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"The most that can be expected from any model is 

that it can supply a useful approximation to reality: 

All models are wrong; some models are useful" . 

(George E. P. Box)  
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RESUMO 

 

UM MÁXIMO EMPÍRICO PARA A ESFERICIDADE DE VETORES ALEATÓRIO S : 

APLICAÇÃO AO CRESCIMENTO SOMÁTICO DE RATOS EM UM ESTUDO 

COM MODELO EXPERIMENTAL DE HIPOTIREOIDISMO GESTACIONAL, 

Demetrius Silva de Santana, São Cristóvão, 2017.  

O hipotireoidismo, em suas formas clínica e subclínica, é endocrinopatia de prevalência 

significativa em mulheres gestantes. Dada a dependência fetal de hormônios tireoideanos 

(HT) maternos, a sua carência pode estar relacionada a efeitos duradouros no organismo, 

tendo-se em vista a ação ubíqua dos HT. Em  particular, efeitos do hipotireoidismo 

gestacional no desenvolvimento renal têm o potencial de levar a uma elevação da pressão 

arterial (PA) na vida adulta. Um indicador da programação fetal pode ser o crescimento 

somático do organismo, que, em ratos, é difícil de ser modelado devido ao crescimento 

persistente pós-puberal. Nesse sentido, o uso do peso corporal em análises de variância 

(ANOVA), tomando-se como fator de medidas repetidas (FMR) a idade do animal, é capaz de 

violar a premissa de esfericidade do modelo estatístico. Um dos objetivos do estudo foi 

avaliar, na vida adulta da prole de ratas, a influência da carência dos HT maternos na função 

renal e no crescimento somático, bem como a relação da função renal com a PA sistólica 

(PAS). Além disso, buscou-se caracterizar um método adequado de análise de curvas de peso 

corporal de ratos e investigar as consequências do uso de ANOVA em sua forma tradicional 

para esse propósito. Ratas Wistar prenhas foram divididas em três grupos experimentais 

principais: eutireoideanas controle; hipotireoideanas por adição de metimazol (0,02%) na 

água de beber; e eutireoideanas por reposição hormonal, recebendo tanto metimazol (0,02%) 

quanto levotiroxina (T4, 100 µg/L) na água de beber. Os tratamentos foram realizados do 

9º ao 21º dia de gestação. Com as proles das ratas, foram feitas: cirurgias de nefrectomia ou 

pseudocirurgia equivalente no 26º dia pós-cópula (DPC); medidas de PAS com cerca de 90 

dias pós-natal (DPN) através de um pletismógrafo de cauda; e, coletas de sangue e urina para 

avaliação do clearance de creatinina com cerca de 110 DPN. Para a avaliação do crescimento 

somático, os animais foram pesados entre 1 e 3 vezes por semana após o desmame. A análise 

de curvas de peso corporal foi feita por ajuste de sigmoide de quatro parâmetros, reduzidos a 

dois componentes principais, mantendo-se 92% da variância original dos parâmetros. 

O hipotireoidismo gestacional experimental (HGE) não teve efeito significativo sobre a PAS 

(p* > 0,200), exceto em sua interação com o ciclo estral: houve interação do ciclo estral com 

a reposição de T4 da mãe e nefrectomia, em que a queda de PAS da fase lútea foi acentuada 
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(p* = 0,039). O peso corporal no 26º DPC não apresentou correlação com a PAS (p* = 0,716). 

Também não houve correlação entre a PAS e o clearance de creatinina (p* = 0,803). O HGE 

não teve efeito significativo sobre o clearance de creatinina nem sobre os componentes 

principais das curvas de peso corporal (p* > 0,200). Portanto, não foi possível verificar, com a 

abordagem utilizada, qualquer efeito do HGE sobre a PA da prole adulta, nem sobre a função 

renal e tampouco sobre o crescimento somático. A análise do peso corporal permitiu uma 

definição precisa do início da vida adulta dos animais quanto ao seu crescimento somático e a 

elaboração de um modelo conceitual simplificado do crescimento somático de ratos. 

Além disso, foi possível estabelecer um máximo empírico para o coeficiente de esfericidade 

de estudos que usam ANOVA de medidas repetidas para modelar variáveis contínuas que 

tenham sido discretizadas e usadas como FMR; isso pode ser útil tanto no planejamento 

experimental quanto na reavaliação de achados anteriores. 

Palavras-chave: hipotireoidismo gestacional; função renal; crescimento somático; 

esfericidade; vetor aleatório.  
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ABSTRACT 

 

AN EMPIRICAL MAXIMUM FOR THE SPHERICITY OF RANDOM VECTORS: 

APPLICATION TO SOMATIC GROWTH OF RATS IN A STUDY WITH  

AN EXPERIMENTAL MODEL OF GESTATIONAL HYPOTHYROIDISM, 

Demetrius Silva de Santana, São Cristóvão, 2017.  

Hypothyroidism, in both its clinical and subclinical manifestations, is a highly prevalent 

endocrinopathy among pregnant women. Given the high fetal dependency on maternal thyroid 

hormones (TH), a shortage of these hormones can be related to long-term effects on 

organisms, as TH have ubiquitous actions. Particularly, effects of gestational hypothyroidism 

on kidneys could cause an elevation of blood pressure later in life. An indicator of fetal 

programming can be the somatic growth of an organism, which, in rats, is hard to be modelled 

due to persistent growth post-puberty. With this purpose, use of body weight in analysis of 

variance (ANOVA), taking animal age as repeated measures factor (RMF), can cause 

nonsphericity in this statistical model. A goal was to evaluate, on adult offspring, the 

influence of maternal TH deficiency on renal function and on somatic growth, as well the 

relationship between renal function and systolic arterial pressure (SAP). Additionally, we 

sought an adequate method of analysis for body weight curves of rats and investigated 

consequences of using ANOVA as usual for this purpose. Female Wistar rats were divided in 

three main experimental groups: control euthyroid; hypothyroid by addition of methimazole 

