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RESUMO 

 
Há complexas relações entre o sistema GH-IGF-I e o eixo hipotalâmico-pituitário-

tireoideano. Os hormônios tireoideanos são importantes na iniciação e manutenção do 

crescimento somático e na regulação de vários fatores de crescimento. A relação entre 

bócio e acromegalia é bem conhecida, mas o único estudo de volume tireoideano na 

deficiência de hormônio do crescimento mostrou volume tireoideano reduzido em pacientes 

com hipopituitarismo. O objetivo deste estudo é avaliar a morfologia e função tireoideanas 

em adultos afetados com DIGH devido a mutação no receptor do GHRH de Itabaianinha e 

em heterozigotos para a mesma mutação. 

Casuística e Métodos: Foram estudados 3 grupos: Grupo 1 - 24 indivíduos com DIGH ( 

MT/MT;  9M/15F, 43,7±15,8anos); Grupo 2 – 18 indivíduos heterozigotos (WT/MT; 

8M/10F,51,1 ±16,5anos); Grupo 3 – 18 homozigotos normais (WT/WT; 7M/11F, 

41,8±15anos). Os indivíduos realizaram ultrassonografia da tireóide, avaliação da 

composição corporal, hormônios tireoideanos (T3, T4, T4 livre), TSH, AAM e IGF-I. 

comparação entre os grupos foi feita através de Anova e correlações através do coeficiente 

de correlação de Spearman. 

Resultados: O grupo 1 (DIGH) apresentaram menor peso, altura, edp a/i, superfície 

corpórea,  IGF-I e massa magra, além de maior porcentagem de massa gorda em 

comparação com os grupos 2 e 3. O Grupo 1 apresentou também menores níveis de T3 que 

o grupo 3 (1,12 ± 0,23 x 1,43 ± 0,2; p < 0,05) e maiores níveis de T4 livre que os grupos 2 

(1,2 ± 0,25 x 0,94 ± 0,18; p<0,05) e 3 (1,2 ± 0,25 x 1,01 ± 0,22; p< 0,05), com tendência a 

maiores concentrações de TSH em relação ao grupo 3. O grupo 2 apresentou menor edp a/i 

(-2,44 ± 1,19 x -1,51 ± 1,2, p<0,05) e IGF-I em relação ao grupo 3 (138,2 ng/ml ± 122,3 x 

290,2 ± 160,7; p <0,05). O volume tireoideano foi menor no grupo 1 (3,59 mL ± 2,09) em 

comparação ao grupo 2 (5,9 mL ± 2,3; p<0,003) e 3 (9,24 mL ± 3,12; p<0,0001). O gropo 2 

(heterozigotos) apresentou menor volume tireoideano que o grupo 3 (homozigotos normais) 

(p<0,003). Quando o volume tireoideano foi corrigido por superfície corpórea, a diferença 

do volume tireoideano entre os homozigotos afetados (3,16 ml ± 1,69) e heterozigotos (3,97 

ml ± 1,68) desapareceu. O volume tireoideano apresentou correlação positiva com o IGF-I 
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(r=677; p<0,0001), peso (r= 0,688; p<0,0001), superfície corpórea (r=0,678; p<0,0001), 

massa magra (r=0,717; p<0,0001) e altura (r=0,748; p<0,0001) e correlação negativa com 

percentual de massa gorda (r = -0,631; p < 0,0001) e T4 livre (r = -0,278; p < 0,04 ) quando 

analisados o total de 46 indivíduos. Quando analisados apenas o grupo 1, persiste as 

correlações positivas com massa magra (r=0,432; p<0,05), altura (r=0,489;p<0,02) e 

superfície corpórea (r=0,625; p=<0,02). 

CONCLUSÃO: O achado de menor volume tireoideano nos indivíduos com DIGH e 

heterozigotos e suas correlações com altura e IGF-I indicam um papel crítico do GH na 

determinação do volume da glândula tireoideana. 

 

 

 

Palavras –chave: deficiência de Hormônio do Crescimento, volume tireoideano, IGF-I 
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ABSTRACT 

 

 

 There are complex relationships between GH system and hypothalamic-pituitary-

thyroid axis. Thyroid hormones play a fundamental role in the initiation and maintenance of 

somatic growth and are important in the regulation of several growth factors. The 

relationship between goiter and acromegaly is well known, but the unique study of thyroid 

volume in the growth hormone deficiency has shown reduced thyroid volume in 

hypopituity patients. The aim of this study was to asses the morphology and thyroid 

function in adults patients with isolated growth homone deficiency (IGHD) due to a 

mutation in the receptor of growth hormone releasing hormone (GHRH) of Itabaianinha. 

MATERIAL AND METHODS: 3 groups were studied: Group 1 - 24 individuals with 

IGHD ( MT/MT;  9M/15F, 43,7±15,8anos); Group 2– 18 individuals heterozygous 

(WT/MT; 8M/10F, 51,1±16,5anos); Group 3– 18 normal homozygous (WT/WT; 7M/11F, 

41,8±15anos). The subjects  have done thyroid ultrassonography, avaliation of body 

composition, thyroid hormones (T3, T4, free T4, TSH), AAM and IGF-I. Statical analysis 

was made using ANOVA and  spearmam correlation index. 

RESULTS: The group 1 (IGHD) had reduced weight, height, sds h/a, body surface, IGF-I 

and fat free mass with higher fat mass percent than groups 2 and 3. Group 1 (IGHD) had 

smaller T3 than group 3 (1,12 ± 0,23 x 1,43 ± 0,2; p < 0,05) (normal control) and higher  

free T4 than groups 2 (1,2 ± 0,25 x 0,94 ± 0,18; p<0,05) and 3 (1,2 ± 0,25 x 1,01 ± 0,22; p< 

0,05) with tendency of higher TSH than group 3.  The group 2 had smaller sds h/a (-2,44 ± 

1,19 x -1,51 ± 1,2, p<0,05)  and IGF-I than group 3 (138,2 ng/ml ± 122,3 x 290,2 ± 160,7; 

p <0,05). The thyroid volume was smaller in the group 1 (3,59 mL ± 2,09) than group 2 

(5,9 mL ± 2,3; p<0,003 ) and 3 (9,24 mL ± 3,12; p<0,0001). The group 2 (heterozygous) 

had smaller thyroid volume than group 3 (normal homozygous) (p<0,003). When thyroid 

volume was corrected for body surface, the difference between thyroid volume in groups 1 

(3,16 ml ± 1,69) and 2 (3,97 ml ± 1,68) dissapeared. The thyroid volume had positive 

correlation with IGF-I (r=677; p<0,0001), weight (r= 0,688; p<0,0001), body surface 

(r=0,678; p=0,000), fat free mass (r=0,717; p<0,0001) e height (r=0,748; p<0,0001)  and 
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negative correlation with free T4 (r = -0,278; p < 0,04 )and fat mass percentual (r = -0,631; 

p < 0,0001) when analysed the total of 46 individuals. When analysed only the IGHD 

individuals the positive correlation had persisted with fat free mass (r=0,432; p<0,05), 

height (r=0,489;p<0,02) and body surface (r=0,625; p=<0,02). 

CONCLUSION: The finding of smaller thyroid volume in GHD and in heterozygous 

subjects, and its correlation with height and serum IGF-1 indicate a critical role of GH in 

the determination of the volume of the thyroid gland. 

 
 

 

Key words: growth hormone deficiency, thyroid volume, IGF-I. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 HORMÔNIO DO CRESCIMENTO E SEUS REGULADORES 

 

O Hormônio do Crescimento (GH) é um hormônio polipeptídio (peso molecular de 

22 kDa), sendo sintetizado e secretado por somatotrofos da hipófise anterior, os quais 

representam 50% das células desta glândula (ARON et al, 2001; THORNER et al, 1994: 

UNDERWOOD et al, 1992). Seu maior precursor peptídeo é o pré-GH, sem significância 

fisiológica. A função primária do GH é promover o crescimento linear, atuando diretamente 

nos receptores da cartilagem de conjugação dos ossos longos e principalmente estimulando 

a produção e secreção dos fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGFs) 

(THORNER et al, 1994; UNDERWOOD et al, 1992).  

O gene do GH humano (GH1) é parte de um grupo de cinco genes semelhantes 

localizados ao longo de 78 kd no braço longo do cromossomo 17, sendo constituído por 4 

íntrons e 5 exons (CLAYTON & GILL, 2001).  

A regulação da secreção do GH é múltipla, onde participam os fatores genéticos, 

endócrinos, nutricionais, psico-sociais, além da integridade física geral do organismo. 

A secreção do GH se dá em pulsos ao longo das 24 horas do dia, principalmente no 

início das fases III e IV do sono, com meia-vida de aproximadamente 20 minutos. A 

amplitude dos pulsos e a massa de GH secretada variam com a idade, aumentando durante a 

puberdade e decaindo na vida adulta para concentrações semelhantes à observada em 

indivíduos pré-púberes, com posterior diminuição progressiva (GIUSTINA & VELDHUIS, 

1998; ROGOL, 1994; ROSENFELD & COHEN; 2002). 

A secreção de GH está subordinada a triplo controle hipotalâmico: Hormônio 

Liberador do GH (GHRH), somatostatina (SRIF) e pelo mais recentemente descrito Ghrelin 

(KOJIMA et al, 1999; ROSENFELD & COHEN, 2002; ROSICKA et al, 2002). 

 A somatostatina participa da regulação da secreção de GH determinando 

principalmente a amplitude e o momento de ocorrência do pico de secreção sem, contudo, 

afetar a biossíntese do GH, enquanto o GHRH, atuando através de receptor específico 

pertencente à família dos receptores que acoplam a proteína G, estimula a transcrição 

gênica e, conseqüentemente, a síntese de GH (MULLER et al, 1999; ROSENFELD & 
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COHEN, 2002). Mais recentemente, um outro receptor, pertencente à família dos 

receptores que acoplam a proteína G, diferente do receptor do GHRH e capaz de mediar 

estímulo para a secreção de GH, foi identificado e seqüenciado. Através deste receptor, 

atuam diversos hexapeptídeos sintéticos (GH releasing peptides ou GHRPs) e substâncias 

sintéticas não protéicas (GH secretagogos, GHS), desenvolvidas nas últimas décadas, com 

capacidade de estimular a secreção de GH. O Ghrelin, um peptídeo de 28 aminoácidos, 

encontrado nas células do estômago e hipotálamo e outros tecidos; mostrou-se ser o ligante 

natural deste receptor, constituindo, ao lado do GHRH e da somatostatina, o tripé 

hipotalâmico da secreção de GH (KOJIMA et al, 1999; ROSICKA et al, 2002). 

O GHRH é um peptídio com 40 a 44 aminoácidos, produzido no núcleo arqueado e 

ventro-medial do hipotálamo. Estimula a produção de AMPc pelos somatotrofos, com 

conseqüente síntese e secreção de GH, além de proliferação dos somatotrofos. Outros 

hormônios e neurotransmissores podem interferir na secreção do GH, mediante regulação 

do GHRH e da somatostatina como o hormônio antidiurético (ADH), adrenocorticotrópico 

(ACTH), o tireotrópico (TRH), a dopamina , a serotonina, etc; alguns deles constituindo a 

base para os testes de estímulo farmacológico para a secreção de GH (MULLER et al, 

1999; ROSENFELD & COHEN, 2002). 

A secreção de GH sofre ainda a influência de uma série de hormônios não-

peptídeos, como a tiroxina, os glicocorticóides e os esteróides sexuais, que atuam tanto a 

nível hipotalâmico quanto hipofisário.  

Fatores estressantes (químicos, físicos e psicológicos), hipoglicemia, pirógenos e 

fatores hormonais como o hiperestrogenismo, aumentam a liberação de GH; enquanto a 

hiperglicemia, a elevação de ácidos graxos e o hiper ou hipotireoidismo exercem efeito 

contrário. Agentes neurofarmacológicos como os agonistas dopaminérgicos, α-

adrenérgicos, serotoninérgicos e antagonistas β-adrenérgicos também estimulam a 

liberação do GH, já os antagonistas dopaminérgicos e agonistas β- adrenérgicos diminuem 

a sua secreção (ARON et al, 2001; KACSOH, 2000). 
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O sistema de retroalimentação negativo exercido tanto pelo GH, em circuito de alça 

curta, quanto pelos IGFs, em circuito de alça longa, são fatores determinantes na regulação 

da síntese e secreção do GH, regulando as concentrações de GHRH e somatostatina ou 

atuando diretamente sobre as células hipofisárias (CLAYTON & GILL, 2001; MULLER et 

al,1999) (Figura 1). 

 

 

  

 

 

 

 

GGHHRRHH

SSOOMMAATTOOSSTTAATTIINNAA

GGHH

__

GGhhrreelliinn

IGF-I

IGF-I + IGF-
II

Célulaalvo

Hipófise

Hipotálamo

Figura 1. Esquema representativo da regulação do eixo GH-IGF. Setas contínuas 
representam ações estimuladoras e pontilhadas, ações inibidoras. 
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O GH exerce suas ações através de receptor específico (GHR), membro da família 

dos receptores de citocinas, cujo gene está localizado no braço curto do cromossomo 5. O 

GHR é constituído por um domínio extracelular, uma parte transmembrânica e um domínio 

citoplasmático, sendo necessária sua dimerização, ou seja, o acoplamento de dois 

receptores, para que ocorra transmissão do sinal. No homem, a clivagem da porção 

extracelular dá origem a uma proteína com alta afinidade e especificidade para ligar o GH, 

mas com baixa capacidade, denominada GHBP (CARTER-SU et al, 1996; CLAYTON & 

GILL, 2001; ROSENFELD & COHEN, 2002). 

O GH não atua especificamente sobre uma glândula alvo; mas agindo sobre quase 

todos os tecidos do organismo. Encontra-se envolvido na diferenciação específica de 

células e exerce efeitos metabólicos específicos, constituindo-se um hormônio anabólico, 

lipolítico, antinatriurético e antagônico à insulina, participando da manutenção da 

composição corporal e regulação do metabolismo lipídico, deposição óssea, crescimento da 

massa muscular e controle da pressão arterial (CUNEO et al, 1992; THORNER et al, 1994; 

UNDERWOOD et al, 1994). 

 

 

 

1.2. SISTEMA IGF 
 

Os IGFs  (IGF-I e IGF-II) são fatores de crescimento peptídicos que apresentam 

elevado grau de homologia estrutural com a pró-insulina e atividade a nível do 

metabolismo intermediário, proliferação, crescimento e diferenciação celular (HOLLY & 

WASS, 1989; JONES & CLEMMONS, 1995; RINDERKNECHT & HUMBEL, 1976; 

ZAPF et al, 1984). Promovem o crescimento tissular através de mecanismos parácrinos ou 

autócrinos e atuando como mediadores do crescimento humano (ARGENTE et al, 1993). A 

IGF-I age também via circulação sistêmica, funcionando como fator de crescimento 

endócrino. 

 IGF-I e IGF-II são moléculas de cadeia única constituídas, respectivamente, por 70 

e 67 aminoácidos (RINDERKNECHT & HUMBEL, 1978a; RINDERKNECHT & 

HUMBEL, 1978b; SARA & HALL, 1990; UNDERWOOD & VAN WIK, 1985). São 
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produzidas na maioria dos órgãos e tecidos do organismo e sua secreção ocorre à medida 

em que são produzidas, não sendo armazenadas em nenhum órgão particular. A maior 

concentração de IGFs ocorre no sangue, sendo o fígado sua principal fonte (THISSEN et al, 

1994). Não possui um órgão-alvo específico, suas ações podem ser observadas em 

inúmeros tecidos e células do organismo, tendo não só ações endócrinas, mas também 

parácrinas e autócrinas (HOLLY & WASS, 1989; THISSEN et al, 1994; UNDERWOOD 

et al, 1986). 

