85). 

O IGF-I e a insulina são potentes fatores tróficos, independentes da pressão 

arterial, na determinação da massa ventricular esquerda e da geometria cardíaca (86). 

 

 

2.5. DGH e Risco Cardiovascular 

A deficiência de hormônio do crescimento (DGH) é uma condição incomum, 

ocorrendo numa frequência de 1:4000 a 1:10000, sendo a sua ocorrência familiar 

estimada em 3 a 30% de todos os casos da deficiência (14). A DGH cursa com 

alterações metabólicas há muito conhecidas. Quando esta deficiência ocorre na infância, 

há predisposição a estados hipoglicêmicos persistentes e profundos, pois o GH exerce 

papel fundamental para a homeostase glicêmica neste período. Esta importância 

decresce em períodos posteriores contribuindo para que a deficiência de GH no adulto 

curse com resistência à insulina e hiperglicemia, pois na fase adulta o IGF-I passaria a 

ter participação mais intensa nos mecanismos homeostáticos dos carboidratos (87). 

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

descrito que 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 (88,89). 

Na DGH encontramos prejuízo na vasodilatação dependente de endotélio, 

aumento da agregação plaquetária, aumento da PCR, elevação do inibidor do ativador 

do plasminogênio, elevação do fibrinogênio, aumento da EMIC e maior prevalência de 

placas ateroscleróticas, que podem ser revertidas com o tratamento com GH. Tem sido 

descrito que portadores de DGH apresentam aumento da morbimortalidade 

cardiovascular (CV) e cerebrovascular (3,9).  

Entretanto, a avaliação do real papel requer uma situação em que essa 

deficiência seja isolada, porém como a DIGH é doença rara, estes estudos foram 

realizados em populações nas quais a DGH deve- se a várias etiologias e diferentes 

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

hipotálamo - hipofisárias (hipopituitarismo), a terapias de reposição com múltiplos 

hormônios (glucocorticóides, L-tiroxina e esteróides sexuais) e ao fato de que grande 



parte desses pacientes foram submetidos à cirurgia hipofisária ou hipotalâmica e/ ou 

radioterapia dessas regiões, gerando confusão na interpretação desses dados. É possível 

que os efeitos na mortalidade CV e cerebrovascular sejam, em parte, devidos à 

combinação de várias deficiências hipofisárias, à complicação de terapias prévias ou à 

dosagem imprecisa das terapias substitutivas. De fato, em pacientes com 

hipopituitarismo, não existe um mecanismo preciso para titular a terapia com 

glicocorticóides, além de não se poder utilizar a dosagem de TSH para ajustar a dose de 

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

mortalidade CV em pacientes com tumores hipofisários possa ser associada à 

radioterapia, que pode causar lesão vascular direta (8).  Em um estudo no Reino Unido 

com 1014 indivíduos com panhipopituitarismo, o aumento da mortalidade 

cardiovascular e respiratória não se correlacionou positivamente com DGH e sim com 

deficiência gonadotrófica (7). O Dutch National Registry of Growth Hormone 

Treatment in Adults, que incluiu pacientes com deficiência adquirida, demonstrou que a 

maioria apresentava  uma deficiência hormonal múltipla e que há uma elevação na 

mortalidade em adultos tratados; mortalidade por todas as causas e especialmente em 

mulheres por causa cardiovascular (11,90). Mais recentemente um estudo nacional 

sueco, avaliando mortalidade no hipopituitarismo, concluiu que o hipocortisolismo 

(insuficiência adrenal) durante o estresse agudo contribui para o aumento na 

mortalidade(10). Ou seja, permanece incerto se o aumento da morbidade e mortalidade 

CV associada ao hipopituitarismo resulta de DGH não tratada ou desses fatores de 

confusão adicionais.  

Portanto, o real papel da DGH na expressão fenotípica do RCV ainda merece ser 

investigado em populações com DIGH decorrentes de doenças homogêneas (por 

exemplo: defeito monogênico) e não associadas a outras hipofunções hormonais. 

Mais uma vez, o fato da DIGH ser rara, de que a maioria dos pacientes com 

DIGH é tratada com GH pelo menos durante a infância e de que uma grande 

porcentagem de crianças com DIGH idiopática, quando avaliadas na idade adulta, não 

mantém a deficiência de GH (91), torna difícil estudar pacientes com DIGH congênita, 

vitalícia, não tratados durante a infância. 

As mutações no gene do receptor do GHRH (GHRHR) constituem as causas 

mais freqüentes de DIGH genéticas tipo 1B (92), sendo a coorte de Itabaianinha a maior 

já descrita. O segundo maior grupo, com uma outra mutação neste mesmo gene, foi 



descrito no subcontinente indiano com 18 indivíduos, e são conhecidos como os “anões 

do Sindh” (93). 

 

 

2.6. DIGH de Itabaianinha 

A maioria dos indivíduos com DIGH de Itabaianinha não foi tratada com GH 

durante a infância, o que permite o entendimento das consequências em longo prazo da 

deficiência isolada e vitalícia do hormônio de crescimento. O nanismo de Itabaianinha 

foi caracterizado como um fenômeno de natureza genético-ambiental, devido à 

introdução de um gene mutado em uma comunidade isolada e com alta taxa de uniões 

consanguíneas (94). Esses indivíduos possuem um modelo DIGH de herança 

autossômica recessiva com GH extremamente reduzido, devido a uma mutação 

homozigótica no início do intron 1 (c.57+1G>A) no GHRHR, que abole completamente a 

expressão desse receptor (13). Este receptor se localiza na superfície das células 

somatotróficas hipofisárias e a sua ligação ao GHRH estimula a produção e liberação do 

GH pela hipófise. O GH age nos tecidos alvos, direta ou indiretamente, através da 

produção (85% no fígado) do IGF-I. Desta forma, os “anões de Itabaianinha” vivem 

com atividade muito baixa do eixo GH/ IGF-I (deficiência de GH/ IGF-I) em 

consequência de resistência ao GHRH. Os “anões de Itabaianinha” consistem, então, na 

população ideal para definir o impacto da grave DIGH na fisiopatologia cardiovascular. 