(0.02%) in drinking water; and euthyroid by hormonal replacement, receiving both 

methimazole (0.02%) and levothyroxine (T4, 100 µg/L) in drinking water. Treatment was 

given between gestational days (GD) 9 and 21. On offspring, either nephrectomy or sham-

surgery was done at post-coitus day (PCD) 26. Blood pressure was evaluated at around 

postnatal day (PND) 90, through a tail-plethysmograph. Blood and urine were collected at 

around PND 110 to evaluate creatinine clearance. To evaluate somatic growth, animals were 

weighed once to thrice weekly after weaning. Analysis of weight data was done by fitting a 

modified tetraparametric sigmoid curve to weight data and reducing its parameters by 

principal component analysis, whereby two principal components were able to retain 92% of 

original variance of parameters. Experimental gestational hypothyroidism (EGH) had no 

effect on SAP (p* > 0,200), except through its interaction with estrous cycle. There was a 

third order interaction concerning estrous phase, nephrectomy and T4 replacement, where the 

luteal SAP drop was intensified (p* = 0,039). Body weight at PCD 26 did not show any 
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correlation with SAP (p* = 0,716). There was no correlation between SAP and creatinine 

clearance (p* = 0,803). EGH had no significant effect on creatinine clearance nor on weight 

curve principal components (p* > 0,200). Thus, given current approach, it was not possible to 

detect any EGH effect on SAP, neither on renal function, nor on somatic growth. Analysis of 

body weight curves allowed a precise definition of the beginning of adulthood of animals 

regarding their somatic growth and elaboration of a simplified model of somatic growth of 

rats. Also, it was possible to establish an empirical maximum for the coefficient of sphericity of 

studies which use repeated measures ANOVA to model continuous variables which have been 

discretized and used as RMF; this can be useful for both experimental planning and previous results 

reevaluation. 

Keywords: gestational hypothyroidism; renal function; somatic growth; sphericity; random vector.  
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento intrauterino1 e neonatal de um organismo tem influência 

marcante no resto de sua vida. Para que seja adequado, depende de condições ótimas, que 

garantam suprimento de nutrientes, oxigênio e hormônios. Algumas patologias, que se 

desenvolvam na vida adulta – a exemplo de hipertensão2, resistência insulínica e obesidade –, têm 

seu surgimento parcialmente atribuído a processos que ocorreram ainda na vida fetal e neonatal 

(FOWDEN; GIUSSANI; FORHEAD, 2006). Nesse contexto, conceitua-se programação fetal – 

ou, mais amplamente, origens ontogênicas da saúde e da doença3 – como a capacidade que 

estímulos presentes durante o desenvolvimento perinatal possuem de desencadear consequências 

tardias; sejam elas favoráveis ou não à saúde do indivíduo posteriormente (ROSENFELD, 2016). 

Há evidências epidemiológicas de que os pesos ao nascer e no primeiro ano de vida 

se correlacionam com doenças crônicas na vida adulta e, em particular, com fatores de risco 

cardiovascular (MCMILLEN; ROBINSON, 2005). Em uma revisão sistemática, envolvendo 

mais de 444 mil indivíduos originários de 25 coortes distintas, observou-se correlação inversa 

da pressão arterial sistólica (PAS), ao longo da vida, com o peso ao nascer e com o perímetro 

cefálico; mas correlação direta com o crescimento pós-natal (HUXLEY; SHIELL; LAW, 2000). 

A relação com o peso neonatal também é detectável para estimadores de resistência 

insulínica; por exemplo, isso ocorreu em uma das clássicas coortes holandesas expostas ao 

rigoroso Inverno da Fome4 na vida intrauterina. Pesquisadores identificaram que esses 

sujeitos, na vida adulta, apresentavam resposta menos eficaz a um teste de tolerância à 

glicose5, alcançando níveis glicêmicos e insulínicos mais elevados ao fim das dosagens; e 

isso era mais acentuado em indivíduos com baixo peso ao nascer ou obesos durante o estudo 

(RAVELLI et al., 1998). Esse achado foi compatível com estudo prévio no mesmo tema 

(HALES et al., 1991) e com outro que se seguiu (RICH-EDWARDS et al., 1999). Dessa 

forma, o peso nas primeiras fases de vida serve como um indício indireto para o fenômeno 

de programação fetal. 

                                                 
1 Em geral, as ideias do texto são elaboradas com a infraclasse de mamíferos placentários em mente. Entretanto, 

o fenômeno de programação fetal pode ser facilmente explorado em outros seres vivos, como já se fez, por 

exemplo, em aves (RUIJTENBEEK et al., 2003). 
2 Ao longo do texto, hipertensão será a forma concisa de hipertensão arterial sistêmica. 
3 Do inglês, developmental origins of health and disease. O surgimento e a ampliação do conceito são melhor 

explorados na seção 2.1.1.1. Lá, também são apresentados os demais termos correlatos utilizados nessa área do 

conhecimento. 
4 Episódio ocorrido no fim da Segunda Guerra Mundial (1944-1945). Desencadeado por uma combinação do 

bloqueio nazista de transporte de cargas para o oeste da Holanda com um Inverno atípico, o Hogerwinter fez 

com que grandes populações urbanas sobrevivessem por meses com rações diárias abaixo de 1000 calorias.  
5 Quando comparados aos conterrâneos nascidos no período imediatamente anterior e no imediatamente 

posterior ao episódio histórico. 
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Porém, é importante salientar a potencial interação entre o crescimento pré-natal e 

o pós-natal, e como isso pode confundir a análise de variáveis na vida adulta. Para crianças 

nascidas com peso em percentil extremo, seja na região inferior, seja na superior da curva de 

crescimento, os fenômenos de catch-up e catch-down, respectivamente, são bem descritos e 

comuns nas populações modernas e bem-nutridas6 (ONG et al., 2000). Argumenta-se que 

seria o rápido ganho de peso nesse período da vida o responsável, nas crianças com baixo 

peso no nascimento, por certos fenômenos observados na vida adulta, como uma maior 

resistência insulínica (MCMILLEN; ROBINSON, 2005). Em um estudo prospectivo, 

envolvendo crianças tanto nascidas pequenas quanto adequadas para a idade gestacional, a 

resposta insulínica a um desafio glicêmico foi maior naquelas que apresentaram catch-up. 