Os genes que codificam os IGFs localizam-se no braço longo do cromosssomo 12 

(IGF-I) e no braço curto do cromossomo 11 (IGF-II) (BRISSENDON et al, 1984; 

SCHOFIELD, 1991;  UNDERWOOD & VAN WYK, 1994). 

Os IGFs exercem suas ações mediante interação com 2 diferentes receptores, 

denominados receptores de IGF-I tipo 1 e tipo 2 (JONES & CLEMMONS, 1995; 

RECHLER & NISSLEY, 1985; UNDERWOOD & VAN WIK, 1985). O receptor tipo 1 

apresenta estrutura similar à do receptor da insulina (NEELY et al, 1991; RECHLER et al, 

1980; RECHLER & NISSLEY, 1985; UNDERWOOD & VAN WIK, 1985), tendo alta 

afinidade tanto para IGF-I quanto para o IGF-II (LE ROITH et al, 1995). O receptor tipo 2 

é estrutural e imunologicamente diferente do tipo 1 e do receptor de insulina e tem 

afinidade pelo IGF-II quinhentas vezes maior que pelo IGF-I (NISSLEY et al, 1991). 

A grande maioria das ações conhecidas dos IGFs é mediada via receptor tipo 1 

(RECHLER & NISSLEY, 1990). Os IGFs podem interagir, embora com menor afinidade, 

com os receptores de insulina, exercendo também sua ação nos tecidos por essa via 

(NEELY et al, 1991; UNDERWOOD & VAN WIK, 1985). 

Os receptores dos IGFs estão presentes em diversos tipos celulares, o que permite 

que os IGFs promovam suas ações biológicas: ações metabólicas insulina-símile (efeito 

hipoglicemiante e aumento da síntese protéica e lipídica, com diminuição da lipólise); 

estímulo à proliferação e diferenciação celulares, com conseqüente promoção do 

crescimento e desenvolvimento de órgãos e tecidos (MARTINELLI JUNIOR & AGUIAR-

OLIVEIRA, 2005). 

Os IGFs estimulam a síntese de DNA e a proliferação celular (JONES & 

CLEMMONS, 1995; SARA & HALL, 1990), estando envolvidos na diferenciação de 

várias linhagens celulares. Os IGFs regulam a secreção hormonal de diversos tipos 
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celulares, quer aumentando a síntese e secreção hormonal, como no ovário e nas células 

foliculares tireoideanas, quer diminuindo-a, como é visto na hipófise, quando inibem a 

secreção de GH pelos somatotrofos (YAMASAKI et al, 1991). 

Os IGFs participam também da resposta imunológica (TROJAN et al, 1992) e têm a 

capacidade de atuar sobre o processo de morte celular; e a apoptose de alguns tipos de 

células pode ser inibida na presença de IGF-I (MUTA & KRANTZ, 1993; RODRIGUEZ et 

al, 1992).   

Diversos fatores estão envolvidos na regulação da síntese dos IGFs, sendo o GH um 

dos principais promotores da produção de IGF-I, já que este último é o principal efetor das 

ações do GH sobre o crescimento. Porém, o estado nutricional e o aporte protéico-calórico 

também desempenham papel relevante nesse mecanismo regulatório (SALMON & 

DAUGHADAY, 1957; THISSEN et al, 1994; UNDERWOOD et al, 1986). Os níveis de 

insulinemia e dos hormônios tireóideos são outros fatores que aumentam a produção de 

IGF-I (THISSEN et al, 1994). Os hormônios tireoideanos, além de regularem a expressão 

gênica do GH, aumentam a ligação hepática do GH e, conseqüentemente, a síntese de IGF-I 

(BARASH & POSNER, 1989; EVANS et al, 1982; HOCHBERG et al, 1990).  

A concentração de IGF-I apresenta importante variação no decorrer do crescimento 

e desenvolvimento puberal, sendo sua concentração baixa ao nascimento, elevando-se de 

forma gradual durante a infância, com pico na puberdade e decaindo na idade adulta, mas 

estabilizando-se em níveis superiores aos observados na infância (MARTHA et al, 1989; 

TEALE & MARDS, 1986, UNDERWOOD & VAN WIK, 1985). 

 Os IGFs presentes na circulação e no espaço extracelular são encontrados em 

associação com uma família de proteínas transportadoras denominadas insulin growth 

factor binding proteins ou IGFBPs (HINTZ & LUI, 1977). Até o presente momento, foram 

clonadas e seqüenciadas 6 IGFBs: IGFBP-1,-2,-3,-4,-5,-6 (BALLARD et al, 1992; 

CAMACHO-HÜBNER et al, 1992; JONES & CLEMMONS, 1995; MARTIN & 

BAXTER, 1986; MARTIN & BAXTER, 1992; POVOA et al, 1984; SHIMASAKI et al, 

1990; SHIMASAKI et al, 1991). 

 As IGFBPs não apenas aumentam a vida média dos IGFs, mas também modulam 

suas ações a níveis autócrino, parácrino e endócrino (CLEMMONS et al, 1990; 

CLEMMONS et al, 1993; ELGIN et al, 1987; HOLLY & WASS, 1989). Essa modulação 
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pode ocorrer de diversas formas; as IGFBPs transportam IGFs através da barreira 

endotelial, mobilizando-os da circulação para os tecidos; regulam as concentrações de IGFs 

nas circunvizinhanças de determinados tecidos e tipos celulares; modulam a interação dos 

IGFs com seus receptores; e, ainda, podem diretamente estimular ou inibir a bioatividade 

dos IGFs por outros mecanismos ainda não totalmente esclarecidos (MC CUSKER et al, 

1990; MC CUSKER et al, 1991; JONES & CLEMMONS, 1995; RUSSEL & VAN WYK, 

1995). Assim como os IGFs, as IGFBPs são produzidas em diversos órgãos e tecidos do 

organismo (CAMACHO-HÜBNER et al, 1992; JONES & CLEMMONS, 1995; ZAPF, 

1995), constituindo-se em importantes integrantes do Sistema IGF. 

 A IGFBP-3 é a IGFBP mais abundante na circulação, ligando aproximadamente 

85% a 90% do IGF-I e IGF-II circulantes. A IGFBP-3, quando associada à molécula de 

IGF e a uma subunidade ácido-lábil (ALS), forma o complexo ternário de 150 kda, que, 

devido ao seu tamanho, não consegue transpor a barreira endotelial e, assim, funciona como 

reservatório circulante de IGFs (BAXTER, 1988; BAXTER & MARTIN, 1989; 

FURLANETTO, 1980), sendo que a maioria dos IGFs é  encontrada em circulação como 

parte integrante deste complexo ternário. 

O gene codificador da IGFBP-3 localiza-se no cromossomo 7. O principal sítio 

produtor da IGFBP-3 circulante é o fígado, embora seja também secretada em diversos 

outros órgãos e tecidos (CAMACHO-HÜBNER et al, 1992; COHICK & CLEMMONS, 

1993; JONES & CLEMMONS, 1995; MARTIN & BAXTER, 1988; SHIMASAKI et al, 

1989). As concentrações de IGFBP-3 mostram estreita correlação com as concentrações de 

GH e IGF-I. Concentrações reduzidas de IGFBP-3 são observadas em pacientes com déficit 

de GH e nas síndromes de insensibilidade ao GH (BLUM et al, 1990; COTTERILL et al, 

1992; ROSENFELD et al, 1994; SAVAGE et al, 1993), enquanto concentrações elevadas 

são observadas em pacientes com acromegalia (GRISPOON et al,1995; HARDOUIN  et al, 

1989). 

Desse modo, como foi descrita, a regulação do eixo GH-sistema IGF-I é complexa e 

multifatorial, permitindo interface com diversos outros eixos hormonais (como o sistema 

tireóideo), com o sistema imunológico e com o estado nutricional. 
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I.3 DEFICIÊNCIA DE IGF-I 

 
 A deficiência absoluta ou relativa de IGF-I é a principal causa endócrina de baixa 

estatura, compreendendo a deficiência isolada de GH ou associada a outros hormônios 

hipotalâmicos e hipofisários, a resistência ao GH, a deficiência genética de IGF-I, a 

resistência aos IGFs e as alterações das IGFBPs (AGUIAR-OLIVEIRA & MARTINELLI, 

2005). 

 Os indivíduos com deficiência de IGF-I devido à disfunção hipotalâmica com 

anormalidades da síntese ou secreção de GHRH ou somatostatina, por diminuição da 

produção de GH ou resistência ao GH, apresentam fenótipo comum. A similaridade entre 

estes pacientes enfatiza a ação do IGF-I em mediar a maioria, se não todas, das ações 

anabólicas e de crescimento. 

 O tamanho ao nascimento é normal ou quase normal na maioria das crianças, sendo 

baixo na deficiência congênita severa de GH e resistência ao GH (REITER & 

ROSENFELD, 1994). Crianças com deficiência de GH de início recente apresentam-se 

com – 2 desvios-padrão (DP) de estatura e – 1DP de peso, denotando aparência de 

adiposidade relativa já no período neonatal (GLUCKMAN et al, 1992). A morbidade 

neonatal inclui hipoglicemia e icterícia prolongada, sendo que a hipoglicemia pode ser 

severa se há hipocortisolismo associado. Se associado com deficiência de gonadotrofinas, 

pode apresentar micropênis e criptorquidismo. As anormalidades anatômicas mais comuns 

são: disgenesia haste pituitária, localização ectópica da pituitária posterior e volume 

pituitário reduzido (ABRAHAMS et al, 1991; CACCIARI et al, 1990; FUJISAWA et al, 

1987; KUROIWA et al, 1991; MAGHNIE et al, 1991; OLIVEIRA, H.A et al, 2003). O 

crescimento pós-natal é anormal, com o retardo do crescimento ocorrendo já nos primeiros 

meses de vida na deficiência severa (DELUCA et al, 1995; GLUCKMAN et al, 1992; WIT 

et al, 1992). 

 As proporções esqueléticas são normais, mas se correlacionam mais com a idade 

óssea do que com a idade cronológica. A razão peso/altura tende a ser aumentada, com a 

distribuição da gordura de forma infantil ou de boneca. A musculatura é pobre, 

especialmente na infância. O crescimento dos ossos faciais pode ser retardado, com um 

hipodesenvolvimento nasal e da bossa malar. Há desproporção cefalofacial, com fronte 
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proeminente e aparência de hidrocefalia. A voz é infantil devido à hipoplasia da laringe. O 

cabelo é fino e esparso, especialmente na primeira infância. O crescimento da unha também 

é devagar. Mesmo com a produção gonadotrófica normal, o pênis é pequeno e a puberdade 

é geralmente atrasada. (REITER & ROSENFELD et al, 1994) 

 

 

1.3.1 DEFICIÊNCIA GENÉTICA DE GH: DEFICIÊNCIA ISOLADA 

DE GH E RESISTÊNCIA AO GHRH 
 

 A deficiência isolada do GH (DIGH) tem uma incidência estimada de 1:3480 a 

1:10000 nascidos vivos (LACEY et al, 1974; LINDSAY et al, 1994; RONA et al, 1977; 

VIMPANI et al, 1977). A incidência de DIGH familiar, definida como o aparecimento de 

DIGH em dois parentes de primeiro grau, é controvertida e estimada em 5 a 30% dos casos 

(AGUIAR-OLIVEIRA & MARTINELLI, 2005). 

As causas genéticas mais freqüentes de DIGH são mutações no gene do GH (GH1) 

no cromossomo 17q23 (BURMAN et al, 2001) ou no gene do receptor do GHRH (GHRH-

R) no cromossomo 7p14, sendo que as mutações do receptor do GHRH têm sido cada vez 

mais descritas como causa de DIGH em diferentes tipos étnicos (Salvatori et al, 1999; 

Wajnrajch el al, 1996; Baumann et al, 1997; Maheshwari et al, 1998; Salvatori el al, 2001).  

A DIGH compreende quatro formas, de acordo com o grau de deficiência de GH e o 

modo de herança: 

• Tipo 1A: herança autossômica recessiva, com níveis séricos ausentes de GH. 

Os pacientes desenvolvem anticorpos de anti-GH usando a terapia com GH. 

Deve-se a grandes deleções no gene de GH1. 

• Tipo 1B: forma mais freqüente de DIGH, herança autossômica recessiva, 

com níveis de GH muito diminuídos. Pacientes respondem bem à terapia 

com GH. Deve-se a mutações nos genes do GH1 ou do GHRH-R. 

• Tipo II: herança autossômica dominante, com níveis séricos de GH muito 

diminuídos. Pacientes respondem bem à terapia com GH. A maioria ocorre 

por mutações que levam à perda do exon 3 do GH1. 
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• Tipo III: forma mais rara de DIGH, com herança ligada ao X e, por vezes, 

associada a agamaglobulinemia. 

Recentemente, foi observada a prevalência de mutações no receptor do GHRH em 

10% dos pacientes estudados com DIGH tipo IB, em populações de diferentes tipos étnicos 

(SALVATORI, AGUIAR-OLIVEIRA et al, 2002; SALVATORI, FAN et al, 2002; 

SALVATORI et al, 2001a; SALVATORI et al, 2001b). A primeira dessas mutações foi a 

E72X, descrita em 3 famílias do subcontinente indiano com a mesma ancestralidade 

(BAUMANN & MAHESHWARI, 1997). Entre as mutações do GHRH-R, a mutação 

homozigótica IVS1 +1 G→ A, no sítio de splicing do GHRH-R, responsável por DIGH em 

105 indivíduos da região de Carretéis e arredores do município de Itabaianinha –Sergipe, 

revelou-se a mais importante por se tratar do maior agrupamento familiar já descrito com 

DIGH genética (SALVATORI et al, 1999), constituindo o objeto de estudo para vários 

trabalhos já efetuados e em andamento que estão modificando o estado da arte da DIGH em 

crianças e adolescentes (AGUIAR-OLIVEIRA et al, 1999; ALCÂNTARA et al, 1997; 

BARRETO FILHO et al, 2001; BARRETTO et al, 1999; SALVATORI et al, 2002; 

SALVATORI et al, 2001ª; SALVATORI et al, 1999; SANTOS et al; 2000; SOUZA et al, 

2004; OLIVEIRA, CRP et al; 2004; OLIVEIRA, HA et al; 2003).  

Temos, nesta população, um modelo de estudo de deficiência isolada de GH, onde 

podemos analisar não só o eixo GHRH-GH-IGF-1, como as suas interações com outros 

eixos hormonais tanto nos homozigotos afetados quanto sua repercussão na heterozigose 

para a mesma mutação. 

 

 

 

1.4 HETEROZIGOSE EM MUTAÇÕES DO EIXO GH-IGF-I 

 
 Sabe-se, atualmente, que 1% a 5% das crianças com baixa estatura idiopática podem 

apresentar mutações heterozigóticas no gene do receptor do GH (GHR), causando uma 

síndrome de resistência parcial ao GH (ATTIE, 2000; WOODS et al, 1997). Como 

salientado anteriormente, as mutações no gene do receptor do GHRH são responsáveis por 

pelo menos 10% das causas genéticas de deficiência isolada de GH, sendo algumas 
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mutações homozigóticas recessivas e outras heterozigóticas compostas (SALVATORI et al, 

2001). Em analogia com a heterozigose para a mutação do GHR, mutações no gene do 

GHRH-R, causando uma redução de 50% da concentração deste receptor, estão associadas 

com déficit estatural decorrente de deficiências moderadas de GH e IGF-I. Este fenótipo 

parcial foi descrito nos indivíduos heterozigotos para a mutação E72X no gene do receptor 

do GHRH no Paquistão (BAUMANN et al, 1997) e nos heterozigotos para mutação IVS1 

+1, no gene do mesmo receptor, de Itabaianinha (OLIVEIRA, CRP et al, 2004). Nestes 

últimos, o fenótipo inclui, além de baixa estatura (tanto em cm, quanto em escore desvio-

padrão altura/idade), níveis inferiores de IGF-I, também em números absolutos e em escore 

desvio-padrão para a idade (OLIVEIRA, CRP et al, 2004).  