Estudos se sucederam nessa população com DIGH descrevendo seu fenótipo 

clínico e laboratorial (Figura 3). Os pacientes adultos possuem acentuada baixa estatura 

(com –9,6 a –5,2 desvios padrões abaixo da média para a altura), com redução 

proporcional das dimensões ósseas (94,95). Os outros hormônios produzidos pela 

hipófise encontram-se normais (96). A redução do perímetro cefálico é menos 

acentuada do que a redução na altura anterior da face, resultando em fácies de “boneca” 

ou fácies de “anjo querubim”, sendo o comprimento da maxila a dimensão facial com 

maior redução, de mesma intensidade que a redução estatural (97). O menor 

desenvolvimento da porção inferior da laringe causa uma voz de timbre agudo e forte 

(98). Mesmo quando corrigidos pela superfície corpórea, os indivíduos adultos afetados 

apresentam tamanho reduzido da hipófise (99), tireóide (100), coração (15,16), útero 

(101,102) e baço (102) e tamanho aumentado de pâncreas, rins e fígado (12). As 

alterações características da composição corporal incluem redução acentuada da 



quantidade de massa magra (kg) e aumento do percentual de gordura com depósito 

predominante no abdome, caracterizando um modelo de obesidade central (15).  

Os pacientes com DIGH têm GH e fator de crescimento semelhante à insulina 

tipo I (IGF-I) extremamente reduzidos e apresentam desde a infância um perfil 

cardiovascular adverso, onde se inclui o aumento na adiposidade visceral e elevada taxa 

cortisol–cortisona, ambos ligados a resistência insulínica e aumento do risco CV (17). 

Por outro lado, tanto em jejum como após glicose oral, os níveis séricos de insulina 

foram mais baixos e eles apresentaram sensibilidade à insulina (SI) normal (18). A 

excreção urinária de albumina foi normal (19) e a espessura média intimal das carótidas 

(EMIC) não demonstrou nenhuma evidência de aterosclerose prematura, a avaliação 

isquêmica destes pacientes com teste provocativo (ecocardiografia sob estresse) não 

evidenciou uma maior prevalência de isquemia quando comparados a um grupo 

controle e a ecocardiografia não demonstrou hipertrofia ventricular esquerda (HVE) 

(16,20). A avaliação da presença de aterosclerose prematura também revelou-se 

negativa pela análise da calcificação na aorta abdominal, que foi negativa em 90% dos 

indivíduos portadores de DIGH e em 80% dos controles (103). 

 

 



 

 
Figura 3: Indivíduos com DIGH de Itabaianinha e o professor Manuel Hermínio. 

Foto gentilmente cedida por Professor Manuel Hermínio Aguiar Oliveira. 

 

Nos aspectos metabólicos são encontrados aumento de colesterol total e LDL, 

redução de insulina e do homeostasis model assessment (HOMAir - índice de 

resistência à insulina), acompanhados de aumento da proteína C reativa (PCR) de alta 

sensibilidade e da elevação da pressão arterial sistólica nos adultos (15,16). Alguns 

achados, como níveis elevados de colesterol total e LDL, redução na massa magra e um 

aumento no percentual da massa gorda, são evidenciados desde a infância (104,105). 

Outras características desta população são menor resistência óssea, embora acima do 

limiar de fraturas (106), puberdade atrasada, fertilidade normal, paridade diminuída, 

climatério antecipado (101) e qualidade de vida normal (107). O tratamento com GH 

subcutâneo diário em crianças, além de provocar o ganho estatural, melhora o perfil 

lipídico e a composição corporal (12). Resultados semelhantes sobre o perfil lipídico e a 

composição corporal foram obtidos em adultos, sem repercussões sobre a glicemia ou a 

hemoglobina glicada, com a administração do GH de depósito subcutâneo a cada 15 

dias por 6 meses (20), acrescido de melhora da remodelação óssea, de padrão anabólico, 

com consequente aumento da resistência óssea (106). Um possível efeito adverso deste 

tratamento foi a eventual aceleração da aterosclerose (20). Dados de acompanhamento 5 



anos após a suspensão do tratamento em adultos demonstram que a aterosclerose 

retornou ao ritmo lento de evolução, característico desta população (48). Outros 

experimentos, mais uma vez em deficiências múltiplas, sugerem uma diminuição na 

morbi-mortalidade cardiovascular com a reposição, mas que isso está associado a um 

aumento na prescrição de drogas cardioprotetoras, sobretudo em mulheres (108). Por 

esta razão são necessários mais estudos para investigar quanto destes efeitos ocorrem 

em razão do uso de hipolipemiantes e anti-hipertensivos (109). De fato a reposição com 

GH não modifica o perfil metabólico, se assemelhando após suspensão, aos indivíduos 

não tratados, o que traz questionamento sobre o benefício a longo prazo do tratamento 

(4).  