(SOTO et al., 2003). Por isso, ao se analisar o efeito do baixo peso ao nascer sobre variáveis 

na fase adulta, é importante levar em conta também como a massa corporal variou ao longo da 

vida, na tentativa de se desembaraçar a contribuição de cada período para a predição gerada 

por um dado modelo. 

Dentre as patologias que podem se desenvolver na gestação, há as disfunções 

da tireoide; em particular, o hipotireoidismo7. Em populações cujo aporte de iodo é 

adequado, cerca de 1% das mulheres em idade fértil apresenta hipotireoidismo clínico. 

Quando considerados níveis de hormônio tireoestimulante (TSH) mais abrangentes para 

diagnóstico, de forma a incluir as portadoras de hipotireoidismo subclínico8, esse valor 

pode chegar a 10% (VANDERPUMP, 2011). Durante a gestação, o hipotireoidismo 

subclínico é um problema de saúde relativamente comum (NEGRO; STAGNARO-

GREEN, 2014). Seu diagnóstico é complicado pela dificuldade em se estabelecer o ponto 

de corte para as concentrações de TSH, que variam conforme a origem étnica da 

população, ainda que essas concentrações sejam ajustadas e controladas para outras 

variáveis, como idade materna, tabagismo, paridade e aporte individual de iodo 

(KOREVAAR et al., 2013). 

                                                 
6 O termo catch-up é usado no âmbito pediátrico para se referir ao fenômeno no qual crianças nascidas com peso 

em percentil baixo, para o esperado para sua herança genética, deslocam-se rapidamente, nos primeiros meses ou 

anos de vida, para percentil superior da curva de crescimento. O termo catch-down é definido analogamente, 

quando, partindo de um percentil elevado de peso, move-se para uma faixa de peso inferior. 
7 Comumente, é devido à secreção de quantidades inadequadas de HT pela tireoide. Porém, outras situações 

são possíveis, apesar de mais raras, como por exemplo a resistência periférica à ação desses hormônios 

(OLATEJU; VANDERPUMP, 2006). 
8 É definido como quando há concentração sérica elevada de tireotrofina associada a concentrações normais de 

levotiroxina (seja tiroxina livre, seja total); não depende do surgimento de sintomas de hipotireoidismo, que 

inicialmente são inespecíficos. 
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Os efeitos adversos do hipotireoidismo sobre desfechos obstétricos e pediátricos 

são bem estabelecidos para sua forma clínica9 (GARBER et al., 2012); incluindo o aumento 

da incidência de baixo peso ao nascer (HOU et al., 2016). Ainda assim, não se deve 

menosprezar sua forma subclínica, pois mesmo alterações pequenas nos níveis de hormônios 

tireoideanos (HT) durante a gestação são capazes de levar a efeitos adversos na vida adulta 

(GOODMAN; GILBERT, 2007a; LI, Y. et al., 2010). Soma-se a isso o fato de que fetos 

apresentam grande dependência dos HT maternos nas fases iniciais de desenvolvimento, 

transferidos pela placenta, como já se sabe há algumas décadas (VULSMA; GONS; DE 

VIJLDER, 1989). Assim, episódios de hipotiroxinemia, mesmo que transitórios, durante a 

gestação, podem ter repercussões para o feto (HADDOW et al., 1999). 

Diversos modelos animais podem ser utilizados para se estudar o hipotireoidismo 

durante o desenvolvimento, com suas vantagens e desvantagens. São agrupados em cinco 

grandes classes (ARGUMEDO; SANZ; OLGUÍN, 2012), citadas a seguir. Como primeira 

ferramenta que se tornou disponível para o estudo da insuficiência tireoideana, os modelos 

cirúrgicos ainda são empregados, porém estão associados à remoção acidental das paratireoides, 

o que afeta o metabolismo do cálcio. Nesse sentido, o uso de iodo radioativo é efetivo em atacar 

mais precisamente o tecido tireoideano, porém necessita de permissão especial para ser 

manipulado. Como terceira classe de modelos, a privação de iodo é capaz de impedir a 

formação dos HT; entretanto, a obtenção da ração pobre em iodo pode não ser simples. É 

também difícil a obtenção de cepas transgênicas cuja formação da glândula tireoide ou a 

produção de hormônios esteja afetada. A última das cinco classes é a dos métodos 

farmacológicos – são os métodos mais práticos e baratos, apesar de que erros de dosagem são 

possíveis. As duas principais drogas utilizadas com esse propósito são o propiltiouracil (PTU) e 

o metimazol (MMZ); ambas inibem a tireoperoxidase10, porém a primeira também inibe 

desiodades11 (ARGUMEDO; SANZ; OLGUÍN, 2012). Por conta disso, dentre as duas drogas, o 

MMZ mimetiza melhor as causas de hipotireoidismo decorrentes da falha na produção de 

hormônios pela glândula tireoide – que são as causas mais prevalentes em populações humanas 

(NEGRO; STAGNARO-GREEN, 2014). 