 

 

 

1.5 HORMÔNIOS TIREOIDEANOS E SEUS REGULADORES 
 

 A glândula tireóide se localiza na parte anterior do pescoço, abaixo da laringe, 

anteriormente e lateralmente à traquéia. A importância dos hormônios tireoideanos (HTs) 

no desenvolvimento, homeostase, proliferação e diferenciação celular tem sido bem 

documentada. Nos mamíferos, os HTs atuam em todos os órgãos e vias metabólicas e seus 

principais efeitos incluem o desenvolvimento de vários tecidos, como o do sistema nervoso 

central, consumo de oxigênio, regulação da freqüência cardíaca, temperatura corporal e 

também o metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras. Além disso, participam da 

síntese e degradação de muitos outros fatores de crescimento e hormônios, o que resulta em 

outros efeitos secundários (NORMAN et al, 1997; RIBEIRO et al, 1995). 

A principal forma do hormônio tireoideano secretado pela tireóide é a 3,5,3’,5’-

tetraiodo-L-tironina (tiroxina ou T4) e uma menor quantidade é secretada como 3,5,3’-

triidotironina (T3), a forma ativa do hormônio. O total plasmático de T4 é cerca de 45 vezes 

maior que o de T3 (90nM versus 2nM) (YEN et al, 2001) e a principal fonte de produção de 

T3 se dá através da conversão de T4 em T3 por meio da desiodação de T4 nos tecidos 

periféricos promovida pelas desiodases (NORMAN et al, 1997; YEN et al, 2001). 
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Os hormônios tireoideanos circulam comumente ligados às proteínas plasmáticas, e 

somente 0,03% de T4 e 0,3% de T3 estão livres. A entrada e a saída do hormônio nas células 

ocorre, em uma menor parcela, por difusão passiva, e outra principal através de 

transportadores específicos que regulam a captação e o efluxo dos hormônios tireoideanos 

(HENNEMANN et al, 2001; RIBEIRO et al, 1998). No interior da célula, o T3 liga-se a 

receptores específicos localizados no núcleo, os receptores do hormônio tireoideano (TRs), 

que medeiam a ação do hormônio ligando-se à região promotora dos genes alvos, regulando 

a transcrição em todos os tecidos de mamíferos (RIBEIRO et al, 1998). 

O TSH ou tireotrofina é o principal regulador hormonal da produção e secreção de 

hormônios tireoideanos. Por outro lado, os HTs são os principais reguladores da secreção 

de TSH, num sistema clássico de retroalimentação (feedback) negativa. Além do HTs que 

inibem a síntese e secreção de TSH, o mais importante regulador vem a ser um hormônio 

hipotalâmico, o hormônio liberador de TSH (TRH, thyrotropin releasing hormone), o qual 

estimula a síntese e secreção de TSH, sendo também inibido pelos HTs. (Figura 2) 

O TSH, um glicopeptídeo com peso molecular de 28000, é produzido na 

adenohipófise em células denominadas tireotrofos e é constituído por duas subunidades (α 

e β), unidas por ligações covalentes. Em seres humanos, a concentração sérica de TSH 

varia entre 0,5 a 5 mU/L. A secreção de TSH é pulsátil e circadiana, com valores mais 

elevados pela manhã. A sua meia-vida é de 30 a 50 minutos e a sua taxa de produção é de 

40 a 150 mU/dia, podendo aumentar em até 15 vezes em indivíduos hipotireóideos 

(LARSEN et al, 2003; MELMED et al, 2003). A diminuição da concentração sérica de T3 

ou T4 leva a aumento na síntese e secreção de TSH, pois tanto o T3  sérico quanto o formado 

na hipófise ou hipotálamo pela conversão de T4 a T3 inibem a síntese e secreção de TSH ou 

TRH hipotalâmico (LARSEN et al, 2003). 

O TRH é um tripeptídeo produzido por neurônios parvocelulares situados nos 

núcleos paraventriculares do hipotálamo médio basal, chegando a adenohipófise através 

dos capilares do sistema porta-hipofisário (LARSEN et al, 2003). A meia-vida plasmática 

do TRH é muito curta, variando de 2 a 6 minutos em estados de hiper ou hipotireoidismo, 

respectivamente. Na adenohipófise, o TRH atua através de receptores específicos na 

membrana plasmática, os quais fazem parte da grande família dos receptores ligados à 

proteína G (SCALON et al, 2001). 
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Outros hormônios, peptídeos e neurotransmissores produzidos no hipotálamo ou 

outras regiões do sistema nervoso central desempenham um papel modulador na regulação 

do TSH, como a somatostatina, a adrenalina, a dopamina, a substância P, sendo a 

somatostatina um dos mais importantes. 

A somatostatina, um tetradecapeptídeo hipotalâmico associado inicialmente à 

inibição do hormônio do crescimento (GH), inibe, também, a liberação de TSH tanto in 

vivo quanto in vitro (LARSEN et al, 2003), através do aumento dos níveis intracelulares da 

proteína G inibitória (Gi). Ela inibe a amplitude de pulso do TSH e seus picos de secreção 

noturna (SAMUELS et al, 1992), diretamente na hipófise e através da inibição do TRH e 

do número de seus receptores hipofisários (SILER et al, 1974). (Figura 2) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1: Representação esquemática dos mecanismos de controle da secreção de GH e 
TSH (adaptado de Portes, 1998). 
 
 
 
 
 
 

GHRH   Somatostatina 
   TRH 

GH TSH 

  IGF-1     HT 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
- - 

- - 

- 

- 



                                                                                                                                                                30

I.6 INFLUÊNCIA DOS HORMÔNIOS TIREOIDEANOS  NO EIXO 

GH-GHRH-IGFS 
 

 Há complexas relações entre o sistema GHRH-GH-IGFs e o eixo TRH-TSH-HTs. 

Os hormônios tireoideanos têm um papel fundamental na iniciação e manutenção do 

crescimento somático em mamíferos, influenciando o crescimento fetal e o crescimento 

pós-natal antes do aparecimento do GH em ratos, além de regular o crescimento corporal 

(CABELLO et al, 1989).  

Hipotireoidismo espontâneo ou induzido experimentalmente leva a prejuízo do 

crescimento, associado com redução do conteúdo pituitário de GH (COIRO et al, 1979) e 

do número dos somatotrofos da adenohipófise (SURKS et al, 1977), com menor 

responsividade ao GH circulante (KATAKAMI et al, 1986; VALCAVI et al, 1987). 

Há uma evidência crescente de que os HTs são importantes na regulação de vários 

fatores de crescimento, incluindo o fator do crescimento do nervo, fator de crescimento 

epidérmico e fator de crescimento eritropoiético (DAINIAK et al, 1986; SALIDO et al, 

1990; WALKER et al, 1979). 

Caminos et al (2002) mostrou a 1a evidência de que a expressão gênica da ghrelina é 

influenciada por hormônios tireoideanos e pelo estado do GH. 

O IGF-I media parcialmente as ações anabólicas do GH, sendo os seus níveis 

diminuídos no hipotireoidismo (BAXTER et al, 1986; VALCAVI et al, 1987), com 

diminuição do RNAm hepático em animais experimentalmente hipotireoideos 

(HARAKAWA et al, 1990; MIELL et al, 1992). A administração apenas de T4 a animais 

hipofisectomizados e tireoidectomizados é capaz de estimular a atividade de IGF-I na 

ausência de GH (CHERNAUSEK et al, 1982; GASPARD et al, 1978). 

 Miel et al (1993) confirmaram que os níveis de IGF-I são menores no 

hipotireoidismo, com menor bioatividade do IGF-I e do IGF-II e IGFBP-3, além de 

diminuição da proteína ligadora do GH (GHBP), podendo refletir redução no 

processamento do receptor do GH. No hipertireoidismo, a atividade do GHBP e os níveis 

de IGF-I e IGF-II estão aumentados ou normais, mas a bioatividade do IGF-I é 

marcantemente reduzida, relacionando-se a um aumento da imunorreatividade de IGFBP-I, 

a qual inibe as ações anabólicas dos IGFs.  IGF-I mostrou correlação positiva com T3L e 
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T4L e correlação negativa com TSH nos indivíduos com hipotireoidismo e hipertireoidismo 

antes e após tratamento (MIEL et al, 1993). A maioria dessas anormalidades é revertida 

após a normalização da função tireoideana. (MIEL et al, 1993) 

 IGF-I é importante para os efeitos mediados pelo TSH na diferenciação tireoideana, 

verificado por ensaios utlizando consumo e organificação de iodo, síntese de 

tireoperoxidase e tireoglobulina (EGGO et al, 1990). IGF-I é um fator de crescimento para 

tireócitos de carneiros (EGGO et al, 1990), ratos FRTL5 (TRAMONTANO et al, 1986) e 

para tireócitos humanos em cultura (ROGER et al, 1988), agindo sinergicamente com TSH. 

Foi demonstrada a secreção de IGFs por tireócitos de carneiros (MAK et al, 1985), de 

porcos (BEERE et al, 1990), de ratos FTRL5 (MACIEL et al, 1998) e humanos (TODE et 

al, 1989), além de demonstrado um efeito destas IGFs endógenas como fator autócrino nas 

células tireoideanas, amplificando a resposta mitogênica destas células ao TSH (MACIEL 

et al, 1998). Tode et al (1989) demonstraram a secreção de IGF-I em tireócitos humanos em 

cultura e a presença de receptores para IGF-I nestas células, com a secreção do IGF-I sendo 

aumentada sobre estímulo do GH e TSH neste estudo. 

 As IGFBPs podem modular ações dos IGFs e são comumente sintetizadas por 

células que secretam IGFs (RECHLER et al, 1994). Em algumas circusntâncias, IGFBPs 

mostram efeitos inibitórios sobre IGFs (RECHLER et al, 1994) e em outras, efeitos 

estimulatórios (ELGIN et al, 1987). Eggo et al (1996) mostraram a produção de IGFBPs 

por células tireoideanas em cultura e sua relação inversa com a função tireoideana, ou seja, 

a inibição da secreção das IGFBPs com o aumento do TSH. 

 Ramos-Dias et al (1996) mostraram uma resposta normal do GH ao GHRP-6 com 

resposta moderada ao GHRH em pacientes com hipertireoidismo, sugerindo que os HTs 

modulam a liberação do GH induzida por estes 2 peptídeos de um modo diferente. 

Entretanto, essa resposta moderada do GH ao GHRH no hipertireoidismo não se relaciona 

aparentemente com os níveis de IGF-I (RAMOS-DIAS et al, 1995). 

 No hipotireoidismo, há também uma maior resposta ao GHRP-6 que ao GHRH. 

Quando se associa GHRP-6 e GHRH, ocorre um aumento mais significante, podendo 

sugerir um papel da somatostatina neste processo. Os HTs modulam a liberação de GH 

induzida por GHRH e GHRP-6 através de diferentes mecanismos (PIMENTEL-FILHO et 

al, 1997). 
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 Gondo et al (2000) mostraram, nos pacientes com DIGH de Itabaianinha, níveis de 

TSH relativamente mais elevados que os controles e ausência de resposta do TSH após 

administração do GHRP2. 

  

 

I.7 ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO TIREOIDEANA APÓS 

TRATAMENTO COM GH 
  

A administração de GH a pacientes com DGH pode levar a uma variedade de 

alterações da função tireoideana: menor sensibilidade do TSH ao TRH, indução de 

hipotireoidismo, aumento do gasto energético e da conversão periférica de T4 em T3. 

 Os vários estudos sobre o assunto têm mostrado discrepâncias, provavelmente 

devido aos métodos dos ensaios hormonais utilizados, ao uso de preparações de GH 

derivado de pituitária com graus diferentes de purificação e contaminação com TSH, à 

dosagem do GH, aos critérios diagnósticos da DGH, à seleção dos pacientes, à duração do 

tratamento e ao tipo de estudo. 

 Os principais estudos mostraram diminuição dos níveis de T4, T3 reverso e TSH, 

com aumento de T3, causado por um aumento na conversão periférica de T4 a T3 e 

diminuição da conversão de T4 a T3 reverso, seletivamente mediada por GH (BURMAN et 

al, 1996; GRUNFELD et al, 1988; JORGENSEN et al, 1989; SALOMON et al, 1989; 

SATO et al, 1977). Outro possível mecanismo para a diminuição do T4 seria a inibição da 

liberação do TSH (COBB et al, 1981; GRUNFELD et al, 1988), devido a um aumento do 

tônus somatostatinérgico ou por um mecanismo de retroalimentação negativo de T3 dentro 

da pituitária, o qual está aumentado devido a maior deiodinação (CABELLO et al, 1989; 

GRUNFELD et al, 1988; JORGENSEN et al, 1989; JORGENSEN et al, 1994; OLINER et 

al, 1968; PORTER et al, 1973; REZVANI et al, 1981; SALOMON et al, 1989;  SATO et 

al, 1977). 

 Sobre a indução do hipotireoidismo após introdução do GH, os resultados 

demonstram que, atualmente, há pouca evidência para o desenvolvimento de 

hipotireoidismo clinicamente significante na grande maioria dos pacientes inicialmente 

eutireoideos (WYATT et al, 1998). Porreti et al (2002) mostrou que a DGH pode mascarar 
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um estado de hipotireoidismo central em um número consistente de pacientes adultos. 

Assim, uma monitorização cuidadosa da função tireoideana é mandatória para iniciar ou 

ajustar a terapia com tiroxina.  

 

 

 

I.8 ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE, VOLUME 

TIREOIDEANO E SEUS DETERMINANTES  
   

 O princípio fundamental da ultrassonografia é a geração de pulsos sonoros numa 

freqüência bem acima da faixa de som audível (>20 KHz) e a captação das ondas refletidas. 

Como o som se propaga com dificuldade pelo ar, é necessário o emprego de uma interface 

de gel de contato em todos os exames ultrassonográficos de superfície (BLUM et al, 1997). 

As ondas emitidas atravessam o tecido e podem se comportar de três formas principais: 

uma parte das ondas é refletida e, ao voltar para o transdutor, é captada e um sinal elétrico é 

emitido ao computador, que processa a informação e gera uma imagem em escala de cinza; 

o restante das ondas pode ser absorvido ou sofrer refração, sendo dispersa no meio. A 

capacidade de refletir, refratar ou absorver mais ou menos é inerente de cada tecido ou 

lesão; assim, em última análise, o principal determinante da característica ultrassonográfica 

de um tecido é a sua constituição anatômica (quantidade de ar, celularidade, presença de 

cálcio, presença de estruturas preenchidas por ar, entre outras). 

 Antes do advento da ultrassonografia, o volume tireoideano era estimado 

clinicamente, e bócio era definido quando o “tamanho de cada lobo tireoideano superava o 

tamanho da falange distal do polegar do paciente”.  Obviamente, a imprecisão e a 

subjetividade dificultavam a interpretação e comparação dos dados. A partir das décadas de 

1980 e 1990, a ultrassonografia se consagrou como o método de escolha para o cálculo do 

volume tireoideano (BERGHOUT et al, 1988; VITTI et al, 1994), tanto em estudos 

científicos quanto para a prática clínica. Sua acurácia é maior que o exame clínico para o 

estabelecimento da presença de bócio. Brander et al (1991) demonstraram que o exame 

clínico não identifica mais de 90% dos nódulos com menos de 1 cm e até 43% dos nódulos 

com mais de 2 cm. Esta superioridade da ultrassonografia ganha mais destaque com os 
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achados de 9% de prevalência de malignidade em nódulos tireoideanos não-palpáveis 

(PAPINI et al, 2002). Além de fornecer informações morfológicas a respeito do nódulo 

(como tamanho, localização, ecogenicidade, margens, halo e calcificações), o exame 

ultrassonográfico permite a realização de punção-biópsia por agulha fina, considerada o 

método diagnóstico com melhor custo-efetividade na distinção entre nódulo benigno e 

maligno. Devido a essas considerações, a ultrassonografia deveria ser utilizada pelo 

endocrinologista como extensão do exame clínico (Yamasaki et al, 2004). 