Foi realizado um estudo de coorte retrospectivo em 2 grupos, primeiramente 

comparando o risco de mortalidade de 65 indivíduos com DIGH e 128 irmãos não 

afetados em 34 famílias, e subsequentemente comparando a idade de morte dos 

indivíduos com DIGH e a população geral de Itabaianinha. O risco de morte dos 

indivíduos com DIGH foi similar aos seus irmãos. As causas de mortalidade foram 

semelhantes às da população geral. A duração da vida dos indivíduos com DIGH foi 

menor que a da população geral, devido a um alta frequência de mortes nas mulheres 

com DIGH entre 4 e 20 anos. Não houve diferença significativa na duração de vida 

entre pacientes com DIGH e seus irmãos e a população geral, quando analisado 

indivíduos que alcançaram a idade de 20 anos, sugerindo que a DIGH não é fator de 

risco para mortalidade cardiovascular em indivíduos com idades média ou avançada 

(21). 

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 (96), a deficiência absoluta e vitalícia do GH parece ser menos 

deletéria ao sistema cardiovascular que a deficiência adquirida ou moderada. Isso ocorre 

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 (16,110). Por outro lado, a redução menos grave do IGF-I e com 

início na idade adulta pode levar à apoptose daquelas células, provocando a ruptura de 

placas ateroscleróticas pré-existentes e os eventos cardiovasculares na DIGH adquirida 

ou moderada (110). 

Os indivíduos de Itabaianinha apresentam vários fatores de RCV, sem aumento 

de insulina e sem lesão de órgãos alvo (hipertrofia ventricular esquerda) e aterosclerose. 



Contextualizando a DCV nesta coorte, a linha de pesquisa intitulada “Consequências da 

deficiência isolada e vitalícia do hormônio do crescimento”, da qual o presente estudo 

faz parte, capitaneada pelo Professor Manuel Hermínio Aguiar Oliveira, iniciada nos 

anos 90, vem revelando achados importantes. Em 2002 o perfil de fatores de risco foi 

descrito, evidenciando-se aumento da pressão arterial, da obesidade central e 

dislipidemia (15). Posteriormente, no ano de 2006 estendeu-se esta análise para a 

presença de aterosclerose prematura avaliada pela EMIC e pela presença de isquemia na 

ecocardiografia sob estresse, que não mostrou diferença entre os portadores de DIGH e 

os controles (16). No ano seguinte o efeito da reposição do GH num subgrupo de 

portadores de DIGH foi analisada, mostrando que tal terapia tem efeitos benéficos 

reversíveis na composição corporal e no perfil metabólico, contudo causa aumento 

progressivo na EMIC e no número de placas na carótida (20). Este efeito revelou-se 

transitório após 5 anos de suspensão da reposição e acompanhamento, retornando aos 

valores basais de EMIC (48). Mais recentemente o papel do GH/IGF-1 no controle 

cardiometabólico foi investigado, mostrando que atuam na sensibilidade insulínica (SI) 

e na lipólise, o GH reduzindo a SI e o IGF-1 aumentando, e ambos agindo de maneira 

contrária sobre a lipólise, efeitos esses que levam a implicações no processo de 

envelhecimento fisiológico e na incidência de DCV(18). 

Até o momento essa dissociação entre presença de fatores de risco e ausência de 

doença não está completamente entendida. É provável que os pacientes de Itabaianinha 

com deficiência congênita de GH classifiquem-se como de risco intermediário, uma vez 

que coexistem fatores de risco e fatores de proteção. A avaliação do Escore de Cálcio 

coronário nestes indivíduos se insere na ampla investigação cardiovascular dos mesmos, 

sendo uma forma de visualização direta das artérias coronárias, o que representa uma 

oportunidade de eventualmente flagrar aterosclerose subclínica e reclassificar o risco de 

eventos dos mesmos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________3. OBJETIVO 

 



 

 

 Avaliar a prevalência de aterosclerose em pacientes assintomáticos com 

deficiência isolada e vitalícia de hormônio do crescimento através do Escore de Cálcio 

coronário por tomografia de múltiplos detectores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________4. MATERIAL E MÉTODOS  

 



 

 

4.1 Tipo de estudo 

Estudo transversal, com grupo controle. 

 

4.2 População de referência 

 Indivíduos com DIGH e controles foram convidados a participar do presente 

trabalho através de cartazes colocados na associação e convites por ocasião das reuniões 

realizadas na Associação do Hormônio de Crescimento Físico e Humano de 

Itabaianinha (ASCRIN). Por tratar-se de uma amostra por conveniência e existirem 

limitações de acesso dos portadores de DIGH, a amostra foi diferente do cálculo 

amostral inicial que era de cerca de 59 indivíduos. 

O grupo DIGH era de homozigotos para a mutação no receptor do hormônio 

liberador de GH (GHRHR). Todos os pacientes eram assintomáticos do ponto de vista 

cardiovascular e nenhum dos indivíduos com DIGH receberam terapia de reposição 

com GH em nenhum momento precedente a este estudo (20).  

Foram incluídos no estudo 25 homozigotos afetados para a mutação 

(c.57+1G>A) no GHRHR que leva a deficiência de hormônio do crescimento e 27 

indivíduos homozigotos normais para a mesma mutação, pareados por sexo e idade com 

o grupo afetado. 

  

4.3. Critérios de exclusão 

 Os critérios de exclusão foram tratamento prévio com GH, menores de 18 anos, 

sintomáticos do ponto de vista cardiovascular ou pacientes com qualquer evidência 

doença arterial coronariana estabelecida. 