                                                 
9 Maior incidência de abortos, prematuros e natimortos; preeclampsia, hipertensão materna, hemorragia pós -

parto e prejuízo ao desenvolvimento psicomotor da criança. 
10 Enzima responsável pela oxidação de íons iodeto, permitindo a adição do iodo a resíduos de tirosina no lúmen 

dos folículos da glândula tireoide. 
11 Enzimas expressas perifericamente que são responsáveis pela remoção de átomos de iodo dos anéis a romáticos 

dos HT. A depender da isoforma, podem atuar no anel aromático interno ou externo do hormônio, assim o 

ativando ou inativando. 
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O desenvolvimento renal é um dentre os diversos que dependem de HT. Quando 

avaliadas ainda na infância, crianças nascidas com hipotireoidismo congênito apresentam menor 

tamanho e volume renais quando comparadas a controles saudáveis, mesmo que seu tratamento 

tenha se iniciado precocemente (BÜLBÜL et al., 2009). Além disso, a ontogenia desse órgão 

depende de aumento na concentração renal de receptores de angiotensina II (AII) do 

tipo 1 (AT1), próximo ao término da gestação (TUFRO-MCREDDIE et al., 1995); quando 

esses receptores foram antagonizados com losartana durante a maturação renal, a prole de ratos 

apresentou alterações na estrutura renal, com redução na taxa de filtração glomerular (TFG) e 

aumento na albuminúria quando adultos (BALBI et al., 2008; TUFRO-MCREDDIE et al., 1995). 

Esses achados são relevantes, pois já se demonstrou que esse aumento nos receptores AT1 é 

dependente tanto da maturação fetal induzida por corticosteroides próximo a termo; quanto de 

aumento concomitante dos níveis de HT (FORHEAD; FOWDEN, 2002). De tal forma, 

interferindo no desenvolvimento renal, o hipotireoidismo gestacional teria o potencial de levar 

a distúrbios na estrutura e função renais após a maturidade. 

Diferenças na estrutura e função renais ao nascimento são capazes de explicar, em 

parte, o surgimento de hipertensão na vida adulta. Indivíduos hipertensos possuem menor 

número de glomérulos (KELLER et al., 2003a), o que se relaciona com a perda durante o 

envelhecimento, mas também com diferenças no número de glomérulos ao nascimento. Esse 

número apresenta forte correlação com o peso ao nascer, e é inversamente proporcional ao 

tamanho glomerular (MAÑALICH et al., 2000). Nesse âmbito, pode ser recordado um 

trabalho já realizado em nosso laboratório, em que ratas tratadas com metimazol durante a 

gestação geraram prole com maior pressão arterial aos 60 dias pós-natal (DPN) (SANTOS et 

al., 2012). Levando-se em conta: esse último trabalho mencionado; a importância dos HT 

para o desenvolvimento renal; e, a relação entre a estrutura e função renais com a pressão 

arterial – é possível construir a hipótese de que a suposta ação do hipotireoidismo gestacional 

sobre os níveis pressóricos ocorre em parte por efeitos sobre o desenvolvimento renal. 

A TFG costuma ser a variável mais usada para representar a função renal de 

um indivíduo12. Costuma declinar – junto com o número de glomérulos filtrantes – com 

a idade (TAN et al., 2010). Essa taxa de declínio depende de diversos fatores, já tendo sido 

                                                 
12 A função renal pode ser dividida, amplamente, em dois aspectos: glomerular e tubular; correspondentes às 

duas grandes subdivisões do néfron. A função glomerular é avaliada pela TFG, que corresponde à quantidade de 

ultrafiltrado produzido pelos rins por unidade de tempo. Clinicamente, a TFG é grosseiramente estimada a partir 

da concentração sérica de creatinina, que, combinada a outras variáveis clínicas, pode ser usada para calcular o 

clearance de creatinina, estimador da TFG. Para maior precisão, pode-se combinar essa última concentração 

com a concentração de creatinina em urina coletada ao longo de várias horas, e utilizar a fórmula clássica que 

leva em conta: as duas concentrações, o volume de urina e o tempo de coleta.  



5 

 

 

descritos entre eles: o número atual de glomérulos, a prática de atividade física, e patologias 

como diabetes melitus, tabagismo e obesidade (HALLAN et al., 2006; MAEDA et al., 2011; 

PAGTALUNAN et al., 1997; STENGEL et al., 2000). 

Por ser importante como preditora para efeitos da programação fetal na vida 

adulta, vale destacar a análise da curva de peso corporal ao longo da vida. É comum que a 

idade do animal, variável contínua, seja discretizada e utilizada como fator de medidas 

repetidas na análise de variância (ANOVA). Porém, sabe-se que, apesar de bastante utilizada, 

essa discretização de variáveis tem o potencial de trazer erros inferenciais importantes, 

afetando tanto a especificidade quanto a sensibilidade dos testes de hipóteses (RUCKER; 

MCSHANE; PREACHER, 2015). Em especial, gera um fator de medidas repetidas que não 

satisfaz a premissa de esfericidade dos dados13 (BOX, 1954). 

Para os termos da ANOVA que contenham fatores de medidas repetidas, a 

não-esfericidade produz um teste F com nível de significância real (equivalente à taxa de 

falsos-positivos) maior que o nível nominal (GEISSER; GREENHOUSE, 1958). Propomos 

que a não-esfericidade pode ser interpretada como baixa dimensionalidade inerente a uma 

variável dependente, o que pode ser explorado com diversas técnicas de redução de 

dimensionalidade e, em particular, com a análise de componentes principais 

(HOTELLING, 1933). 

Por outro lado, a transformação do peso corporal em outras variáveis, por meio de 

ajuste não-linear – método clássico porém de menor uso (FITZHUGH, 1976) – apresenta 

restrições quanto à sua aplicação a ratos. Isso ocorre porque todas as curvas clássicas usadas 

para modelar o crescimento de animais apresentam superiormente assíntota horizontal14, 

enquanto que o ganho de peso do rato prossegue por toda vida (THAMOTHARAN et al., 2007), 

o que está associado a um fechamento epifisário muito tardio (MARTIN; RITMAN; 

TURNER, 2003). Tais fatos podem dificultar a análise da curva de peso corporal em ratos e, 

em particular, na prole em modelos experimentais de hipotireoidismo gestacional. 

Dessa forma, no presente estudo, propomos analisar a função renal da prole de ratas 

submetidas ou não a protocolo de hipotireoidismo gestacional; bem como observar se, na prole, 

possíveis alterações na função renal se correlacionam com níveis de pressão arterial. 