 A ecotextura do parênquima tireoideano é fina, homogênea, mais ecogênica do que 

as estruturas musculares contíguas, interrompida na periferia (sobretudo nos pólos, pelas 

artérias e veias). A fina linha hiperecogênica que delimita o parênquima (a cápsula) é de 

fácil visualização aos cortes ultrassonográficos, podendo apresentar extensos focos de 

calcificação, sobretudo nos casos de uremia ou alteração do metabolismo do cálcio 

(SOLBIATI et al, 1998).  

 A estimativa do volume tireoideano é feita assumindo-se que cada lobo tem a 

conformação de um ovóide, e aplicando a fórmula abaixo, como descrito inicialmente por 

Brunn et al (1981). Temos: 

 

 

 

 O tamanho da glândula tireóide nos recém-nascidos varia de 0,40 a 1,40 mL, 

aumentando cerca de 1,0 a 1,3 mL para cada 10 kg de peso até o volume de 10 a 11 ± 3 a 4 

mL (SOLBIATI et al,1998). Sabe-se, entretanto, que muitos fatores estão envolvidos na 

regulação do volume tireoideano e que não há consenso entre os valores normais, mínimos 

ou máximos.  O volume tireoideno é influenciado pelo sexo e por diversas variáveis 

antropométricas como peso, altura e superfície corpórea, além de composição corporal 

(BARRERE ET AL, 2000; BERGHOUT ET AL, 1987; GÓMEZ ET AL, 2000; 

HEGEDUS ET AL, 1983). Alguns autores referem um aumento tireoideano com a idade 

(HEGEDÜS ET AL, 1983), porém, este achado não tem aceitação universal (HAVARD ET 

AL, 1981; CUNNINGHAM E BARZEL,1984). Outro fator determinante do tamanho 

tireoideano é o consumo de iodo na dieta. Estudando uma população com suficiência de 

iodo na dieta, Gómez et al (2000) observaram volumes tireoideanos médios de 9,19 mL em 

Volume ( de cada lobo) = comprimento x altura x largura x π /6 
Volume total = vol. lobo direito + vol. lobo esquerdo + vol. istmo 
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homens e 6,19 mL em mulheres; em pacientes com deficiência moderada de iodo, os 

valores encontrados por Hegedüs et al (1983) foram diferentes (média de 19,6 mL para 

homens e 17,5 mL para mulheres). 

Segundo livros antigos (BOYD, 1961; BRAY, 1973), a glândula tireóide seria 

maior em mulheres do que em homens.  Entretanto, os recentes estudos que aplicaram US 

de acurada técnica, verificaram uma glândula maior em homens do que em mulheres  

(BARRERE ET AL, 2000; BERGHOUT ET AL, 1987; GÓMEZ ET AL, 2000; 

HEGEDUS ET AL, 1983); sugerindo-se, como causa dessa diferença, variáveis 

antropométricas como peso corporal e quantidade de massa magra (WESCHE ET AL, 

1998). O tamanho de outros órgãos como pulmões, rins, fígado e baço também apresenta 

correlação com o peso corporal (BOYD, 1962). Os homens apresentam maior quantidade 

de massa magra que as mulheres (OLESEN, 1965). A quantidade de hormônio tireoideano 

requerida pelos órgãos parenquimatosos e músculos é presumivelmente maior que a do 

tecido adiposo, supondo-se que a massa magra e não o peso corporal total seria o 

determinante do volume tireoideano. Além disso, a massa magra é melhor preditor que o 

peso corporal para o cálculo da dose de substituição de T4 em pacientes com 

hipotireoidismo (CUNNINGHAM E BARZEL, 1984). Como o envelhecimento é associado 

com aumento da massa gorda e diminuição da massa magra (BIERMAN E HIRSCH, 

1981), não se espera um aumento do volume tireoideano com a idade. 

Outros fatores que parecem influenciar o volume tireoideano são o fumo e a 

consumo de álcool. Observa-se, em alguns estudos, maior volume tireoideno em fumantes 

em estudos de pacientes com bócio (CHRISTENSEN ET AL, 1984; HEGEDÜS ET AL, 

1985), enquanto outras publicações não mostram nenhuma associação (BERGHOUT ET 

AL, 1987). Contudo, esses estudos não consideram o impacto da história familiar de bócio, 

nem a correlação entre o número de cigarros fumados e o volume tireoideano. Analisando 

essas correlações, Goerdiadis et al concluíram que o fumo só apresenta efeito bociogênico 

em indivíduos com história familiar de bócio ou em áreas com deficiência de iodo na dieta 

(KNUDSEN et al, 2002). Em relação ao consumo de álcool, uma correlação negativa entre 

volume tireoideano e ingesta de álcool foi encontrada em pacientes com cirrose alcoólica 

(HEGEDÜS, 1984), apesar de não encontrada em outros estudos. Consumo moderado de 

álcool e fumo provavelmente não afeta o tamanho tireoideano (BERGHOUT et al, 1987). 
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De menor significância, variações sazonais e influências do ciclo menstrual são 

citadas como fatores influenciadores do volume tireoideano (HEGEDÜS et al, 1990). 

Diferentes estudos enfatizam o risco potencial de estímulo biogênico em mulheres durante 

a gravidez e em recém-nascidos na presença de deficiência média de iodo (GLINOER et al, 

1995), o que não é observado em áreas com ingestão adequada de iodo (HEGEDÜS et al, 

1990).  

 

 

 

1.9 DOENÇA NODULAR DA TIREÓIDE 
  

 A doença nodular da tireóide (DNT) representa um aumento nodular clinicamente 

evidente da tireóide, caracterizado pelo crescimento excessivo e transformação estrutural 

e/ou funcional de uma ou várias áreas tireoideanas (HEGEDÜS E GERBER, 2000; 

HEGEDUS E BONENA, 2003). A avaliação clínica do tamanho e morfologia da doença 

nodular da tireóide é substancialmente diferente da avaliação ultrassonográfica (ALVES et 

al, 2002; DANIELS, 1996; GHARIB, 2001; GUILLAUSSEAU & CHAGNON; 1994; 

YAMAZAKI et al, 2004; TAKASHIMA et al, 1995). No estudo populacional de 

Whickham (TUNBRIDGE ET AL, 1977), a incidência de nódulos solitários, ao exame 

clínico, foi de 5,3% em mulheres e de 0,8% em homens e no de Framingham, a incidência 

foi de 4,6% na população geral (6,4% em mulheres e 1,6% em homens) (VANDER ET AL, 

1954). Em estudos com ultrassonografia, a prevalência de nódulos é de 30% a 50% na 

população geral (BRANDER ET AL, 1991; EZZAT et al; 1994; HEGEDUS, 2001; TAN & 

GHARIB, 1997; ROSS, 2002; WANG & CRAPO, 1997), e ainda maior na população idosa 

e em áreas pobres em iodo (WANG & CRAPO, 1997), achados confirmados em estudos de 

autópsia (MORTENSEN ET AL, 1955).  A ultra-sonografia de alta resolução, feita em 

pessoas com mais de 50 anos de idade, mostra nódulos em metade destas, ou seja, em 50% 

(BELFIORE ET AL, 1995). 

A incidência de doença nodular da tireóide na população geral aumenta com a 

idade, com estudos que mostram nódulos em 90% das mulheres com mais de 70 anos e 

60% dos homens com mais de 80 anos (LEVY, 1991).  
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 Reconhece-se uma associação familiar na DNT, embora não tenha sido 

demonstrado um modo de transmissão simples. A influência genética é multifatorial e o 

fenótipo representa o efeito somatório de todos os fatores genéticos e ambientais 

(HEGEDUS & BONENA, 2003). Acha-se que a deficiência de iodo é um importante fator 

ambiental na DNT (MEDEIROS-NETO, 2000). Fatores constitucionais influenciam 

também, sendo a incidência muito maior no sexo feminino, de 5:1 para 10:1 (HEGEDUS & 

BONENA, 2003). Outro fator de risco seria o tabagismo (BERTELSEN & HEGEDÜS, 

1990; BRIX ET AL, 2000). Assim, em qualquer população, a DNT é o resultado da 

interação da suscetibilidade genética com os fatores ambientais, como ingestão de iodo e o 

tabagismo (HEGEDUS & BONENA, 2003) 

 

 

 

1.10 VOLUME TIREOIDEANO NA ACROMEGALIA 
 

 A acromegalia, modelo clínico inverso à DGH, caracteriza-se por uma produção 

aumentada de GH e conseqüentemente, IGF-I. Na grande maioria das vezes, tem como 

causa etiológica um adenoma  hipofisário produtor de GH. 

 A associação entre acromegalia e bócio é bem conhecida. Em 1936, Rolleston já 

dizia que, na acromegalia, “a glândula tireóide é aumentada à palpação em uma proporção 

considerável, talvez em um quarto dos casos”. Outros estudos, tendo como base o exame 

clínico, encontraram uma prevalência de bócio na acromegalia entre 25% a 71% (HAMWI 

et al, 1960; LAMBERG et al, 1976; MIYAKAWA et al, 1988; MUKTAR et al; 

NABARRO, 1987; WUSTER et al, 1991). Enquanto que estudos mais atuais, com o uso de 

ultrassonografia, mostraram maior porcentagem de bócio nos acromegálicos, com valores 

entre 70% a 100% (CANNAVO et al, 2000; CHEUNG et al, 1997; JUNIK et al, KASAGI 

et al, 1999; MIYAKAWA et al, 1988). 

 Parece que o bócio na acromegalia é devido aos níveis elevados de IGF-I, já que o 

IGF-I in vitro é comprovadamente um fator de crescimento tireoideano (TRAMONTANO 

et al, 1986) e que o soro de indivíduos com acromegalia é capaz de estimular a proliferação 

de células tireoideanas em ratos FRTL-5 (MISAKI et al, 1988), além de haver correlação 
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do volume tireoideano e IGF-I em pacientes com acromegalia (MIYAKAWA et al, 1988; 

CHEUNG et al, 1997). 

 A ação do TSH na patogênese do bócio na acromegalia é menos clara. Nos estudos 

de Miyakawa et al (1988) e Cheung et al (1997), houve uma correlação inversa entre 

volume tireoideano e TSH. Em 61% dos indivíduos com bócio, Wuster et al (1991)         

encontraram uma baixa resposta do TSH ao estímulo do TRH. Entretanto, há também 

evidências, tanto in vitro (TAKAHASHI et al, 1990) quanto in vivo (CHEUNG et al, 

1996), de que a ação do IGF-I em estimular o crescimento tireoideno é limitada na ausência 

do TSH. Assim, parece que o IGF-I age complementando a ação do TSH na tireóide. Então, 

o TSH poderia ser importante no início do desenvolvimento do bócio na acromegalia, 

porém, mais tarde, com desenvolvimento da autonomia tireoideana, o TSH deixaria de ser 

necessário para o crescimento tireoideano (CHEUNG et al, 1997). 

 O bócio na acromegalia tem geralmente sido descrito como nodular, mas bócio 

difuso também pode ocorrer (WUSTER et al, 1991). 73% dos indivíduos com acromegalia 

têm glândulas multinodulares ou ecotextura heterogênea (CHEUNG et al, 1997), com bócio 

uni ou multinodulares encontrados em torno de 50% dos indivíduos (CANNAVO et al, 

2000; JUNIK et al, 1997; KASAGI et al, 1999; MIYAKAWA et al, 1988; WUSTER et al, 

1991). Devido à relação entre duração da doença ativa e desenvolvimento do bócio nodular, 

acredita-se que, com a exposição prolongada aos níveis elevados de IGF-I, a 

heterogeneidade natural das células tireoideanas resulta em proliferação irregular 

(STUDER et al, 1989). As células com maior potencial intrínseco de crescimento são as 

maiores responsivas ao IGF-I e levam ao aumento de clones irmãos com as mesmas 

características de crescimento, eventualmente levando à formação de nódulo e autonomia 

(CHEUNG et al, 1997). Por isso, a acromegalia apresenta também maior incidência de 

hipertireoidismo (NABARRO, 1987; WUSTER et al, 1991) e bócio tóxico (já descrito 

desde 1897 por Murray), devido ao desenvolvimento de função autônoma e bócio 

multinodular. 

 Pacientes com acromegalia adequadamente tratada, com níveis normais de IGF-I, 

tendem a apresentar volume tireoideanos menores que aqueles com acromegalia ativa, 

sugerindo que a tireomegalia poderia ser revertida, parcialmente, com o controle da doença; 

fato confirmado por estudos antes e após tratamento (MIYAKAWA et al, 1988).  
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 Assim, segundo Cheung et al (1997), a hipótese do desenvolvimento do bócio na 

acromegalia seria:  

• Inicialmente, níveis elevados do IGF-I, na presença do TSH, levam ao aumento 

difuso da tireóide. 

• Eventualmente, com a hiperestimulação crônica do IGF-I, desenvolve-se 

autonomia tireoideana e formam-se nódulos; 

• Crescimento adicional então ocorre na ausência do TSH; 

• Com a cura ou controle da acromegalia, há alguma diminuição do tamanho 

tireoideano, mas a completa reversibilidade do bócio pode ser limitada pela 

extensão da nodularidade tireoideana.    

 

 

 

1.11 FUNÇÃO E VOLUME TIREOIDEANOS NA DEFICIÊNCIA DE 

GH  
 

 Cheung et al (1996), em estudo com indivíduos com hipopituitarismo, mostraram 

diminuição no tamanho tireoideno destes indivíduos em relação aos controles, porém com 

diferença estatística apenas quando o volume tireoideano foi corrigido por IMC ou peso. 

Neste mesmo estudo, não houve correlação entre o volume tireoideano e sexo, idade e 

duração ou idade do tempo de desenvolvimento do hipopituitarismo. Assim, o autor conclui 

que parece que o hipopituitarismo leva à diminuição do tamanho tireoideano, porém não é 

possível determinar se isto é devido à deficiência de GH ou IGF-I, além de não poder 

excluir influências das outras deficiências hormonais. Este é o único relato da literatura de 

volume tireoideano em pacientes com DGH, entretanto, neste estudo, a deficiência de GH 

não é isolada.  

 

Gondo, et al (2001), ao estudarem a integridade do eixo GHRH-GH em indivíduos 

com DIGH em Itabaianinha-SE, obtiveram achado laboratorial de níveis relativamente 

elevados de TSH, quando comparados com indivíduos controles. Entretanto, o grupo 

controle utilizado neste estudo não pertencia à mesma população, não tendo, portanto, o 
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mesmo nível sócio-econômico e poderia haver diferença na taxa de iodo presente na 

alimentação. Santos et al (2002) confirmou este achado de TSH mais elevado em 

indivíduos jovens com DIGH de Itabaianinha em relação a grupo controle da mesma 

região.   

As explicações para o aumento do TSH incluem a possibilidade dos indivíduos com 

mutação no receptor de GHRH apresentarem níveis elevados de GHRH no sistema porta-

hipofisário, os quais podem provocar redução dos níveis de somatostatina no referido 

sistema. Tal déficit elevaria os níveis séricos de TSH, conforme anteriormente sugerido em 

algumas casuísticas de DIGH. Do mesmo modo, níveis baixos de IGF-I também reduziriam 

os níveis de somatostatina, também levando ao aumento do TSH; podendo, assim, o 

aumento do TSH ser por um efeito central (GHRH e somatostatina) ou perifèrico (IGF-I e 

somatostatina).  

Outra possibilidade seria de os indivíduos com DFIGH de Itabaianinha/SE 

apresentarem níveis séricos mais elevados de TSH devido a uma diminuição do volume 

tireoideano e aumento compensatório do TSH para estabelecer uma situação de 

eutireoidismo. 