 

4.4. Aspectos éticos 

O estudo foi submetido à avaliação pelo comitê de ética, como extensão do 

projeto intitulado “Consequências da deficiência isolada e vitalícia do hormônio do 

crescimento”, sob registro no CEP: 043/2004 e registro no CONEP: 10212, processo n° 

25000.064789/2014-90, de responsabilidade do pesquisador Professor Doutor Manuel 

Hermínio de Aguiar Oliveira. Os pacientes, após esclarecimento dos objetivos do 

estudo, confirmaram sua aceitação em participar da pesquisa através da assinatura de 

termo de consentimento livre e esclarecido. O exame realizado tem segurança 



previamente testada, sendo não-invasivo e com baixo nível de radiação. As informações 

obtidas foram tratadas sigilosamente. Dados e amostras dos pacientes foram codificadas 

com acesso apenas pelo pesquisador principal. A publicação dos dados foi feita em 

revista de comunicação científica (Endocrine Connections) sem a identificação dos 

pacientes. 

 

4.5. Protocolo do estudo: 

 Mediante agendamento prévio os voluntários eram encaminhados em grupos de 

três, da cidade de Itabaianinha até Aracaju, em carro particular. Na CEMISE eram 

recebidos pelos pesquisadores e respondiam ao questionário com dados pessoais e 

clínicos. Em seguida passavam por um exame físico, com o qual eram coletados os 

dados antropométricos de interesse do estudo, bem como dados vitais. Eram colhidas as 

amostras de sangue por biomédico pesquisador do grupo. Após a coleta laboratorial os 

pacientes eram submetidos à tomografia das coronárias para avalição do EC. O tempo 

entre a chegada na clínica e o término da tomografia era de cerca de 30 minutos. Ao 

final era oferecido um desjejum e os pacientes retornavam para sua cidade.  

 

4.6. Questionário 

 Foi elaborado um instrumento de coleta, em forma de questionário (anexo), 

abrangendo dados pessoais e da história clínica, fatores de risco CV, comorbidades, 

tratamentos, bem como anotações do exame físico e medidas de peso e altura. 

 

4.7. Medidas antropométricas e pressão arterial 

A altura em metros (m) foi aferida através de estadiômetro vertical. O peso em 

quilogramas (Kg) foi avaliado em balança digital. O índice de massa corpórea (IMC) foi 

calculado pela fórmula: peso (Kg)/ altura (m)2 . A pressão arterial (mmHg) foi medida 

por um único examinador (UMMC) através de esfigmomanômetro aneroide 

devidamente calibrado em pacientes com pelo menos 10 minutos de repouso na posição 

sentada. Foi utilizado a média de três medidas consecutivas em braço esquerdo. 

 

4.8. Avaliação laboratorial  

Os participantes do estudo eram orientados a comparecer com 12 horas de jejum 

para a coleta de exames laboratoriais. Os exames foram coletados na CEMISE e 

dosados no laboratório do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe. 



Colesterol total (mg/dl) e os triglicerídeos (mg/dl) foram dosados pelo método 

Huang. Como a elevação do colesterol nesta população é devido ao aumento do LDL-

colesterol (15,16,19), optou-se por avaliar somente os acima neste estudo. 

A glicemia (mg/dl) foi dosada por teste calorimétrico enzimático. 

A creatinoquinase (U/l) foi dosada pelo método Cinético - Fusion - Química Se. 

A uréia (mg/dl) foi dosada por método enzimático-espectrofotométrico e a 

creatinina (mg/dl) foi dosada pelo método cinético-espectrofotométrico do picrato 

alcalino de Jaffé.  

O IGF-I (ng/ml) foi medido pelo ensaio imunométrico quimioluminescente 

marcado por enzima e de fase sólida (IMMULITE 2000, Siemens Healthcare 

Diagnostics Products Ltd, Malvern, PA, USA), com variabilidades intra- e inter-ensaio 

de 3.1 e 6.1%,  respectivamente.  

A insulina (µlU/ml) foi medida pelo ensaio imunométrico quimioluminescente 

marcado por enzima e de fase sólida (IMMULITE 2000, Siemens Healthcare 

Diagnostics Products Ltd, Malvern, PA, USA), com variabilidades intra- e inter-ensaio 

de 4.2 e 5.1%, respectivamente. 

A resistência a insulina foi estimada pelo modelo de avaliação da homeostase de 

resistência insulínica (HOMAIR) através da formula: insulina de jejum (µlU/ml) x 

glicemia de jejum (mmol/l)/22.5. 

 

4.9. Estratificação clínica de risco coronariano  

O risco cardiovascular foi inicialmente estimado pelo escore de Framingham. 

Este escore de risco leva em consideração o sexo, a idade, a pressão arterial, a presença 

ou não de tabagismo, o colesterol total e o HDL-colesterol. A cada uma das citadas 

variáveis são atribuídos pontos e o somatório deles corresponde a um percentual de 

risco de doença cardiovascular nos 10 anos subsequentes (tabelas anexas), e o 

percentual de risco por sua vez agrupa os indivíduos em risco baixo, intermediário ou 

alto – escore menor ou igual a 10% representa baixo risco, acima de 10% e menor ou 

igual a 20% representa o risco intermediário e escore acima de 20% o alto risco de 

eventos em 10 anos. 

 

4.10. Tomografia de coronárias 

Os pacientes foram submetidos à tomografia de coronárias em aparelho de 64 

detectores numa técnica de aquisição não-contrastada sincronizada pelo 



eletrocardiograma que permite em pouco tempo e com curta pausa respiratória obter 

imagens das artérias coronárias para obtenção do EC. Via de regra, para redução de 

artefatos de movimento, sobretudo na angiotomografia, utiliza-se betabloqueadores 

(metoprolol oral até a dose de 200mg e/ou venoso até a dose de 15mg) para manter uma 

frequência cardíaca estabilizada em torno de 60 batimentos por minutos. Em nosso caso 

não os utilizamos, mesmo em alguns pacientes com frequência cardíaca acima de 60 

batimentos por minutos, uma vez que não procedemos a angiotomografia, as 

frequências não se encontravam muito acima e não eram instáveis. A tomografia de 

coronárias para avaliação do EC é um exame com baixa radiação (em torno de 3 a 4 

mSv, podendo chegar, no caso dos anões, até abaixo de 1,5 mSv) – se assemelha a uma 

mamografia, que pode ser modulada a depender dos protocolos usados, bem como dos 

equipamentos.  