Para melhor entender a correlação entre essas variáveis, sugerimos alterar a quantidade de 

                                                 
13 A premissa de esfericidade é equivalente à igualdade de variâncias para as diferenças de todos os pares dos 

grupos correspondentes aos diversos níveis  de um fator de medidas repetidas. Surge como consequência à 

maneira que o modelo linear é construído para esse tipo de análise de variância. Detalhes na seção 2.2.3. 
14 Nesse contexto, uma reta horizontal, à qual convergem, em idades elevadas, as curvas das equações clássicas 

usadas para modelar o crescimento de animais. Ou seja, essas curvas admitem que há um peso máximo que será 

alcançado antes do fim da vida do animal. 
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glomérulos renais na prole de uma maneira independente do protocolo de hipotireoidismo. 

Ainda – sabendo-se: da importância do peso dos neonatos e do ganho de peso ao longo da vida 

como preditores de efeitos da programação fetal; e da dificuldade de se estudar esse tipo de 

dado sem perda de especificidade na inferência estatística – visamos caracterizar modelo 

alternativo de análise do peso corporal ao longo da vida do rato. Por fim, dado que o uso da 

idade do animal como fator de medidas repetidas faz com que a premissa de esfericidade não 

seja satisfeita, foram investigadas certas limitações – decorrentes da baixa dimensionalidade 

inerente à natureza de uma variável – sobre modelos de análise de variância que pressuponham 

a esfericidade nos dados. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Esta revisão de literatura está dividida em duas grandes subseções. 

Na primeira, são abordados o conceito de programação intrauterina, a fisiologia 

tireoideana, a epidemiologia do hipotireoidismo e o impacto dessa endocrinopatia: sobre a 

função renal, sobre a função cardiovascular e sobre o crescimento somático. Com isso, 

busca-se embasar a investigação dos efeitos do hipotireoidismo gestacional sobre a função 

renal e sobre o crescimento somático da prole. 

Na segunda, apresentam-se algumas das razões pelas quais a reprodutibilidade de 

publicações prévias pode ser afetada, o que inclui, dentre outros motivos, o mau uso de 

modelos estatísticos. Em particular, mostram-se as consequências das violações de 

esfericidade para análises de variância, apresentando-se a terminologia necessária para que 

mais adiante seja possível a demonstração de duas proposições a respeito de um máximo 

empírico para o coeficiente de esfericidade de vetores aleatórios.   

2.1. Fisiologia 

2.1.1. A vida perinatal influencia na saúde e na doença 

Variações nas condições intrauterinas têm efeitos notáveis na vida adulta de um 

organismo. Essa influência é por vezes chamada de programação intrauterina. O peso ao nascer 

é um marcador clássico de exposição precoce a adversidades ambientais. Está relacionado ao 

surgimento de diversas doenças na vida adulta, como hipertensão, diabetes melitus tipo 2 e 

obesidade (CURHAN et al., 1996). Entretanto, por si só, o baixo peso no nascimento não é 

necessário para estabelecer se houve programação intrauterina (LAW, 2002). Os mecanismos 

pelos quais essa influência ocorre são diversos, e se dão em uma escala ampla, podendo 

envolver gene, célula, tecido e órgão, a depender do período, tipo e intensidade do agravo 

(FOWDEN; GIUSSANI; FORHEAD, 2006). Antes de se detalhar as potenciais vias, 

examina-se, a seguir, uma cronologia encurtada dessa linha de pesquisa.   

2.1.1.1. Breve histórico 

Apesar de as publicações de David Barker e colegas terem popularizado a hipótese 

de que doenças da vida adulta seriam influenciadas pela fase perinatal, ideias similares já 

estavam presentes em documentos anteriores. Já na primeira metade do século XX, no Reino 

Unido, observou-se, em certas tabelas atuariais – em que a mortalidade geral por faixa etária 

estava expressa em porcentagem relativa –, o surgimento de diagonais com valores 
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aproximadamente constantes (KERMACK; MCKENDRICK; MCKINLAY, 1934). Ou seja, a 

taxa de mortalidade geral, quando corrigida para a faixa etária, acompanhava o conjunto de 

indivíduos enquanto eles, ao longo dos anos, passavam às idades mais avançadas, e isso se 

refletia na tabela adaptada como valores quase invariáveis em suas diagonais. A esse fenômeno 

se atribuiu o papel determinante de condições durante a infância na vitalidade dos indivíduos a 

longo prazo.  

Posteriormente, na década de 1970, com a população da Noruega, foi notada 

correlação entre duas variáveis separadas por um longo intervalo de tempo: a mortalidade por 

causas coronarianas a partir da quarta década de vida, e as taxas de mortalidade infantil à 

época do nascimento desses indivíduos. Entretanto, de maneira interessante, não se observou 

corelação dessa mortalidade adulta investigada com a mortalidade infantil no próprio período 

do estudo (FORSDAHL, 1977). Na década seguinte, Wadsworth e colaboradores (1985), 

trabalhando com uma coorte de mais de 5 mil indivíduos na terceira década de vida, notaram 

correlação inversa entre o seu peso ao nascer e a sua PAS. 

Esses trabalhos antecederam os mais comumente citados estudos de Barker e 

motivaram a busca de seus achados posteriores. Em sua primeira publicação nesse área, o 

epidemiologista inglês e sua equipe observaram a correlação entre as taxas de mortalidade 

adulta nos anos de 1968-78 e as taxas de mortalidade infantil em 1921-25, usando 212 regiões 

administrativas da Inglaterra e de Gales, estratificando-as por causa de morte e por faixa etária 

(BARKER; OSMOND, 1986). As causas específicas de óbito com maior correlação foram: 

infarto agudo do miocárdio (IAM), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), câncer gástrico 

e febre reumática. Para as três primeiras causas, o coeficiente de Pearson foi maior que 0,5 para 

cada sexo, quando considerados indivíduos nas faixas de idade acima de 55 anos. Interessante 

salientar que, mesmo esses sendo coeficientes tradicionalmente considerados elevados, o mesmo 

pesquisador e equipe notaram anos à frente que eles poderiam ter sido atenuados por padrões 

diferenciados de migração na população (MARTYN; BARKER; OSMOND, 1993). 