Desse modo, resolvemos estudar a função tireoideana e a morfologia da tireóide, 

através de estudo ultrassonográfico, em indivíduos com deficiência isolada de GH de 

Itabaianinha e comparar os resultados com indivíduos controles heterozigóticos para a 

mutação do receptor do GHRH e com indivíduos homozigóticos normais. Esse grupo de 

indivíduos heterozigóticos foi introduzido para averigüar a possibilidade de fenótipo 

intermediário entre os grupos homozigóticos afetados e normais. 

. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

1. Comparar o volume e função tireoideana dos indivíduos afetados (MT/MT) com 

DIGH por mutação do gene do receptor do GHRH com indivíduos heterozigotos 

(WT/MT) e homozigotos normais (WT/WT) para a mesma mutação. 

 

2. Correlacionar o volume tireoideano com as variáveis de composição corporal e 

parâmetros de função tireoideana e IGF-I. 

 

3. Avaliar a freqüência de nódulos tireoideanos nos homozigotos afetados, 

heterozigotos e homozigotos normais.  
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3. METODOLOGIA 
 

 

3.1. Método e Tipo de Estudo 
 

 O estudo realizado foi um estudo de corte transversal, comparando-se 3 grupos : 

grupo 1 - indivíduos portadores de DIGH (MT/MT) decorrente da mutação do gene do 

receptor do GHRH; grupo 2 - indivíduos heterozigotos (WT/MT) e  grupo 3 - homozigotos 

normais (WT/WT) para a mesma mutação residentes na mesma comunidade. 

 O estudo foi realizado no período de março de 2003 a fevereiro de 2005. 

  

 

3.2. Local da Pesquisa 
 

 O estudo foi realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Sergipe. Os indivíduos selecionados foram transportados de Itabaianinha para o Hospital 

Universitário através de carro fretado. Os pacientes saíam de casa por volta das 6 horas e 

chegavam ao hospital por volta das 8 horas da manhã. 

 

 

3.3. População do estudo  

 
 A população do estudo compreende indivíduos com idade superior a 20 anos de 

idade, residentes em Itabaianinha e seus arredores, compreendendo indivíduos portadores 

da DIGH sem tratamento e controles homozigotos normais e heterozigotos para a mutação 

do GHRH de Itabaianinha. 

 Itabaianinha é um município localizado no centro-sul do Estado de Sergipe. Possui 

cerca de 32000 habitantes e 522 km2 de área, distando cerca de 154 km da capital do 

Estado-Aracaju. A região norte do município inclui a sede municipal (19821 habitantes) e o 

aglomerado de Carretéis com 11 arredores, com população de 1067 indivíduos, onde 
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nasceram 92,4% dos afetados e os ancestrais dos remanescentes. A população é 

basicamente formada de brancos, católicos e analfabetos de origem portuguesa ou 

holandesa. Têm como fonte de renda as olarias e a agricultura. A região é cercada de serras, 

havendo alto índice de casamentos consangüíneos entre os indivíduos e nenhuma 

mobilidade (SOUZA, 1997). 

 Em estudo genético inicial dessa população (SOUZA, 1997), foram descritos 71 

indivíduos com o fenótipo da DIGH naquela comunidade e foi construído um heredograma 

único com 1570 indivíduos. O padrão de herança foi autossômico recessivo. As 

características fenotípicas encontradas foram: baixa estatura proporcionada com escore-

desvio padrão altura para idade (edp a/i) menor que –2 ( -9,6 a –2,6), fronte proeminente, 

nariz pouco desenvolvido, redução vertical da face, microcefalia (perímetro cefálico < -

2DP), cabelo ralo e pouco pigmentado e recessão da linha capilar fronto-temporal em 

adultos,  pele precocemente enrugada, voz com timbre alto e agudo , obesidade truncal e 

índice de massa corporal normal ou reduzida em 97% das crianças e 79% dos adultos 

(BARRETTO et al, 1999; BARRETO-FILHO et al, 2002; SOUZA, 1997). 

 

 

 

 

Figura 3: 

Indivíduos 

afetados com 

DIGH de 

Itabaianinha e 

um adulto 

normal. 
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Os indivíduos afetados apresentam redução da massa magra, aumento percentual de 

gordura, maior relação cintura-quadril em crianças e adultos e maior pressão sistólica nos 

adultos em relação aos controles normais da mesma região (BARRETTO et al, 1999; 

BARRETO-FILHO et al, 2002). O colesterol total e LDL são elevados em crianças e 

adultos quando comparados com indivíduos da mesma comunidade (BARRETTO et al, 

1999).  Os estudos hormonais mostraram níveis bastante baixos de IGF-I, IGF-II, ALS e 

IGFBP-3 (AGUIAR-OLIVEIRA et al, 1999), com ausência de resposta do GH à clonidina, 

hipoglicemia insulínica e GHRH (ALCÂNTARA et al, 1997; SALVATORI et al, 1999). 

Não há outras deficiências hormonais, sendo caracterizada a DIGH. A leptina sérica foi 

elevada em crianças, mesmo se corrigida pela quantidade de massa gorda, mostrando uma 

relação inversa entre a secreção de GH e leptina neste modelo (BARRETTO et al, 1999). 

 Apesar da PAS elevada nos adultos, não ocorre remodelamento ventricular (índice 

de massa ventricular esquerdo reduzido) e não foi evidenciada resistência insulínica 

(avaliado pelo HOMA IR), apesar da obesidade central (BARRETO-FILHO et al, 2002).    

O fenótipo dos indivíduos afetados correlaciona-se com uma mutação homozigótica 

recessiva tipo splice na posição 5’ no início do íntron 1 (IVS1 +1, G→A) do gene do 

receptor do GHRH que leva à produção de um receptor completamente truncado 

(SALVATORI et al, 1999), implicando numa deficiência severa de GH.  

O estudo de imagem através de ressonância magnética nuclear mostrou hipoplasia 

da adenohipófise, indicando ausência do efeito trófico do GHRH sobre o desenvolvimento 

dos somatotrofos (OLIVEIRA et al, 2003). 

Os heterozigotos para a mutação IVS1+1G→A no receptor do GHRH de 

Itabaianinha apresentam um fenótipo parcial caracterizado por redução de estatura e dos 

níveis de IGF-I, com o edp a/i, edp IGF-I e IGF-I menores que os homozigotos normais e 

maiores que os homozigotos afetados (OLIVEIRA et al, 2004). A morfologia pituitária é 

normal nos heterozigotos (OLIVEIRA et al, 2003). 

Temos, nesta população, um modelo de estudo de deficiência isolada de GH, onde 

podemos analisar não só o eixo GHRH-GH-IGF-1, como as suas interações com outros 

eixos hormonais tanto nos homozigotos afetados quanto sua repercussão na heterozigose 

para a mesma mutação. 
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3.4. Amostra 

 
 A amostra foi acidental, não probabilística, composta por indivíduos portadores de 

DIGH, indivíduos heterozigotos e homozigotos normais para a mesma mutação, todos com 

idade superior a 20 anos e procedentes da mesma comunidade – Itabaianinha e arredores. 

A amostra foi dividida em 3 grupos:  

• Grupo 1: homozigotos afetados 

• Grupo 2: heterozigotos 

• Grupo 3: homozigotos normais 

O grupo 1 foi composto por indivíduos com quadro fenotípico característico da 

DIGH, que não receberam tratamento hormonal e que apresentam comprovação 

laboratorial e genotípica (MT/MT) para esta enfermidade.  

Os grupos 2 e 3 foram compostos por indivíduos da mesma comunidade sem 

história de doença tireoideana anterior, com fenótipo normal e genótipo confirmando a 

heterozigose (WT/MT) ou homozigose (WT/WT). 

O número dos indivíduos nos três grupos não foi calculado e a seleção destes se deu 

ao acaso, de acordo com a disponibilidade da população. 

Todos os indivíduos que fizeram parte da pesquisa concordaram com o estudo 

através de consentimento livre e informado e a pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário da UFS. 

 

 
  
3.5. Coleta de dados 
 

 Todos os indivíduos foram submetidos à avaliação antropométrica, com verificação 

de peso, altura, escore desvio-padrão altura para idade (EDP a/i), índice de massa corporal 

(IMC) e superfície corpórea; avaliação de composição corporal através de método do infra-

vermelho; avaliação de volume tireoideano e nódulos através de ultrassonografia da 

tireóide e dosagens séricas de IGF-I, T3, T4, T4 livre, TSH e AAM. 
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A. Antropometria 

 
Os dados antropométricos foram obtidos através de metodologia padronizada e 

foram realizados pelos pesquisadores previamente treinados. 

O peso foi obtido utilizando balança horizontal marca Filizola, com os indivíduos 

vestindo apenas um avental e roupas íntimas. A altura foi verificada em antropômetro 

vertical fixo. A técnica consistiu em posicionar o indivíduo descalço sobre a plataforma, 

com calcanhares juntos, nádegas e ombros em contato com o eixo vertical do instrumento e 

membros superiores relaxados, em extensão ao longo do corpo. O pesquisador exerce uma 

leve pressão no processo mastóide, mantendo a face posicionada de modo que a visão se 

mantivesse no plano horizontal, com a comissura externa do olho e meato auditivo neste 

plano. A leitura foi feita ao final da expiração. 

 As medidas antropométricas foram realizadas em todos os indivíduos no período da 

manhã, em jejum, assim como as coletas laboratoriais. 

 O IMC foi calculado através da fórmula: IMC = peso (kg) / altura x altura (m) 

(kg/m2). O EDP a/i foi calculado através do “Anthropometric Statistical Package Interative 

Data Entry Program”, desenvolvido no Centers for Disease Control – Division of 

Nutrition/USA. O programa utiliza como referência a curva de crescimento no National 

Center for Health Statistics (NCHS).    
 A superfície corpórea (BS) foi calculada através da fórmula: BSA = Peso 0,425 x 

altura 0,725 x 71,84 x 10 –4, sendo o peso em kg e a altura em cm (DUBOIS & DUBOIS, 

1916). 

 

 

B. Composição Corporal 

 
 A avaliação de composição corporal foi obtida através do Método de Infra-vermelho 

(BRODIE, 1988). Este método foi realizado por um único pesquisador treinado e com 

experiência na utilização deste instrumento. O método é realizado com o indivíduo sentado 

e com membro superior esquerdo estendido sobre uma superfície de apoio. O local 

utilizado para a medida é o ponto médio do eixo vertical do braço.  
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 O aparelho utilizado foi o Futrex 5000 A, aplicável para crianças, adolescentes e 

adultos, inclusive para indivíduos com baixa estatura, com boa precisão na medida de 

gordura corporal. Este aparelho é calibrado, tendo como padrão o método da pesagem 

hidrostática, cuja precisão é de aproximadamente 2%.  

 As variáveis de composição corporal utilizadas foram: quantidade de massa magra 

(kg), massa gorda (kg) e porcentagem de massa gorda. A maioria dos indivíduos realizaram 

o procedimento. 

 

 

C. Dosagens Hormonais      
 

 As dosagens hormonais de T3, T4, T4 livre, TSH, e IGF-I foram obtidas através de 

amostra sangüínea matinal única, em jejum. A dosagem do AAM positiva foi utilizada 

como critério de exclusão. Os exames foram realizados no Laboratório do Hospital 

Universitário. 

 Os Kits utilizados foram: 
• Anticorpo Antimicrossomal (AAM): Kit Serodia – diluição final 1:27 com 

partículas não sensibilizadas. O resultado é negativo quando se observam 

partículas concentradas em forma de botão no centro da cubeta com borda 

externa circular e lisa. 

• T3: kit Auto DELFIATM triidothyronine – através de fluorometria, com 

valores de referência no adulto de 0,85 a 1,62 ng/mL. 

• T4: kit Auto DELFIATM thyroxine – através de imunofluorometria, com 

valores de referência de 5,36 a 10,88 ug/dL no adulto. 

• T4 livre: kit Auto DELFIATM Free thyroxine – através de fluorometria, com 

valores de referência 0,76 a 1,31 ng/dL. 

• TSH: kit Auto DELFIATM  hTSH ultra – por imunofluorometria, com 

valores de referência de 0,5 a 4,2 uU/mL. 

• IGF-I: Active IGF-I DSL-5600 (Diagnostic Systems Laboratories) – através 

de método imunorradiométrico (IRMA), com valores normais variantes com 

a idade: 
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Idade (anos) IGF-I (ng/mL) 

18-20 197-956 (homem) 

193-575 (mulher) 

20-23 215-628 (homem) 

110-521 (mulher) 

25-30 119-476 (homem) 

96-502 (mulher) 

30-40 100-494 (ambos os sexos) 

40-50 101-303 (ambos os sexos) 

50-70 78-258 (ambos os sexos) 

  

 

 

 

D. Ultrassonografia da Tireóide 

 
 A ultrassonografia da tireóide foi realizada por ultrassonografista experiente, usando 

o mesmo equipamento (Toshiba ECCOCEE), com transdutor linear de 8 MHz, no setor de 

Ultrassonografia do Hospital Universitário.  

 Os indivíduos foram examinados em posição supina, com hiperextensão do pescoço 

e com uso do gel. O volume tireoideano foi mensurado através de cortes longitudinais e 

transversais, os quais permitem as medidas de espessura, largura e comprimento de cada 

lobo tireoideano, sendo o volume calculado através de fórmula elipsóide: volume em mL = 

1/6 π (0,52) x comprimento x largura x espessura (BRUNN et al, 1981). O volume total foi 

calculado pela soma dos dois lobos, excluindo-se o istmo.  

Através da ultrassonografia, foi avaliada também a presença de doença nodular 

tireoideana nestes indivíduos. Indivíduos com nódulo tireoideano maior que 15 mm foram 

excluídos da análise do volume tireoideano.   
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 Analisamos, além do volume tireoideano calculado acima, a relação do volume 

tireoideano pela superfície corpórea, o qual chamamos de volume tireoideano corrigido 

(VTc). 

VTc = volume tireoideano / superfície corpórea 

 

 Para a análise de freqüência de nódulos tireoideanos, foram analisados apenas os 

nódulos sólidos, sendo excluídos da análise os cistos tireoideanos. 

 

 

 3.6 Análise e Interpretação dos Dados 
 

 Os dados foram apresentados sob a forma de representação escrita, tabelas e 

gráficos. Foram utilizados: média aritmétrica e desvio-padrão para variáveis numéricas e 

freqüência para variáveis qualitativas. 

 A análise estatística foi realizada através do programa SPSS versão 8.0 (Statistic 

Program for Social Sciences). Para comparação entre os três grupos, foi utilizado ANOVA 

e para comparação entre os grupos foi utilizado o teste de Bonferroni como pós-teste. Para 

a análise das correlações, foi utilizado o índice de Correlação de Spearman e para análise da 

freqüência de nódulos, foi utilizado teste de freqüência. O valor de p<0,05 foi considerado 

estatisticamente significante. 
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4. RESULTADOS 

 
 Os dados obtidos neste estudo são apresentados em tabelas e gráficos e as variáveis 

numéricas foram expressas em valores absolutos, média aritmética e desvio-padrão (DP). 