A quantificação do cálcio nas artérias coronárias foi feita através da massa e do 

volume, e em última instância calculado um escore que é o produto da área total por um 

fator derivado da densidade – escore de Agatston (71), através do programa Syngovia 

(Siemens Healthcare Global). Os exames foram realizados na CEMISE Ressonância e 

Tomografia, no tomógrafo Aquillion AS 64 da Siemens, por um único examinador 

(U.M.M.C.) já que tal análise é bastante objetiva. Houve cegamento do citado 

examinador em relação aos sujeitos avaliados.  

A classificação do EC seguiu os critérios do American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force ; EC igual a zero – ausência de 

calcificação, EC de 1 a 10 – mínima calcificação, EC entre 11 e 100 – calcificação leve, 

EC de 101 a 300 – calcificação moderada e EC acima de 300 – calcificação severa (25). 

 

4.11. Análise Estatística 

  As variáveis antropométricas, fatores de risco tradicionais e o escore de cálcio 

foram apresentados como mediana ± distâncias interquartílicas para as variáveis 

contínuas e como porcentagem para as variáveis categóricas. O teste T de Student foi 

utilizado para comparar as variáveis de distribuição normal e o Mann Whitney para 

variáveis de distribuição não-normal. Foi realizado teste do qui-quadrado e teste exato 

de Fischer para analisar os riscos de cálcio e o percentual de tabagismo prévio, elevação 

da pressão arterial e diabetes. A calcificação coronária foi trabalhada agrupando-se 

como calcificação moderada ou severa devido a ausência de indivíduos DIGH com 

calcificação severa e indivíduos controle com calcificação moderada. A análise 



estatística foi realizada no programa SPSS 19.0 (Statistical Packet for Social Science, 

Inc., Chicago, IL) e considerado significativo valor de p0,05.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 5. RESULTADOS 

 



 

 

A tabela 1 mostra as características clínicas e bioquímicas dos dois grupos. 

Portadores de DIGH e controles não são diferentes em termos de idade, sexo, índice de 

massa corpórea (IMC) e frequência de tabagismo. Como esperado, o peso e a altura 

foram significativamente menores nos portadores de DIGH. Não houve diferença na 

pressão arterial de portadores de DIGH e controles.   

Repetindo dados prévios de nosso grupo, os níveis de IGF-1 e insulina de jejum 

e HOMAIR de portadores de DIGH foram mais baixos que nos controles. Glicemia em 

jejum, colesterol total e triglicerídeos não foram diferentes entre os dois grupos e os 

níveis séricos de creatinina e creatino kinase foram menores nos portadores de DIGH. 

 

 

Tabela 1. Características clínicas em portadores de DIGH e controles. 

  DIGH (25) Controles (27) p 

Idade (anos) 50,1 (±15,9) 51,1 (±14,0) 0,799 

Sexo (F/M) 13/12 15/12 0,764 

Tabagismo 1 2 1 

Peso (kg) 39,3 (±8,7) 71,8 (±14,4) <0,0001 

Altura (m) 1,2 (±0,18) 1,6 (±0,1) <0,0001 

História de Diabetes  4 2 0,411 

Historia de  Dislipidemia  11 11 1 

Hipertensão arterial  8 16 0,058 

IMC (kg/m²) 25,5 (±5,7) 26,7 (±4,2) 0,402 

PA sistólica (mmHg) 122,1 (±18,9) 124,4 (±15,0) 0,622 

PA diastólica (mmHg) 78,8 (±9,3) 80,4 (±6,5) 0,486 

IGF-I (ng/ml) 1,9 (±0) 132 (±55) <0,0001 

Glicose (mg/dl) 105,5 (±22,7) 105,9 (±70,5) 0,975 

Insulina (mUI/ml) 5,35 (±3,8) 17,3 (±10,9) <0,0001 

Homa IR 1,4 (±1,0) 4,3 (±3,1) 0,012 

Colesterol total(mg/dl) 227,0 (±65,1) 210,7 (±28,2) 0,257 

Trigliceridios (mg/dl) 142,0 (±95,5) 135,3 (±51,3) 0,762 

Uréia (mg/dl) 38,6 (±9,8) 34,7 (±9,0) 0,143 

Creatinina (mg/dl) 0,7 (±0,1) 0,9 (±0,2) <0,0001 

Creatinokinase (IU/L) 82,0 (±35,1) 152,8 (±141,0) 0,017 

 

 



 

Não houve diferença de RCV nem mesmo pelo ERF nem pelo escore de 

Agatston entre os grupos DIGH e controles (Tabela 2). A maior parte dos indivíduos de 

ambos os grupos apresentou baixo RCV pelo ERF, sem diferença entre os grupos no 

número de pacientes classificados como baixo, intermediário e alto risco (Figura 4).  

 

 

Tabela 2. Escore de cálcio e Escore de risco de Framingham em portadores de DIGH e 

controles. 

 DIGH (25) Controles (27) p 

Escore de Framingham (%) 5,7±6,4 4,9±4,5 0,596 

Escore de cálcio (Agatston) 14,86±36 19,66±27 0,742 

 

  

Figura 4. Escore de risco de Framingham entre portadores de DIGH e controles. 