Em uma tentativa de distinguir o efeito intrauterino daquele decorrente do 

ambiente pós-natal precoce, esses dados foram depois reanalisados separando-se a 

mortalidade infantil em neonatal e pós-neonatal. Com o resultado dessa reanálise, o grupo 

de pesquisa especulou que algumas doenças, como acidente vascular encefálico (AVE), 

seriam mais afetadas pela vida dentro do útero; outras, como a DPOC, seriam mais 

afetadas pelo ambiente do primeiro ano após o nascimento; e, por fim, algumas mais, 

como o IAM, por ambos os períodos (BARKER; OSMOND; LAW, 1989).  
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 Além desses estudos – que fizeram uso das regiões administrativas britânicas 

como unidades amostrais –, o grupo de Barker verificou a relação da doença cardíaca 

isquêmica com os pesos ao nascer e no primeiro ano de vida. Para isso, utilizou dados de mais 

de 5 mil homens, nascidos entre 1911-30, de seis distritos ingleses. Nesse trabalho, através da 

análise de tabelas de contingência, detectou-se tendência a maior mortalidade por IAM e 

DPOC para menor peso no primeiro ano de vida, mas não para menor peso ao nascer15 

(BARKER et al., 1989). Essa abordagem, que visava identificar a interação de momentos 

distintos do desenvolvimento com os efeitos da perturbação, estava estreitamente relacionada 

à noção de “janela crítica”: era esperado que certos períodos se mostrassem como os mais 

sensíveis aos mecanismos que viessem a mediar o surgimento das consequências duradouras. 

Em outro estudo, uma relação – similar às anteriores com o risco cardiovascular –, 

foi verificada para concentração plasmática de insulina. Isso é, adultos que antes foram bebês 

pequenos pareciam apresentar menor produção de insulina. Integrando todos esses achados, 

foi proposta a hipótese do “fenótipo poupador”. Essa hipótese fazia analogia a um conceito já 

estabelecido, de genótipo poupador. Conjeturou-se que o ambiente adverso nas primeiras 

fases de vida era capaz de causar, nos organismos, adaptações para uma vida adulta em um 

ambiente de escassez, sem alteração duradoura via modificação do código genético  (HALES; 

BARKER, 1992); e que a síndrome metabólica na verdade poderia ser chamada de “síndrome 

do bebê pequeno” (BARKER et al., 1993). Para algumas características, esse fenótipo apenas 

seria prejudicial caso houvesse um desencontro entre a programação para escassez, nas 

primeiras fases da vida, e uma abundância de nutrição na vida adulta.  

Com o tempo, algumas críticas à terminologia que estava sendo empregada 

surgiram. A noção de “programação” poderia ser inapropriada, se viesse a sugerir que seus 

efeitos poderiam ser facilmente reversíveis, ou “desprogramáveis”. Além disso, a ideia de um 

fenótipo poupador poderia ser muito restrita, para conseguir abraçar todos os possíveis efeitos 

sobre a saúde e sobre a doença na vida adulta. Gradualmente, houve consenso de que uma 

noção mais ampla, de “plasticidade do desenvolvimento”, seria mais adequada para representar 

todas as possíveis respostas adaptativas na vida adulta de um organismo que tenham sido 

decorrentes do estado de seu ambiente  durante o desenvolvimento – e que melhor refletiria as 

vantagens evolutivas da capacidade um mesmo genótipo produzir, condicionalmente ao 

ambiente, diversos fenótipos (BATESON et al., 2004). 

                                                 
15 Porém, note que a análise estatística foi feita através  de testes qui-quadrado para tendência, numa tabela de 

contingência gerada a partir da discretização da variável contínua peso. Portanto, também não foi levada em 

conta a interação potencial entre os pesos nas duas idades. 
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2.1.1.2. Alterações epigenéticas e celulares 

Dos mecanismos possíveis para a plasticidade do desenvolvimento, aquele que 

opera na estrutura de menor escala – dentre as ponderadas –, o núcleo celular, considera 

que condições ambientais adversas durante o desenvolvimento seriam capazes de 

adicionar informação ao código genético, através de mecanismos epigenéticos. Essa 

informação permaneceria guardada mesmo após sucessivas mitoses – e até mesmo 

meioses. Tais alterações levariam à expressão diferenciada de proteínas celulares, 

modificando a quantidade produzida de canais, receptores e enzimas celulares e, dessa 

forma, afetando a atividade celular (FOWDEN; GIUSSANI; FORHEAD, 2006). 

A disciplina da epigenética estuda como a informação pode ser adicionada ao 

código genético sem que haja modificações diretas sobre a sequência de bases nitrogenadas. 

Suspeitou-se inicialmente que o padrão de metilação do DNA pudesse influenciar a expressão 

de genes, e que esse padrão fosse herdável. Mais tarde, uma grande quantidade de evidências 

surgiu corroborando essa hipótese. Hoje são conhecidos diversos mecanismos epigenéticos, 

como: a metilação de bases de citosina; a presença de ilhas citosina-fosfato-guanina (CpG) em 

regiões promotoras de genes; e, a acetilação e expressão diferencial de histonas, que 

influencia a compactação da cromatina. Essas alterações podem ser mantidas ao longo de 

mitoses sucessivas, bem como na linhagem germinativa, após meiose. Tais mecanismos 

influenciam a expressão proteica, por dificultar ou facilitar o acesso ao código genético e sua 

transcrição, e estão envolvidos em diversos fenômenos (HOLLIDAY, 2006). 

Como exemplo, considerem-se as mutações em oncogenes ou genes 

supressores tumorais em células somáticas que podem levar ao surgimento de câncer. 