 

 

 

4.1 Antropometria e Composição Corporal 

 
 O grupo 1 (portadores de DIGH) foi composto por 24 indivíduos, sendo 9 do sexo 

masculino e 15 do sexo feminino e com média de idade de 43,72 anos ± 15,79, todos com o 

genótipo confirmado MT/MT. O grupo 2 (heterozigotos) consistiu de 18 indivíduos, 8 do 

sexo masculino e 10 do sexo feminino, com idade média de 51,11 anos ± 16,46, com o 

genótipo WT/MT. O grupo 3 (homozigotos normais) apresentou 18 indivíduos, com idade 

média de 41,83 ± 15,01, 7 do sexo masculino e 11 do sexo feminino. Não houve diferença 

significativa nos grupos em relação à idade e sexo. (Tabela 1) 

 Os dados antropométricos (peso, altura, EDP a/i, IMC e BS) e as variáveis de 

composição corporal (massa gorda, porcentagem de massa gorda e massa magra) estão 

representados na tabela 1. Houve diferença estatística no peso, altura, EDP a/i, BS, massa 

magra (MM) e porcentagem de massa gorda entre os grupos 1 e 2; e 1 e 3. Entre os grupos  

heterozigotos e homozigotos normais houve diferença no EDP a/i (p=0,03) e tendência na 

estatura (p=0,09), mostrando menor estatura dos heterozigotos em relação aos homozigotos 

normais . O IMC foi semelhante entre os grupos. 
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Tabela 1. Dados antropométricos e de composição corporal dos três grupos estudados  

 Grupo 1 

(MT/MT) 

(n = 24) 

Grupo 2 

(WT/MT) 

(n = 18) 

Grupo 3 

(WT/WT) 

(n = 18) 

p 

(ANOVA) 

Idade (anos) 43,7 ± 15,8 51,1 ± 16,46 41,8 ± 15,0 0,177 

Sexo (M/F) 9/15 8/10 7/11 0,901 

Altura (m) 1,22 ± 5,6  1,54 ± 8,9 a 1,59 ± 8,9 a <0,0001 

EDP a/i -7,5 ± 0,7 -2,4 ± 1,2 a -1,5 ± 1,2 a b <0,0001 

Peso (kg) 35,6 ± 5,1  55,3 ± 6,5 a 59,5 ± 14,2 a <0,0001 

BS (m 2)        1,12 ± 0,1  1,51 ± 0,1 a 1,62 ± 0,2 a <0,0001 

IMC (kg/m 2) 24,1 ± 3,9 23,3 ± 2,6 23,4 ± 4,5 0,782 

MG (kg) 12,9 ± 2,5 11,8 ± 5,0 12,4 ± 6,2 0726 

PMG (%) 36,2 ± 5,3  18,9 ± 8,7 a 20,1 ± 8,9 a <0,0001 

MM (kg) 22,91 ± 3,95 a,b 45,24 ± 6,86 a 48,51 ± 13,24 a <0,0001 

a: p< 0,0001 em comparação ao grupo 1          b: p<0,04 em comparação ao grupo 2 

 

 

 

 

4.2. IGF-I e função tireoideana 
 

Os resultados dos níveis de IGF-I, hormônios tireoideanos (T3, T4, T4L) e TSH 

estão representados na tabela 2 
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 Grupo 1 

(MT/MT) 

Grupo 2 

(WT/MT) 

Grupo 3 

(MT/MT) 

p 

(ANOVA) 

IGF-I (ng/mL) 3,3 ± 4,8  138,2 ± 122,3 a 290,2 ± 160,7 a c <0,0001 

T3  (ng/mL) 

T4 (ug/dL) 

T4 livre (ng/dL) 

    TSH (uU/mL) 

 

1,12 ± 0,2 

8,05 ± 2,3 

1,20 ± 0,3 

2,47 ± 1,4 

 

1,36 ± 0,3  

8,54 ± 2,8 

0,94 ± 0,2 b 

2,19 ± 1,4 

 

1,43 ± 0,4 b 

8,93 ± 2,0  

1,01 ± 0,2 b 

2,05 ± 2,0 

 

0,006 

       0,663 

       0,001 

       0,731 

 

 a  p< 0,0001 em comparação com o grupo 1; b p < 0,05 em comparação com o grupo 1; 
  c p<0,05 em comparação com o grupo 2. 

 

Os níveis de IGF-I (ng/mL) foram menores no grupo 1 em relação aos grupos 2 

(3,27 x 163,61 ng/mL, p< 0,0001) e 3 (3,27 x 290,23 ng/mL, p<0,0001); e no grupo 2 em 

relação ao grupo 3 (138,17 x 290,23 ng/mL, p<0,05) (Gráfico1). 

 

Gráfico 1: IGF-I nos três grupos estudados 

Tabela 2: Níveis de IGF-1 e da função tireoideana nos 3 grupos estudados. 
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O grupo afetado apresentou níveis menores de T3 em relação aos homozigotos 

normais (p<0,05) (grupo 3), além de maiores níveis de T4 livre (heterozigotos, p<0,002 e 

homozigotos normais, p<0,05). Houve uma tendência a maiores níveis de TSH no grupo 

com DIGH em relação aos controles normais (p<0,07). 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 2: T3 nos três grupos estudados. 
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Gráfico 3: T4 livre nos três grupos estudados. 

Gráfico 4: TSH nos três grupos estudados. 
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4.3 Volume tireoideano 
 

 Os valores do volume tireoideano e volume tireoideano corrigido pela superfície 

corpórea estão representados na tabela 3. 

 

 

 

 

 Grupo 1 

(MT/MT) 

Grupo 2 

(WT/MT) 

Grupo 3 

(WT/WT) 

p 

(ANOVA) 

VT (mL) 3,6 ± 2,0 5,9 ± 2,3 a 9,2 ± 3,1 bc <0,0001 

VTC (mL/m2) 3,2 ± 1,7 3,9 ± 1,7 5,7 ± 1,8 bc <0,0001 

a  p < 0,002 em relação ao grupo 1 ;     b  p < 0,0001 em relação ao grupo 1;  c p< 0,05 em 
relação ao grupo 2.    

 

 

 

 O volume tireoideano foi menor no grupo 1 (afetados) em relação aos heterozigotos 

(p<0,002) e homozigotos normais (p<0,0001). O volume tireoideano dos heterozigotos 

(grupo 2) foi inferior ao dos homozigotos normais (grupo3) (p<0,004). (Gráfico 8) 

 Quando o volume foi corrigido pela superfície corpórea, o volume tireoideano dos 

afetados continua inferior ao dos homozigotos normais (p<0,0001), porém o volume 

tireoideano dos heterozigotos mostra-se tão pequeno quanto o dos homozigotos afetados e 

inferior ao dos homozigotos normais (p<0,05). 

 Conforme esperado, o volume tireoideano foi maior no sexo masculino em relação 

ao sexo feminino, porém essa diferença não foi significativa estatisticamente (p=0,06). 

  

 

 

 

 

Tabela 3. Volume tireoideano (VT) e volume tireoideano corrigido (VTC) nos três grupos 
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Gráfico 5: Volume tireoideano nos três grupos estudados. 

Gráfico 6: Volume Tireoideano corrigido nos três grupos estudados 
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Figura 5: corte transversal de 
ultrassonografia de indivíduo do 
grupo (CDM), sexo feminino, 
volume tireoideano = 3,76 ml. 

Figura 4: corte transversal de 
ultrassonografia de indivíduo do 
grupo 1(JFD), sexo feminino, 
volume tireoideano = 3,15 ml. 

Figura 6: corte transversal de 
ultrassonografia de indivíduo do 
grupo 3 (JEG), sexo feminino, 
volume tireoideano = 9,0 ml. 

60 
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Nos 63 indivíduos estudados nos 3 grupos, o volume tireoideano apresentou 

correlação positiva com IGF-I (r = 0,677; p < 0,0001), peso (r = 0,688; p < 0,0001), 

superfície corpórea (r = 0,678; p < 0,0001), massa magra (r = 0,717; p < 0,0001) e altura (r 

= 0,748; p < 0,0001) e correlação negativa com %MG (r = -0,631; p < 0,0001) e T4L ( r =   

-0,278; p < 0,04) (gráficos 7 a 11). Não houve correlação com idade, IMC e T4. Houve 

uma tendência a correlação com o sexo (p < 0,07), correlação positiva com T3 (p < 0,09) e 

negativa com TSH (p < 0,09).  

Analisando os 23 indivíduos afetados, permanecem as correlações com massa 

magra (r = 0,432; p < 0,05), altura (r = 0,489; p < 0,02) e superfície corpórea (r = 0,625; p < 

0,002). Também não houve correlação de IGF-I com os níveis de TSH no grupo total ou no 

grupo afetado com DIGH. 
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Gráfico7: Correlação entre volume tireoideanos e superfície 
corporal nos três grupos estudados 

r = 0,678 
p< 0,0001 



                                                                                                                                                                62

 VOLUME TIREOIDEANO

1614121086420

M
A

S
S

A
 M

A
G

R
A

80

70

60

50

40

30

20

10

GRUPOS

    3

    2

    1

população total

 
 
 
 
 

 VOLUME TIREOIDEANO

1614121086420

IG
F-

1

600

500

400

300

200

100

0

-100

GRUPOS

    3

    2

    1

população total

 
 Gráfico 9.Correlação entre o volume tireoideano e IGF-I nos três 

grupos estudados. 

Gráfico 8: Correlação entre volume tireoideano e massa magra 
entre os três grupos estudados 

r = 0,717 
p< 0,0001 

r = 0,677 
p< 0,0001 
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Gráfico 10: Correlação entre o volume tireoideano e peso 
corporal nos três grupos estudados. 

r = 0,748 
p < 0,0001 

r = 0,688 
p< 0,0001 

Gráfico 11: Correlação entre altura e volume tireoideano nos três grupos 
estudados. 
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r = - 0,631 
p < 0,0001 

r = - 0,278  
p < 0,04 

Gráfico 12: Correlação entre T4 livre e volume tireoideano nos três grupos 
estudados. 

Gráfico 13: Correlação entre porcentagem de massa gorda e volume 
tireoideano nos três grupos estudados. 
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4.4. Doença nodular tireoideana 

 
 No grupo afetado, foi encontrado apenas um nódulo hipoecóico de 0,5x 0,3 x 0,5 

cm (6,8 mm3) em uma paciente do sexo feminino de 29 anos, totalizando uma freqüência 

de 4% de doença nodular tireoideana nos indivíduos com DIGH analisados. 

 No grupo dos heterozigotos (grupo 2), não foi encontrado nenhum nódulo. 

 No grupo homozigoto normal, foram encontrados 3 nódulos em 2 pacientes do sexo 

feminino: 1 nódulo misto de 1,3 x 0,9x 0,9 cm (15mm3) em paciente de 37 anos e 2 nódulos 

sólidos em lobo direito (15 mm3) e lobo esquerdo (14 mm3) respectivamente em paciente 

com 66 anos; com freqüência de 16% de doença nodular tireoideana nos homozigotos 

normais. 

O grupo homozigoto normal apresentou maior freqüência de nódulos tireoideanos 

em relação aos heterozigotos e homozigotos afetados (p<0,04). 

A doença nodular tireoideana foi encontrada neste estudo apenas nas mulheres 

(8,10%). 

 Nenhum indivíduo foi excluído da análise do volume tireoideano, pois o maior 

nódulo ou cisto encontrado foi de 15 mm3.   
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5. DISCUSSÃO 

  
 Neste estudo, foi encontrado menor volume tireoideno absoluto e corrigido por 

superfície corpórea em indivíduos com DIGH por mutação no gene do receptor do GHRH 

quando comparados com os heterozigotos e homozigotos normais para a mesma mutação, 

além de menores níveis de T3 e maiores níveis de T4 livre em relação aos homozigotos 

normais. Além disso, o grupo heterozigoto mostrou menor volume tireoideano que os 

homozigotos normais.  

Esse grupo representa o maior grupo de DIGH genética já descrito e se constitui 

num grupo homogêneo, com uma única etiologia de deficiência de GH e sem outras 

deficiências hipofisárias associadas. Esse grupo está modificando o estado da arte na DIGH 

com vários estudos efetuados nesta população (AGUIAR-OLIVEIRA et al, 1999; 

ALCÂNTARA et al, 1997; BARRETO FILHO et al, 2001; BARRETTO et al, 1999; 

SALVATORI et al, 2002; SALVATORI et al, 2001ª; SALVATORI et al, 1999; SANTOS 

et al; 2000; SOUZA et al, 2004; OLIVEIRA, CRP et al; 2004; OLIVEIRA, HA et al; 

2003). 

 Os grupos 1 (homozigoto afetado), 2 (heterozigoto) e 3 (homozigoto normal) 

mostraram-se homogêneos em relação à idade, sexo e IMC. Como já era esperado, o grupo 

afetado apresentou menor estatura, peso e superfície corpórea; em relação aos heterozigotos 

e homozigotos normais. O EDP a/i foi menor nos heterozigotos em relação aos 

homozigotos normais, com uma tendência a menor estatura no grupo heterozigoto. No 

estudo de Oliveira, CRP et al (2004), tanto a estatura quanto o EDP a/i foi menor nos 

heterozigotos. Provavelmente, se o grupo heterozigoto fosse maior a menor estatura seria 

uma verdade em relação aos homozigotos normais. 

 Os dados de composição corporal reafirmam os dados de outras publicações, onde 

foi encontrada maior porcentagem de massa gorda com menor quantidade de massa magra 

(em quilogramas) nos indivíduos com DIGH de Itabaianinha (BARRETO FILHO et al, 

2002), característica já observada nas crianças no estudo de Barreto et al (1999). 

 Os valores de IGF-I encontrados também corroboram com dados de outros trabalhos 

anteriormente realizados na mesma população, mostrando níveis de IGF-I muito baixos nos 

indivíduos com DIGH e com valores de IGF-I menores nos heterozigotos do que nos 
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homozigotos normais, constituindo a menor estatura e menor IGF-I um fenótipo 

intermediário entre os homozigotos afetados e homozigotos normais (OLIVEIRA,CRP et 

al, 2004). 

 Os hormônios tireoideanos (HT) situaram-se dentro da faixa da normalidade em 

todos os pacientes (de todos os grupos). O AAM foi também negativo em todos os 

indivíduos, não sendo excluído nenhum indivíduo devido à doença auto-imune da tireóide. 

 Porém, quando foram comparados os níveis de HT entre os grupos, observaram-se, 

no grupo homozigoto afetado, menores níveis de T3 com maiores níveis de T4 livre em 

relação aos homozigotos normais, além de uma tendência a maior nível de TSH. Este fato 

provavelmente se deve ao estímulo que o GH exerce sobre a conversão periférica de T4 

para T3. Várias evidências, em diversas espécies animais, e mesmo no ser humano, indicam 

que o GH estimula direta ou indiretamente a conversão periférica de T4 para T3, através do 

aumento da atividade da enzima 5’ deiodinase (KUHN et al, 1988), diminuindo o T4 e 

aumentando o T3 (PIRAZZOLI et al, 1992; SATO et al, 1977). No estudo de Portes (1998), 

também foram vistos níveis de T4 livre mais elevados nos pacientes antes da reposição de 

GH e queda deste e do T3 reverso, além de aumento do T3 após a reposição de GH, 

demonstrando o aumento da conversão periférica de T4 para T3 estimulado pelo GH. 

 O aumento da conversão periférica dos HTs poderia ser secundário a uma ação 

direta do GH ou indireta, via IGF-I. A principal evidência de que esta ação seria mediada 

pelo IGF-I é a situação clínica onde existe intenso catabolismo com jejum prolongado, 

doenças crônicas, diabetes mellitus descompensado, entre outras; onde o GH está elevado e 

IGF-I diminuído, observando-se um bloqueio da conversão periférica de T4 para T3, com 

diminuição do T3 e elevação do T3 reverso (JORGENSEN et al, 1992; MOELER et al, 

1992). Trabalhos posteriores, entretanto, demonstraram que, apesar das evidências da ação 

direta do IGF-I aumentando essa conversão periférica, o principal mediador deste processo 

seria o GH (HUSSAIN et al, 1996). 