 

 

A tabela 3 demonstra a distribuição da calcificação coronariana de acordo com o 

EC nos dois grupos. A distribuição, expressa como mediana e distância interquartílica, 

foi similar nos dois grupos: DIGH 0 (0) e controle 0 (4,9). A grande maioria dos EC [20 

dos 25 com DIGH (80%) e 18 dos 27 controles (66.6%)] foram iguais a zero, p=0.354. 

O EC mais alto foi 128.1 no grupo DIGH e 331.5 no grupo controle. Ambos os 

indivíduos foram submetidos a avaliação posterior. O primeiro, uma paciente do sexo 

feminino, de 66 anos, do grupo DIGH (com queixas de dor torácica) foi submetido a 



angiotomografia das coronárias que revelou lesão crítica, seguida de coronariografia 

pela possibilidade de eventual angioplastia. Foi detectada lesão triarterial, não passível 

de intervenção e optado por tratamento clínico. A paciente se encontra assintomática. O 

segundo, um controle do sexo masculino de 61 anos, realizou ecocardiograma sob 

estresse físico que foi normal. A ambos foi recomendada modificações no estilo de vida 

e uso de estatina. Os citados graus de calcificação, encontrados neste estudo, estão 

exemplificados na figura 5. 

 

 

Tabela 3: Significado clínico do Escore de cálcio coronariano 

Escore de Cálcio DIGH (25 pacientes) Controles (27 pacientes) 

Ausência de calcificação - 0 20 18 

Mínima calcificação - até 10 0 4 

Calcificação leve - 11 a 100 3 4 

Calcificação moderada - 101 a 300 2 0 

Calcificação severa -  >300 0 1 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fotos dos graus de calcificação encontrados. 
 

A figura 6 evidenciam esta distribuição do EC nos portadores de DIGH e nos 

controles. 



 

Figura 6. Distribuição do EC (Agatston) entre portadores de DIGH e controles. 

 

A tabela 4 e a figura 7 corroboram a informação da distribuição do EC entre os 

dois grupos, dessa vez comparando calcificação leve, mínima ou nenhuma com 

intermediária ou mais. A maioria dos pacientes apresentaram calcificação leve, mínima 

ou nenhuma quando comparada aos que apresentaram calcificação intermediária ou 

severa (DIGH 92% vs 8%, p<0,0001 e controle 96% vs 4% p<0,0001). 

 

 

Tabela 4. Níveis de calcificação em portadores de DIGH e controles  

 DIGH 

(n/%) 

Controles (n/%) 

Calcificação leve, mínima ou nenhuma 23 26 

Calcificação intermediária ou mais 2 1 

p <0,0001 <0,0001 

 

 



 

Figura 7. Escore de cálcio (Agatston score) entre portadores de DIGH e controles 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 6. DISCUSSÃO 

 



 

 

O presente estudo avaliou aterosclerose coronária subclínica através do EC 

coronário em portadores de DIGH que não apresentavam aterosclerose precoce pela 

ecocardiografia (15,16,20,103). O EC, expresso pelo escore de Agatston, um método 

direto para avaliar a aterosclerose coronariana, foi baixo no grupo DIGH e virtualmente 

o mesmo quando comparado aos controles. O EC se mostrou um preditor independente 

de mortalidade num modelo de análise multivariada controlado por idade, sexo, etnia e 

fatores de risco CV. Ademais, este escore quando elevado (≥300 ou 400) em indivíduos 

de risco intermediário de eventos CV, fornece predição de risco adicional ao escore de 

risco de Framingham (26,30,33,47,53). A maior parte de nossos portadores de DIGH e 

controles apresentaram EC zero. Este EC baixo demonstra reduzido risco cardiovascular 

e se correlaciona com um melhor prognóstico (32,68,78). O mesmo ocorre quando 

estratificamos nossa amostra pela severidade da calcificação coronária, vemos que esta 

revela uma maior proporção de indivíduos com calcificação baixa, o que mais uma vez 

vem ao encontro da situação de baixo risco dos portadores de DIGH. Nos indivíduos 

com valores positivos, a maioria tinha calcificação mínima ou leve (três indivíduos do 

grupo DIGH e oito nos controles). Houve dois indivíduos no grupo de DIGH com 

calcificação intermediária e um deles evoluiu com dor no peito e foi submetido a 

angiografia que revelou lesões não-críticas. Um indivíduo do grupo controle apresentou 

calcificação severa e como era assintomático, realizou ecocardiograma de estresse que 

não revelou isquemia. A ausência de aceleração da aterosclerose subclínica nos 

indivíduos portadores de DIGH, corrobora nossos achados prévios de que a DIGH 

congênita não é causa de mortalidade cardiovascular (20). 

Os EC dos indivíduos portadores de DIGH representados como porcentagem de 

escores negativos e mediana mais intervalo interquatílico [80% e 0(0)] são bem 

semelhantes aos da coorte portuguesa de indivíduos assintomáticos normais [82% e 

0(0)]. Os valores de nossos controles [66,6% e 1(0,68)] são similares àqueles 

observados no sudeste do Brasil (São Paulo) [54% e 0(0)] e, em valores absolutos, mais 

baixos do que aqueles da região central dos Estados Unidos (Columbus, Ohio e 

Nashville, Tenessee) [46% e 4(0,87)] agrupados pelo gênero (111). Em virtude do 

estado de Sergipe ser uma das regiões onde se processou a colonização portuguesa no 

Brasil, 60% da população é de origem portuguesa (112). É possível que a ancestralidade 

portuguesa tenha influenciado o EC em ambos os grupos, DIGH e controles. Entretanto, 



como o EC faz um paralelo com a genealogia das nações (111), podemos concluir que 

indivíduos com DIGH têm risco de aterosclerose semelhante aos indivíduos 

assintomáticos sem DIGH da mesma região. 