Sabe-se agora também que metilação excessiva de genes supressores tumorais ou hipometilação 

de oncogenes também são a causa de alguns cânceres, sendo encontrados em frequência igual 

ou superior ao mecanismo clássico de mutação do DNA (HERMAN; BAYLIN, 2003). 

Algumas linhagens fenotípicas celulares são estabelecidas durante a ontogenia e 

se seguem ao longo de sucessivas mitoses. Por exemplo, fibroblastos sofrem mitose e 

originam novos fibroblastos, linfócitos originam novos linfócitos. A determinação dessas 

linhagens também se deve a mecanismos epigenéticos, com ativação de certos genes e 

inativação de outros, que se perpetuam na linhagem celular, através de mecanismos ainda não 

totalmente esclarecidos (LI, E., 2002). 
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Dessa forma, a informação carregada no núcleo não pode ser descrita apenas pelas 

sequências de bases nitrogenadas que formam as moléculas de DNA, mas também pelo 

padrão de metilação de citosinas, acetilação de histonas e compactação de cromatina. 

A princípio, poderia haver uma causa genética comum que resultasse em baixo 

peso ao nascer, preditor da programação fetal, e risco futuro de doença degenerativa, desde a 

concepção, e assim justificasse a correlação entre esse peso corporal e manifestações adversas 

na vida adulta. Por exemplo, uma mutação no gene da glicoquinase pancreática leva a redução 

na secreção fetal de insulina, baixo peso ao nascer e intolerância à glicose no adulto. 

Entretanto, desordens monogênicas como essa são raras e não são capazes de explicar a 

variação de risco que ocorre na faixa normal de peso ao nascer. Estudos com genes 

monozigóticos mostram que pesos discordantes ao nascimento levam a riscos diferenciados 

na vida adulta, demonstrando que genótipos idênticos levam a fenótipos distintos quando as 

condições intrauterinas são comprometidas (FOWDEN; GIUSSANI; FORHEAD, 2006). 

Os principais fatores capazes de induzir alterações epigenéticas, no ambiente 

intrauterino, são nutrientes e hormônios. Como exemplo dentre esses últimos, a administração 

de glicocorticoide é capaz de causar demetilação de DNA que se apresenta associada a 

expressão aumentada de genes para aminotransferases hepáticas durante o período perinatal 

(THOMASSIN et al., 2001). Como exemplo do efeito da variação de nutrientes, uma dieta com 

restrição de folato, vitamina B12 e metionina, elementos participantes do metabolismo de grupos 

metil-, em ovelhas no período periconcepcional, foi capaz de alterar o padrão de metilação do 

DNA dos filhotes; apresentando-se, simultaneamente, modificações do peso corporal, da 

resistência à insulina e da pressão arterial sistêmica na fase adulta (SINCLAIR et al., 2007). 

2.1.1.3. Alterações histológicas e anatômicas 

De maneira mais simples, alterações diretas na plasia e trofia teciduais também 

seriam capazes de explicar parte da plasticidade do desenvolvimento, dada a relação 

estrutura-função de tecidos e órgãos. Por exemplo, existe correlação entre o peso ao nascer e o 

número de glomérulos renais de um indivíduo: examinando secções coronais de rins de uma 

coorte de neonatos, com óbito antes de duas semanas de vida, Mañalich e colaboradores 

(2000) encontraram forte correlação direta entre o peso ao nascer e o número de glomérulos 

renais, que por sua vez apresentou forte correlação inversa com o volume glomerular. 

Outro estudo, com autópsias de adultos, estimou um ganho médio de cerca de 25 mil 

glomérulos para cada cem gramas a mais de peso ao nascer (HUGHSON et al., 2003). Reduções do 

número de unidades funcionais renais são compensadas, dentro de certo limite, com aumento do 
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tamanho glomerular, mantendo-se assim a área total filtrante (BHATHENA et al., 1985; 

LUYCKX; BRENNER, 2005). Apesar disso, demonstrou-se correlação entre hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), na vida adulta, e uma quantidade reduzida de glomérulos (KELLER et al., 2003b). 

Por fim, também foi notada maior incidência de HAS em indivíduos com baixo peso ao nascer 

(CURHAN et al., 1996). 

2.1.2. Hormônios tireoideanos 

Nesta subseção, exploramos a dependência fetal de hormônios tireoideanos (HT) 

para seu desenvolvimento, a embriologia da glândula tireoide em humanos e em ratos, e a 

fisiologia resumida da função tireoideana. 

2.1.2.1. O desenvolvimento embriológico depende de hormônios tireoideanos 

É fato bem estabelecido que os HT são essenciais ao desenvolvimento 

embriológico humano, em especial à embriologia do sistema nervoso central (SNC). 

Neonatos expostos a níveis consideravelmente reduzidos de HT durante a vida uterina 

apresentam posteriormente retardo no crescimento, defeitos neurológicos e desempenho 

reduzido em diversas habilidades cognitivas (RIVAS; NARANJO, 2007). As 

consequências específicas à deficiência dependem do período e severidade da exposição. 

Ainda assim, mesmo níveis subclínicos de hipotireoidismo têm se mostrado capazes de 

afetar o desenvolvimento neurológico fetal (GOODMAN; GILBERT, 2007b), afetando 

adversamente a função cognitiva de filhos nascidos de mães com distúrbios leves na 

função tireoideana durante a gestação (HADDOW et al., 1999). 