 Os nossos pacientes afetados com DIGH de Itabaianinha possuem níveis 

baixíssimos de IGF-I e GH, portanto, não apresentam estímulo da via GH-IGF-I na 

conversão periférica dos HTs, apresentando, então, níveis de T3 mais baixos com níveis de 

T4 livre mais altos em relação aos controles normais. 
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 Os níveis de TSH, neste estudo, tiveram apenas uma tendência a ser superior 

(p<0,08) nos indivíduos afetados em relação aos controles normais. TSH elevado em 

relação aos controles foi encontrado no estudo de Gondo et al (2001) e depois confirmado 

por Santos et al (2002) nesta mesma população. A ausência de elevação significante de 

TSH neste grupo pode se dever à maior média de idade deste grupo em relação ao anterior, 

pois, com o avanço da idade, temos um aumento do tônus somatostatinérgico (VELDHUIS 

al, 1995), com aumento, portanto, da inibição do TSH. Estudos posteriores, após tratamento 

com GH, de um grupo de adultos com DIGH de Itabaianinha com GH depot contribuirão 

para maior esclarecimento sobre os HTs na DIGH. (estudo em andamento) 

 O volume tireoideano absoluto nos indivíduos com DIGH foi significativamente 

menor que o do grupo heterozigoto e homozigoto normal, com a média do volume 

tireoideano (3,59 mL ± 2,04) encontrado também inferior que a média do volume 

tireoideano de indivíduos normais em regiões com suficiência de iodo (em torno de 8 ml), 

porém ainda dentro da faixa inferior da normalidade (BERGHOUT et al, 1987; GÓMEZ  et 

al, 2000; HEGEDÜS  et al, ; WESCHE  et al, 1997). 

 O único estudo na literatura que fala sobre o volume tireoideano na DGH foi 

realizado em pacientes com hipopituitarismo, o qual mostrou volume tireoideano menor 

nestes pacientes, porém com significância estatística apenas quando o volume tireoideano 

foi corrigido para IMC ou peso (CHEUNG et al, 1995). O volume tireoideano médio 

encontrado foi similar ao dos nossos pacientes com DIGH de Itabaianinha (3,27 x 3,59 ml).  

 O menor volume tireoideano na DIGH deve-se, em parte, à ausência de fatores 

tróficos de crescimento tireoideano exercidos pelo GH e IGF-I. Tramontano et al (1986) 

comprovou in vitro que o IGF-I é um fator de crescimento tireoideano e Tode et al (1989) 

demonstrou a existência de receptores para IGF-I em células tireoideanas humanas em 

cultura, com o IGF-I agindo como fator de crescimento para essas células sobre estímulo do 

TSH e GH. Além disso, o soro de indivíduos com acromegalia é capaz de estimular a 

proliferação de células tireoideanas em ratos FRTL-5 (MISAKI et al, 1988) e a associação 

entre bócio (difuso ou multinodular) e acromegalia é bem conhecida com prevalência de 

bócio em indivíduos acromegálicos de 70% a 100% em estudos ultrassonográficos 

(CANNAVO et al, 2000; CHEUNG et al, 1997; JUNIK et al, 1997; KASAGI et al, 1999; 

MIYAKAWA et al, 1988). 
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 Sabe-se, também, da secreção e ação dos IGFs endógenos nas células tireoideanas 

in vitro (MACIEL et al, 1988; TRAMONTANO et al, 1986; TODE et al,1989), tendo estes 

fatores ação autócrina principal através da amplificação da resposta mitogênica das células 

tireoideanas ao TSH (MACIEL et al, 1988). Neste estudo, não foi possível aferir este 

sistema de secreção autócrina de IGFs, todavia, é pouco provável conceber uma secreção 

autócrina importante de IGF-s pelas células tireoideanas em indivíduos com o eixo GHRH-

GH-IGF-s tão reduzido, como mostram estes indivíduos que apresentam “knockout” 

genético do receptor do GHRH (SALVATORI et al, 1999) e níveis extremamente baixos de 

IGF-I, IGF-II, IGFBP-3 e ALS circulantes (AGUIAR-OLIVEIRA et al, 1999). Em 

situações de deficiência isolada e grave de GH devida à mutação do receptor do GHRH, a 

proporção de complexos IGF-I/IGFBP-2 é maior que a dos complexos IGF-I/IGFBP-3 

(AGUIAR-OLIVEIRA et al, 1999), podendo alterar a biodisponibilidade dos IGFs à nível 

tecidual. 

 Como já foi citado, Cheung et al (1995) mostraram volume tireoideano reduzido 

em indivíduos com hipopituitarismo (portanto, com deficiência de GH e TSH), denotando, 

neste caso, que a secreção autócrina do IGF-I e TSH pela tireóide, também nestes 

pacientes, não foi suficiente para suprir as necessidades requeridas pelas células 

tireoideanas para seu desenvolvimento. Inclusive, foram mais além, demonstrando que o 

efeito de IGF-I isolado não é capaz de exercer efeito trófico sobre as células tireoideanas, 

mostrando que não houve aumento do volume tireoideano após o tratamento com GH 

nestes indivíduos com deficiência associada de TSH (CHEUNG et al, 1995). Este dado 

sobre aumento do volume tireoideano após o tratamento com GH na DIGH também será 

esclarecido após reavalição dos pacientes após o tratamento com GH depot (estudo em 

andamento). 

 Por outro lado, sabe-se que as variáveis antropométricas e de composição corporal 

exercem influências no volume tireoideano, sendo algumas consideradas como fatores 

determinantes como peso, superfície corporal e quantidade de massa magra (BERGHOUT 

et al, 1987; GÓMEZ et al, 2000; HEGEDÜS et al, 2000; WESCHE et al, 1997). Segundo 

Wesche et al (1997), a massa magra seria o maior determinante do volume tireoideano, e 

como nossos pacientes com DIGH apresentam diminuição da massa magra, 

conseqüentemente apresentam menor volume tireoideano.  
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 Como esperado, o volume tireoideano foi maior no sexo masculino em relação ao 

sexo feminino quando analisados os 63 pacientes, porém esta diferença não foi 

estatisticamente significante, apesar de apresentar uma tendência à significância (p=0,06). 

Diferença de volume tireoideano entre os sexos foi demonstrada anteriormente por vários 

autores (BARRÉRE et al,2000; BERGHOUT et al, 1987; GOMEZ et al, 2000; HEGEDÜS 

et al, 2000) e esse maior volume tireoideano no sexo masculino é explicado pela maior 

quantidade de massa magra neste sexo (WESCHE et al, 1997). 

 O volume tireoideano absoluto no grupo dos heterozigotos foi intermediário entre o 

grupo afetado e o grupo homozigoto normal, porém, quando o volume tireoideano foi 

corrigido pela superfície corporal, este se mostrou semelhante ao do grupo com DIGH. Este 

achado é inusitado, pois acrescenta a redução do volume tireoideano ao fenótipo dos 

heterozigotos para a mutação IVS1 +1, G→A no gene do receptor do GHRH. Conforme 

referido, este fenótipo inclui menor estatura e menores níveis de IGF-I (OLIVEIRA,CRP et 

al 2004). Isto poderia ser explicado devido aos menores níveis de IGF-I que eles (os 

heterozigotos) apresentam, já que este é um fator de crescimento tireoideano, como já foi 

citado anteriormente. Há influência da heterozigose no volume tireoideano, porém não há 

diferença na função da tireóide, não havendo diferença entre os níveis de T3, T4, T4livre, e 

TSH entre os heterozigotos e homozigotos normais. A heterozigose para esta mutação não 

mostrou influência no volume da pituitária (OLIVEIRA, HÁ; 2003), nem na morfologia 

cardíaca (dados não mostrados).  

 Há descrições de outras doenças causadas por mutações em genes da família de 

receptores de membrana acoplados à proteína G (do qual o GHRH-R faz parte) em que 

existe um fenótipo intermediário na heterozigose quando comparados com homozigotos 

normais. Mutações homozigóticas inativadoras do receptor do LDL, causam 

hipercolesterolemia e doença coronariana na primeira década de vida, enquanto a 

heterozigose para a mesma mutação causa uma hipercolesterolemia mais branda, porém 

significante, com desenvolvimento de doença coronariana em idade mais avançada 

(JANSEN et al, 2002). Mutações homozigóticas para o receptor do sensor do cálcio causam 

hiperparatireoidismo neonatal severo, enquanto a heterozigose causa hipercalcemia 

hipocalciúria, uma forma benigna de hipercalcemia (HENDY et al, 2000). Finalmente, 

mães de pacientes masculinos com diabetes insipidus nefrogênico ligado ao X, que são 
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heterozigotas obrigatórias, aparentam ser normais, porém quando são submetidas a 

restrição hídrica exibem inabilidade de concentrar apropriadamente a urina (VAN 

LIEBURG et al, 1995). 

 O volume tireoideano se correlacionou positivamente com estatura; massa magra; 

peso; superfície corporal e IGF-I e negativamente com a porcentagem de gordura corporal e 

T4 livre, quando analisado o total de pacientes. Não houve correlação com idade, sexo, 

MG, IMC e T4. Houve uma tendência à correlação positiva com T3 e negativa com TSH. 

 O volume tireoideano mostrou melhor correlação com estatura e massa magra neste 

estudo. Wesche et al (1997) mostraram melhor correlação do volume tireoideano com 

massa magra, estatura, superfície corporal e peso, quando analisados os dois grupos 

estudados por eles (obeso e não obeso). Porém, quando analisado apenas o grupo obeso, 

não houve correlação com o peso e superfície corporal, permanecendo a correlação com a 

massa magra e estatura, sendo a correlação com a massa magra a mais forte, levantando a 

hipótese de que esta (massa magra) seria o maior determinante do volume tireoideano 

(WESCHE et al, 1997), fato este reforçado depois por Barrére et al (2000). 

 Segundo Wesche et al (1997), o fato de a massa magra ser o melhor determinante 

do volume tireoideano poderia ser ilustrado por 2 exemplos. Primeiro, a massa magra é 

melhor preditor da reposição de levotiroxina que o peso corporal no hipotireoidismo 

(CUNNINGHAM & BARZEL, 1984). Segundo, em gestantes hipotireoideas, o 

requerimento de maiores doses de levotiroxina seria devido à maior massa magra pelo 

crescimento do feto (BURROW et al, 1994). Além disso, esperamos um menor volume 

tireoideano em indivíduos mais idosos devido, provavelmente, à redução de massa magra 

que acontece com o envelhecimento (BARRÉRE et al, 2000; WESCHE et al, 1997). 

Wesche et al (1997) acreditam, inclusive, que a massa magra seria um determinante melhor 

que o peso para o tamanho de outros órgãos humanos. 

 Barrére et al (2000) mostraram correlação positiva do volume tireoideano não 

apenas com peso e altura, mas também com IMC e SC, sendo a correlação com a SC a 

maior na Dinamarca. 

  Encontramos correlação negativa entre volume tireoideano e a porcentagem de 

gordura corporal, diferente de Gómez et al (2000) que encontraram correlação negativa 
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entre essas variáveis. Esta correlação negativa já era esperada, pois a porcentagem de massa 

gorda serve como uma imagem em espelho da massa magra, justificando este achado. 

 Em relação à correlação entre volume tireoideano e IGF-I, esta correlação positiva 

já foi encontrada em pacientes acromegálicos (CHEUNG et al, 1997; MIYAKAWA et al, 

1988), reforçando a idéia do IGF-I como fator de crescimento tireoideano. 

  Barrére et al (2000) encontraram correlação positiva entre o volume tireoideano e 

T4 livre e negativa com o TSH. No nosso estudo, encontramos correlação negativa com o 

T4 livre e apenas uma tendência de correlação negativa com TSH, indicando que os 

reduzidos níveis de IGF-I afetam a correlação esperada entre o volume tireoideano e TSH 

que existe em indivíduos normais. Por outro lado, uma elevação do TSH foi encontrada, 

sobretudo nos jovens com atenuação com a idade nestes indivíduos com DIGH de 

Itabaianinha (Gondo et al, 2001; Santos et al, 2002). A ausência de correlação com TSH 

também foi encontrada por Gómez et al (2000); Hegedüs et al (1982) e Wesche et al 

(1997).  Esta relação entre volume tireoideano, TSH e IGF-I é bem mais complexa. De 

acordo com Cheung et al (1995), o IGF-I sozinho não seria capaz de promover o 

crescimento tireoideano, sendo necessária a iniciação pelo TSH, com o IGF-I 

potencializando a promoção de crescimento do TSH. 

 Não houve correlação entre idade e volume tireoideano, concordando com os 

estudos de Wesche et al (1997), Gómez et al (2000) e discordando de outros que mostram 

aumento do volume tireoideano com o avançar da idade (BARRÉRE et al, 2000; 

HEGEDÜS et al, 2000). A diminuição do volume tireoideano seria explicada pela redução 

da massa metabólica ativa (massa magra) com o envelhecimento e reforçada pela 

constatação de que pacientes hipotireoideos velhos necessitam de menores doses de 

levotiroxina (CUNNINGHAM & BARZEL, 1984). A nossa amostra neste estudo é de meia 

idade, com predominância de mulheres e provavelmente não é grande o suficiente para 

ocorrer esta correlação com idade, como no estudo de Barrére et al (2000) com mais de 

3000 indivíduos. 

 Analisando apenas o grupo com DIGH, permanecem as correlações com estatura, 

massa magra e BS, demonstrando que estas variáveis são importantes determinantes para o 

volume tireoideano. Com referência à massa magra, a sua diminuição relacionada aos 

baixos níveis de atividade do eixo GH-IGF-I, é um fator preponderante nestes indivíduos 
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com resistência ao GHRH, já documentada em indivíduos pré-púberes e púberes 

(BARRETTO et al, 1999) e em adultos (BARRETO-FILHO et al, 2002). 

 A freqüência de doença nodular tireoideana foi superior nos homozigotos normais 

em relação aos heterozigotos e homozigotos afetados, fato já esperado. Se os pacientes 

acromegálicos possuem uma maior freqüência de bócio difuso e nodular, os pacientes com 

DIGH devem apresentar menos nódulos tireoideanos, provavelmente pelo menor estímulo 

do IGF-I e de outros fatores de crescimento sobre o tecido tireoideano. Os nossos pacientes 

com DIGH possuem muito baixos níveis de IGF-I e volume tireoideano reduzido, 

possuindo também menor freqüência de nódulos tireoideanos.   

 Desse modo, os achados de volume tireoideano corrigido reduzido nos homozigotos 

afetados e heterozigotos reflete um papel crítico do IGF-I na determinação do volume 

tireoideano, seja pelos efeitos diretos deste sobre os tireócitos ou via modificações na 

composição corporal especialmente a massa magra. 
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6. SUMÁRIO E CONCLUSÕES 

  

• Os indivíduos adultos com DIGH apresentaram menor volume tireoideano 

absoluto e corrigido pela superfície corpórea em relação aos heterozigotos e 

homozigotos normais. A função tireoideana nestes pacientes foi normal, 

porém mostrou níveis maiores de T4 livre,com níveis menores de T3 em 

relação aos normais , sugerindo reduzida conversão periférica de T4 a T3 em 

indíduos com DGH. Houve correlação positiva do volume tireoideano com 

altura, massa magra e superfície corporal nestes pacientes e menor 

freqüência de nódulos tireoideanos em relação aos controles normais. 
• Os indivíduos heterozigotos para a mutação IVS1 +1, G→A no receptor do 

GHRH apresentaram menor volume tireoideano absoluto e corrigido pela 

superfície corporal em relação aos indivíduos normais; e volume tireoideano 

corrigido semelhante ao dos homozigotos com DIGH. Não houve diferença 

na função tireoideana em relação aos heterozigotos e homozigotos normais. 
• O volume tireoideano, no total dos indivíduos estudados, correlacionou-se 

positivamente com altura, peso, superfície corporal, massa magra e IGF-I, 

mostrando que o IGF-I, além das variáveis antropométricas é um importante 

determinante do volume tireoideano. Houve correlação negativa do volume 

tireoideano com T4 livre e % massa gorda. 
• O achado de menor volume tireoideano em indivíduos com DIGH e em 

heterozigotos e da correlação do volume tireoideano com altura e IGF-I, 

indica um papel crítico do GH na determinação do volume da glândula 

tireóide, seja pelos efeitos diretos do IGF-I nos tireócitos ou através de 

efeitos indiretos como a redução dos fatores determinantes do volume 

tireoideano como estatura e massa magra. 
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APÊNDICE A : DADOS ANTROPOMÉTRICOS DO GRUPO 1 

 Sexo Idade 

 (anos) 

Altura  

(m) 

Peso 

(Kg) 

Edp a/i BS IMC 

 (kg/m2) 

JAM F 18 1,18 28,0 -7,62 0,96 20,11 

EFL F 22 1,27 36,8 -6,12 1,16 22,82 

MEDM F 22 1,20 23,0 -7,29 0,87 16,11 

ELFL F 25 1,20 28,5 -7,29 0,97 19,79 

JEJS M 27 1,29 34,2 -7,43 1,10 20,55 

AEJS M 29 1,30 32,0 -7,92 1,10 18,93 

GDM F 29 1,19 29,0 -7,46 0,98 20,48 

GSS F 34 1,20 34,5 -7,29 1,10 23,96 

MNN F 36 1,24 33,6 -6,62 1,08 21,85 

MLN F 37 1,22 40,4 -6,96 1,20 27,01 

JAN M 42 1,34 38,4 -6,51 1,22 21,39 

JDCS M 44 1,17 32,5 -9,10 1,02 23,74 

MJN F 45 1,25 37,8 -6,62 1,16 24,39 

JPN M 45 1,30 39,6 -7,12 1,24 23,61 

JFJ F 46 1,12 32,0 -8,68 1,00 25,51 

MHC F 47 1,20 42,0 -7,29 1,24 29,17 

VMF M 52 1,23 38,7 -8,26 1,20 25,79 

MJM F 52 1,19 39,9 -7,46 1,20 28,03 

JNC M 58 1,20 37,4 -8,64 1,16 25,97 

BNC F 62 1,12 40,1 -8,63 1,16 31,97 

JFD F 65 1,18 32,5 -7,11 1,02 23,34 

JDF M 66 1,27 39,5 -7,49 1,22 24,49 

JRF M 69 1,22 44,0 -8,34 1,26 29,56 

AME F 72 1,15 39,0 -7,59 1,14 29,49 

Média ± 

DP 

9/16 43,72 ± 

15,79 

1,22 ± 

5,58 

35,56 ± 

5,13 

-7,53 ± 

0,75 

1,12 ± 

0,11 

24,08 ± 

3,87 

 

 



                                                                                                                                                                95

APÊNDICE B – DADOS ANTROPOMÉTRICOS DO GRUPO 2. 