Tanto os indivíduos do grupo de DIGH quanto os do grupo controle têm ERF 

baixos, a despeito do grupo DIGH ser exposto a uma maior carga de fatores de risco CV 

clássicos durante toda a vida (nesta amostra particular a prevalência de hipertensão não 

foi diferente entre os dois grupos). Nossa equipe já mostrou em estudos anteriores com 

a mesma coorte de portadores de DIGH, que eles apresentam níveis de pressão arterial 

sistólica elevados (sabidamente a hipertensão arterial é um dos fatores de risco CV 

prevalentes) (20), entretanto no presente trabalho não encontramos diferença na pressão 

arterial de portadores de DIGH e controles, o que provavelmente reflete o adequado 

tratamento da hipertensão no grupo DIGH. Do mesmo modo, previamente houve relato 

de elevação de colesterol total e triglicerídeos nesta coorte, o que vem de encontro aos 

nossos achados de que colesterol total e triglicerídeos, não foram diferentes entre 

portadores de DIGH e controles, o que pode refletir também tratamento adequado desta 

comorbidades.  

Neste trabalho, não houve diferença nos níveis de glicemia de jejum, 

encontramos insulina baixa e menor resistência à insulina pelo HOMAir nos portadores 

de DIGH, fatores que podem diminuir o risco CV e parcialmente justificar ERF baixos 

nestes indivíduos apesar da adiposidade visceral (17). Estes achados estão em 

concordância com nossas avaliações anteriores (15,16,19). Tais pacientes apresentam 

um padrão sugestivo de RCV elevado devido a obesidade abdominal e dismetabolismo, 

porém, de alguma forma, talvez devido a uma melhor ação da insulina e portanto uma 

ausência de resistência a insulina (RI) (113) ou a altos níveis de adiponectina (19), os 

portadores de DIGH permanecem protegidos. Não apresentar RI é um fator que 

distingue a DIGH genética, severa e vitalícia da DGH instalada na vida adulta (114). É 

oportuno lembrar que já foi descrito que estes indivíduos tem um padrão de adipocinas 

diferente do associado a obesidade visceral acompanhada de maior risco CV, com 

adiponectina mais elevada e leptina normal (18).  

Mais uma explicação reside no grau de redução de IGF-I, dado novamente 

confirmado neste estudo. É possível que diferentes graus de deficiência de IGF-I 

possam resultar em diferentes efeitos na parede vascular (16). Uma discreta redução nos 

níveis de IGF-I na população geral está associada a um risco aumentado de doença 

cardíaca isquêmica (115). Entretanto, uma redução muito acentuada e vitalícia nos 



níveis de IGF-I, como encontrada em nosso modelo de DIGH, pode ser protetor contra 

aterosclerose. De fato, quando tratamos uma parte destes pacientes com dose 

submáxima de GH por seis meses, observamos o aparecimento de placas 

ateroscleróticas, convertendo uma deficiência severa de IGF-I numa deficiência discreta 

(20). Estas características reafirmam o perfil CV benigno desta coorte. 

Infelizmente não temos dados sobre os EC em outros modelos de alterações no 

GH, como os pacientes com DIGH devido a amplas deleções homozigóticas no gene 

GH-I e os portadores do nanismo de Laron, para comparar a frequência de aterosclerose 

subclínica nestes modelos com a de nossos indivíduos com DIGH. A longevidade, que é 

afetada pela aterosclerose clínica, mas também por outras condições como câncer, 

doenças infecciosas e causas externas, parece estar reduzida nos indivíduos com 

depleção homozigóticas no gene do GH-I (116), mas não está reduzida nos anões de 

Laron (117). Diferentemente do primeiro modelo, com ausência absoluta de secreção de 

GH e do nanismo de Laron, com ausência absoluta de ação do GH, nossos portadores de 

DIGH têm muito baixo nível de GH, mas GH bioativo (118). Esta secreção residual de 

GH pode trazer ações metabólicas não encontradas nos dois outros modelos. De um 

modo geral, nossos dados de longevidade humana estão em acordo com numerosos 

modelos animais mostrando longevidade aumentada quando a sinalização GH – IGF-I 

está reduzida (119).  

Deficiência adquirida de GH de instalação na vida adulta é um modelo de 

síndrome metabólica, com obesidade abdominal, resistência a insulina e dislipidemia 

(84,120,121). Ainda assim, a relação entre a DGH e a obesidade inclui vários 

mecanismos, dentre eles algum grau de resistência ao GH (122). Apesar da terapia de 

reposição do GH ter mostrado reduzir este perfil de risco (5), ainda não está claro se o 

alto risco é devido a DGH não tratada ou a fatores confundidores frequentemente 

encontrados na DGH. Alguns desses fatores tais como hipogonadismo, reposição 

excessiva de glicocorticóide, craniofaringioma, radioterapia (implicada na mortalidade 

cerebrovascular ou tumores cerebrais de novo) e crise adrenal muito recente 

(7,8,10,90,114,123) têm sido responsabilizados pelo alto risco de  morte associado com 

o hipopituitarismo (114). De fato, estudos recentes têm sugerido que a DGH no 

contexto do hipopituitarismo não causa um aumento na mortalidade CV a despeito do 

aumento de risco de mortalidade geral (10,90,124). Em consonância, evidenciamos 

também que, baseado no ERF, portadores de DIGH e controles são em sua maior parte 

de baixo risco, refletindo todos os achados prévios sobre o aparente paradoxo existente 



na DIGH - a despeito de um perfil cardio-metabólico desfavorável, os portadores de 

DIGH não evoluem com aterosclerose prematura (16) e apresentam longevidade normal 

(21). 

 Este estudo corrobora informações prévias sobre esta coorte de DIGH, em que 

não se evidencia aterosclerose mais acentuada que na população geral, entretanto 

apontamos possíveis limitações. Uma limitação reside na faixa etária da amostra, que é 

relativamente jovem, talvez ainda sem manifestação de aterosclerose e doença CV. 

Entretanto, 80% dos portadores de DIGH estão acima de 35 anos, idade suficiente em 

outros estudos para identificar indivíduos com aterosclerose subclínica (125,126). 

Levando-se em consideração que as lesões ateroscleróticas têm início na juventude, é 

razoável se supor que eles já foram suficientemente expostos aos riscos CV. Um estudo 

com adolescentes e adultos jovens, perfazendo 635 adolescentes sugere um aumento 

prematuro na espessura médio-intimal aórtica, o que é uma representação de 

aterosclerose (126). Por conta disso não está claro se é possível extrapolar os achados 

para a população de DIGH não residente em Itabaianinha. Outros possíveis fatores 

confundidores são a influência ambiental, o grau de obesidade, a atividade física e a 

ingesta alimentar diária. Nossos controles pertencem à mesma região, trazendo a 

possibilidade de características cruzadas. No passado os anões (e os controles) viviam a 

maior parte na zona rural, mas nos dias atuais moram em áreas urbanas do município de 

Itabaianinha, em condições de alguma forma semelhante ao estilo de vida ocidental. 

Eles apresentam mais obesidade visceral do que controles, a despeito da SI aumentada 

(17), ingerem mais calorias e proteínas do que os controles quando corrigidos para o 

peso corporal e parecem ter um excelente condicionamento físico (127).  Além do que, 

incluir controles da mesma região também suscita questionamentos sobre a prevalência 

de doenças CV nesse meio ser menor do que em outras populações. A amostra 

voluntariou-se ao estudo, podendo haver a possibilidade de pacientes de maior 

gravidade não responderem ao convite. De fato, é muito difícil se estabelecer o papel de 

tais fatores na gênese de uma possível aterosclerose coronária subclínica e suas relações 

com a mutação no gene do GHRHR. Investigações adicionais são necessárias para 

elucidar estes vieses. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 7. CONCLUSÃO 

 



 

Nossos achados sugerem que não há evidência de aterosclerose prematura 

avaliada pelo EC nos indivíduos com DIGH congênita, vitalícia, severa e não tratada, 

quando comparados com controles normais, a despeito de seu perfil de risco CV 

negativo. 
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ANEXO 1 

 

 

Figura 1: Cálculo do escore de Framingham para mulheres (Adaptado de 

D’AGOSTINO, R.B. et al. JAMA,  286;180 –7, 2001). 

 



 

ANEXO 2 

 

 

Figura 2: Cálculo do escore de Framingham para homens (Adaptado de D’AGOSTINO, 

R.B. et al. JAMA,  286;180 –7, 2001). 
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APÊNDICE A  

 

PREVALÊNCIA DE ATEROSCLEROSE CORONÁRIA SUBCLÍNICA EM INDIVÍDUOS 

ASSINTOMÁTICOS COM DEFICIÊNCIA DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO 

 

Nós estamos convidando você a participar de um estudo sobre o risco de 

desenvolver problemas no coração, a exemplo de infarto, angina e derrame.  

Neste estudo avaliaremos esse risco através da realização de uma tomografia 

com a medida da quantidade de cálcio nas coronárias (os vasos do coração), sem a 

necessidade de furar veia nem usar contraste. Você ficará exposto a uma baixa dose  de 

radiação, semelhante àquela da realização por exemplo de uma mamografia. 

Caso seu exame tenha alguma alteração, você será devidamente orientado, 

medicado e encaminhado para o acompanhamento necessário a esta alteração.  

Os dados obtidos serão sigilosos e sem a identificação Você será esclarecido(a) 

sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar,  poderá recusar-se a participar a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não do seu 

nome. Caso aceite participar, você pode desistir a qualquer momento sem nenhum tipo 

de prejuízo.  

Eu, _______________________________________ fui informada (o) dos 

objetivos da pesquisa acima e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento 

poderei desistir ou solicitar novas informações. Declaro que concordo em participar 

desse estudo e que recebi uma cópia deste termo de consentimento.  

 

__________________________________                            ____________________ 

Assinatura do paciente                                                                    Data 

 

                _____________________________________________ 
              Dra. Prof. Carla Raquel Pereira Oliveira 

             Pesquisadora responsável 

 



 

APÊNDICE B  

 

Questionário 

  

Data de preenchimento: ___/___/______ Nº: _________  

Nome:_________________________________________________________________  

Endereço:______________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________ 

Data de nascimento:______________________________________________________ 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

Tabagismo: ( ) Sim ( ) Não  

Diabetes: ( ) Sim ( ) Não 

HAS: ( ) Sim ( ) Não 

Dislipidemia: ( ) Sim ( ) Não 

Peso (kg): ______ Altura (m): _______ IMC: _______ C/Q: _____ PA: _______ 

Colesterol total: ________              LDL-Colesterol: __________ 

HDL-Colesterol: _________             Triglicérides: __________ 

CPK: _________      TGO: _________         TGP: _________ 

Ur: _________   Cr: _________ 

Insulina: _________      IGF-1: _________ 

Glicemia: _________       

 



APÊNDICE C 

 

 

Artigo publicado no periódico Endocrine Connections 2016: 5,41-46 

 



 



 

 



 