 

 Sexo Idade 

(anos) 

Altura 

(m) 

Peso 

(Kg) 

Edp a/i BS IMC 

(kg/m2) 

KZJNO F 18 1,64 61,5 0,06 1,70 23,01 

JPS M 37 1,58 50,0 -2,86 1,50 20,03 

JES M 38 1,62 70,5 -2,26 1,75 26,86 

RFF M 40 1,71 60,0 -0,89 1,08 20,52 

JAM F 41 1,44 53,2 -3,28 1,46 25,66 

MFFL F 42 1,53 54,9 -1,78 1,55 23,45 

JOS F 43 1,54 53,5 -1,61 1,55 22,56 

JJM M 44 1,58 50,5 -2,86 1,50 20,23 

CDM F 49 1,47 56,5 -2,78 1,55 26,15 

MJ M 51 1,60 61,3 -2,56 1,64 23,95 

AAC M 53 1,59 55,5 -2,71 1,56 21,95 

MSJ F 54 1,49 55,0 -2,11 1,55 24,77 

JMCS F 54 1,55 58,6 -1,45 1,46 24,39 

MNS F 57 1,54 55,0 -1,61 1,51 23,19 

JJM M 60 1,63 60,0 -2,10 1,66 22,58 

JJM M 76 1,49 41,5 -4,23 1,34 18,69 

MSP F 74 1,37 53,5 -4,62 1,44 28,5 

MNC F 89 1,38 45,0 -4,28 1,34 23,63 

Média ± 

DP 

8/10 51,11 ± 

16,46 

1,54 ± 

8,95 

55,33 ± 

6,51 

-2,44 ± 

1,19 

1,51 ± 

0,15 

23,35 ± 

2,61 
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APÊNDICE C: DADOS ANTROPOMÉTRICOS DO GRUPO 3. 

 

 

 Sexo Idade 

(anos) 

Altura 

(m) 

Peso 

(Kg) 

Edp a/i BS IMC 

(kg/m2) 

RLS F 20 1,58 48,0 -0,94 1,46 19,23 

CVCF M 21 1,79 92,0 -0,33 2,08 28,71 

JEG F 28 1,61 51,7 -0,44 1,53 19,95 

JDM M 28 1,63 56,0 -2,10 1,55 21,08 

JDM F 30 1,58 43,0 -0,94 1,40 17,22 

AS M 34 1,72 82,0 -0,73 2,00 27,72 

MNMS F 37 1,50 49,2 -2,28 1,47 21,87 

MFJ F 38 1,53 55,5 -1,78 1,56 23,71 

VNS F 36 1,59 60,0 -0,78 1,61 23,73 

MSJ F 40 1,66 70,0 0,39 1,85 25,40 

MSN F 42 1,59 60,0 -0,78 1,61 23,73 

JAS M 48 1,61 80,0 -2,41 1,83 30,86 

MDM F 48 1,39 41,0 -4,12 1,30 21,22 

NJS M 50 1,62 64,0 -2,26 1,72 24,39 

ZFS F 52 1,59 50,0 -0,78 1,50 19,78 

DAS M 60 1,65 55,0 -1,80 1,60 20,20 

CFS F 66 1,48 68,0 -2,61 1,70 31,04 

DAP M 75 1,55 45,0 -3,32 1,55 18,73 

Média ± 

DP 

7/11 41,83 ± 

15,01 

1,59 ± 

8,88 

59,46 ± 

14,24 

-1,51 ± 

1,20 

1,62 ± 

0,20 

23,42 ± 

4,46 
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APÊNDICE D: COMPOSIÇÃO CORPORAL DO GRUPO 1. 

 

 Massa Gorda 

(kg) 

Massa Gorda  

 (%) 

Massa Magra  

(kg) 

JAM 11,8 42,2 16,2 

EFL 14,4 39,2 22,4 

MEDM 8,7 37,7 14,3 

ELFL 10,7 37,6 17,8 

JEJS 10,7 31,2 23,5 

AEJS 9,1 28,4 22,9 

GSS 14,2 41,1 20,3 

MNN 13,5 40,2 20,1 

MLN 16,9 41,9 23,5 

JAN 11,1 28,8 27,3 

JDCS 10,4 32,0 22,1 

MJN 14,3 37,9 23,5 

JPN 11,5 29,1 27,9 

JFJ 11,8 36,8 20,2 

MHC 15,3 36,6 27,0 

VMF 13,0 33,6 25,7 

MJM 16,1 40,3 23,8 

JNC 13,5 35,9 23,9 

BNC 16,1 40,2 24,0 

JFD 13,0 39,9 19,5 

JDF 9,3 23,6 30,2 

JRF 15,0 34,1 29,0 

AME 17,1 43,9 21,9 

Média ± DP 12,93 ± 2,51 36,18 ± 5,26 22,91 ± 3,95 
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APÊNDICE E: COMPOSIÇÃO CORPORAL DO GRUPO 2. 

 

 Massa Gorda 

 (kg) 

Massa Gorda 

(%) 

Massa Magra 

(kg) 

KZJNO 12,4 20,1 49,1 

JPS 5,3 10,6 44,7 

JES 15,5 22,0 54,9 

RFF 8,3 13,8 51,7 

JAM 13,5 26,3 37,7 

MFFL 13,4 24,4 41,5 

JOS 11,4 21,4 42,1 

JJM 20,2 4,0 48,4 

CDM 18,5 32,7 38,0 

MJ 5,51 9,0 55,5 

AAC 6,7 12,0 48,9 

MSJ 13,8 25,1 41,2 

JMCS 14,6 25,0 43,9 

JJM 5,2 8,7 54,8 

JJM 6,3 15,3 35,2 

MSP 17,4 32,6 36,1 

Média ± DP 11,75 ± 4,99 18,93 ± 8,70 45,24 ± 6,86 
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APÊNDICE F: COMPOSIÇÃO CORPORAL DO GRUPO 3. 

 

 

 Massa Gorda  

(kg) 

Massa Gorda 

(%) 

Massa Magra 

(kg) 

RLS 8,3 17,3 39,7 

CVCF 17,3 18,8 74,7 

JEG 14,0 27,1 37,7 

JDM 2,9 5,1 53,1 

JDM 9,3 21,63 33,7 

AS 18,9 15,6 67,1 

MNMS 13,7 27,9 35,5 

MFJ 16,1 29,0 39,4 

MSJ 15,3 21,9 54,7 

JAS 19,2 24,0 61,0 

MDM 11,5 28,0 29,5 

NJS 4,2 7,7 59,8 

DAS 2,4 4,3 52,6 

CFS 22,7 33,3 45,6 

DAP 10,5 19,5 43,5 

Média ± DP 12,42 ± 6,17 20,07 ± 8,88 48,51 ± 13,24 
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APÊNDICE G: DOSAGENS HORMONAIS , VOLUME TIREOIDEANO 
ABSOLUTO E CORRIGIDO DO GRUPO 1. 
 

 IGF-I 

(ng/mL) 

T3 

 (ng/mL) 

T4  

(ug/dL) 

T4 livre 

(ng/dL) 

TSH 

(uU/mL) 

TV 

(ml) 

TVC 

 (ml) 

JAM 1,0 1,50 9,60 1,60 3,80 1,54 1,60 

EFL 6,8 0,88 11,90 1,12 2,96 6,50 5,60 

MEDM 2,5 1,56 10,20 1,41 2,64 1,89 2,17 

ELFL 1,0 1,35 11,0 1,27 2,34 5,60 5,77 

JEJS 18,0 1,35 10,70 1,03 6,20 4,2 3,75 

AEJS 1,0 1,20 8,80 1,70 2,90 2,84 2,58 

GDM 8,0 1,25 12,10 1,75 3,04 2,20 2,24 

GSS 17,0 0,80 6,80 0,98 2,00 2,56 2,33 

MNN 3,3 0,85 6,24 1,04 0,62 2,57 2,38 

MLN 1,0 1,50 9,20 1,20 2,20 3,31 2,76 

JAN 1,0 1,00 7,30 1,50 0,60 4,39 3,60 

JDCS 1,0 1,10 6,60 1,40 1,00 3,05 2,99 

MJN 1,0 1,12 6,84 1,06 1,52 3,07 2,65 

JPN 1,0 0,90 6,50 1,10 1,00 2,32 1,87 

JFJ 1,0 0,90 6,90 1,10 1,50 2,49 2,49 

MHC 1,0 1,09 8,29 1,20 2,42 1,70 1,37 

VMF 1,0 1,04 6,64 0,91 3,98 4,48 3,73 

MJM 1,0 1,30 9,90 1,30 2,20 3,39 2,83 

JNC 1,0 1,40 9,50 1,30 2,20 2,42 2,09 

BNC 1,0 0,90 6,90 1,20 0,90 2,55 2,20 

JFD 1,0 1,10 7,00 0,90 3,30 3,15 3,09 

JDF 1,0 1,00 7,50 1,00 1,60 9,31 7,63 

JRF 6,0 0,81 7,66 1,09 2,23 8,70 6,90 

AME 1,0 1,20 7,60 0,8 5,50 1,36 1,19 

Média ± 

DP 

3,27 ± 

4,82 

1,12 ± 

0,23 

8,05 ± 

2,31 

1,20 ± 

0,26 

2,47 ± 

1,38 

3,59 ± 

2,04 

3,16 ± 

1,69 
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APÊNDICE H: DOSAGENS HORMONAIS, VOLUME TIREOIDEANO 
ABSOLUTO E CORRIGIDO DO GRUPO 2 
 

 

 IGF-I 

(ng/mL) 

T3 

 (ng/mL) 

T4  

(ug/dL) 

T4 livre 

(ng/dL) 

TSH 

(uU/mL) 

TV (ml) TVC 

 (ml) 

KZJNO 520,0 1,50 7,40 0,71 1,01 6,50 3,82 

JPS 100,0 1,53 7,81 1,14 1,52 6,22 4,15 

JES 115,0 1,74 9,45 1,05 1,83 9,60 5,49 

RFF 50,0 1,66 14,60 1,26 4,98 8,17 7,56 

JAM 180,0 1,19 6,61 0,81 4,03 3,50 2,40 

MFFL 310,0 0,77 6,09 1,06 1,37 8,70 5,61 

JOS 210,0 1,03 5,45 1,00 4,00 6,30 4,06 

JJM 64,0 2,08 14,70 1,13 1,36 2,72 1,81 

CDM 68,0 1,58 11,70 0,87 3,61 3,76 2,43 

MJ 190,0 1,20 6,74 0,94 1,37 5,48 3,34 

AAC 135,0 1,58 11,60 1,09 1,73 5,57 3,57 

MSJ 115,0 1,80 8,00 0,66 0,42 4,10 2,65 

JMCS 72,0 1,36 8,54 0,87 1,16 11,10 7,60 

MNS - 1,14 6,95 0,94 1,03 5,16 3,42 

JJM 72,0 1,04 7,01 1,10 1,02 5,96 3,59 

JJM 60,0 1,08 7,07 0,96 1,05 4,66 3,48 

MSP 65,0 1,19 6,95 0,77 4,25 2,80 1,94 

MNC 23,0 1,03 7,10 0,75 3,76 5,97 4,46 

Média ± 

DP 

138,17 ± 

122,25 

1,36 ± 

0,35 

8,54 ± 

2,77 

0,94 ± 

0,18 

2,19 ± 

1,45 

5,90 ± 

2,30 

3,97 ± 

1,68 
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APÊNDICE I: DOSAGENS HORMONAIS, VOLUME TIREOIDEANO 
ABSOLUTO E CORRIGIDO DO GRUPO 3. 
 

 

 IGF-I 

(ng/mL) 

T3 

 (ng/mL) 

T4  

(ug/dL) 

T4 livre 

(ng/dL) 

TSH 

(uU/mL) 

TV (ml) TVC 

 (ml) 

RLS 220,0 1,47 12,60 1,13 1,80 11,60 7,95 

CVCF 550,0 2,10 9,00 0,79 0,32 11,90 5,72 

JEG 220,0 0,79 7,76 1,13 0,76 9,00 5,88 

JDM 400,0 1,34 10,90 1,37 1,35 13,90 8,97 

JDM 340,0 0,90 9,74 1,30 2,05 8,60 6,14 

AS 180,0 1,40 8,72 0,96 1,27 8,00 4,00 

MNMS - 1,17 9,70 1,30 2,36 5,50 3,74 

MFJ 500,0 1,08 6,75 0,75 1,52 5,52 3,54 

VNS - 1,29 6,82 1,01 2,29 5,00 3,11 

MSJ 520,0 1,40 7,50 0,78 3,12 9,30 5,03 

MSN - 1,23 5,41 1,01 1,47 8,00 4,97 

JAS 250,0 1,88 5,88 0,84 9,11 12,62 6,90 

MDM - 1,70 11,80 1,31 4,11 6,10 4,69 

NJS 145,0 1,26 8,77 0,83 1,48 15,30 8,90 

ZFS - 1,45 9,17 0,99 1,95 6,20 4,13 

DAS 280,0 2,00 12,0 0,88 0,26 9,30 5,81 

CFS 110,0 1,9 9,00 0,66 0,77 12,70 7,47 

DAP 58,0 1,41 9,15 1,22 0,99 7,81 5,04 

Média ± 

DP 

290,23 ± 

160,74 

1,43 ± 

0,36 

8,93 ± 

2,04 

1,01 ± 

0,23  

2,05± 

2,00 

9,24 ± 

3,11 

5,66 ± 

1,78 
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APÊNDICE J: Ultrassonografia de 
JFD, sexo feminino, grupo 1. 
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APÊNDICE L: Ultrassonografia de 
CDM, sexo feminino, grupo 2. 
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APÊNDICE M: Ultrassonografia de JEG, sexo feminino, grupo 3 

 

 