Essa sensibilidade a déficits sutis de HT é relevante, pois níveis leves ou 

subclínicos de hipotireoidismo são comuns em mulheres e se agravam com idades mais 

avançadas (WOEBER, 1997); o que é de relevância dada a tendência recente de a 

maternidade ser adiada até mais tarde devido a exigências da carreira profissional. Além do 

mais, um uso desajustado de tioamidas, inibidoras da tireoperoxidase, para o tratamento de 

tireotoxicose gestacional, pode levar a hipotireoidismo não detectado (DIAV-CITRIN; 

ORNOY, 2002). Soma-se a esses dois fatores um terceiro: alguns poluentes ambientais são 

conhecidos por sua capacidade de induzirem hipotireoidismo (SHIMIZU et al., 2013). Esses 

fazem parte do grupo de compostos conhecidos como poluentes orgânicos persistentes, a 

exemplo de pesticidas e bifenis clorados, que permanecem por longo tempo no meio ambiente 

devido a sua grande estabilidade química e lipossolubilidade (ASPLUND et al., 1994). 
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2.1.2.2. Desenvolvimento da glândula tireoide em humanos 

A glândula tireoide se desenvolve a partir da terceira semana de idade 

embrionária16 em humanos. Para isso, forma-se uma evaginação na linha média do assoalho 

anterior da faringe, por volta do décimo sexto dia de gestação. A partir daí, ocorre migração 

em sentido caudal, mantendo-se sua ligação com o assoalho da faringe pelo ducto 

tireoglosso. Por volta da sétima semana, a glândula atinge sua posição e definição finais. 

Os folículos tireoideanos passam por três estágios: o estágio pré-coloidal, entre a sétima e 

décima terceira semanas; o estágio de início de coloide, entre a décima terceira e décima quarta 

semanas; e a fase folicular, a partir da décima quarta semana. A tireoglobulina, que serve de 

matriz na síntese HT, é detectada na quinta semana de gestação (FISHER; KLEIN, 1981). 

No estágio pré-coloidal, por volta da décima segunda semana, a captura de iodo 

pela tireoide é detectável. A produção de levotiroxina (T4) é detectada duas semanas após, 

durante a fase final de formação da luz folicular. No hipotálamo, o hormônio liberador de 

tireotropina (TRH) é detectado por volta da oitava semana; e a tireotropina (TSH), na 

hipófise, por volta da décima primeira semana. As concentrações de TSH permanecem em 

nível baixo até a metade da gestação. Por volta da vigésima semana, tanto a captação pela 

tireoide fetal quanto as concentrações séricas de T4 começam a aumentar (FISHER et al., 2000).  

2.1.2.3. Desenvolvimento da glândula tireoide em ratos 

Em ratos, a glândula tireoide se encontra formada no décimo sétimo dia 

embrionário. Nesse período, ela é capaz de formar tireoglobulina e iodeto, apesar de em 

pequena quantidade. Demonstrou-se que a tireoide do rato encontra-se pronta para a produção 

hormonal por volta do vigésimo dia embrionário (FELDMAN; VAZQUEZ; KURTZ, 1961), 

próximo ao término de sua gestação, que tipicamente dura entre 21 a 23 dias. 

Assim, para HT, a fonte hormonal do embrião do rato é essencialmente materna. 

Experimentos demonstraram que até mesmo pequenas deficiências de iodo maternas são 

capazes de reduzir as concentrações de T4 do feto, implicando que concentrações adequadas 

do hormônio no soro materno são fundamentais para que os níveis no embrião sejam 

mantidos. A detecção de HT no embrião do rato acontece no nono dia embrionário, com 

concentrações de T3 mais elevadas que de T4 (WOODS, R. J.; SINHA; EKINS, 1984). 

As concentrações totais de T3 e T4 aumentam de forma significativa a 

partir do décimo oitavo dia embrionário até o nascimento, devido à maturação da 

                                                 
16 Aproximadamente equivalente à quinta semana de gestação pela contagem obstétrica. 
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glândula. Após o nascimento, os níveis plasmáticos de T4 continuam a subir, até atingir um 

pico no décimo sétimo dia pós-natal. Em paralelo, os níveis de T3 também aumentam, 

atingindo o pico no vigésimo oitavo dia pós-natal. Nessa espécie, os níveis adultos de HT são 

alcançados no quadragésimo dia pós-natal (FISHER et al., 1976). 

2.1.2.4. A fisiologia dos hormônios tireoideanos 

Os HT são reconhecidos por influenciar o crescimento e metabolismo celulares 

em todo o organismo. Estão presentes em duas formas: tiroxina (T4) e triiodotironina 

(T3). Ambos são secretados pela glândula tireoide por estímulo do hormônio hipofisário 

tireotropina (TSH). Esse último é secretado em quantias que representam a estimativa 

central da demanda do organismo por atividade tireoideana.  

A secreção do TSH segue as seguintes etapas. O hipotálamo, recebendo aferências 

de diversas regiões do SNC, produz hormônio liberador de tireotropina (TRH). O TRH é 

lançado na primeira capilarização do sistema porta hipotálamo-hipofisário. Por esses vasos, 

o TRH chega à adeno-hipófise, onde residem células denominadas tireotropos. Quando em 

contato com TRH, os tireotropos são estimulados a secretar TSH, que é então lançado na 

corrente sanguínea. O TRH, e consequentemente o TSH, como já dito, representa a estimativa 

do SNC sobre o quanto o organismo necessita dos HT. Para fazer esse balanço, o hipotálamo 

leva em conta, por exemplo, a exposição do organismo ao frio e ao estresse de forma geral, 

e os níveis de HT circulantes (COSTA-E-SOUSA; HOLLENBERG, 2012). 

O TSH, pela corrente sanguínea, entra em contato com os tireócitos dos 

folículos tireoideanos. Na superfície dos tireócitos está expresso o receptor para TSH 

(TSHR), que, quando ativado por ligante, desencadeia cascata intracelular de segundos 

mensageiros. As vias de monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) e, em doses maiores de 

TSH, de diacilglicerol (DAG) e trifosfato de inositol (IP3) estão envolvidas. O resultado é 

um estímulo tanto para o trofismo celular quanto para atividade de vias enzimáticas 

envolvidas na produção e liberação dos HT (VAN SANDE et al., 2006). 

Os HT são produzidos no coloide dos folículos tireoideanos. Os tireócitos 

sintetizam e exocitam, pela sua membrana apical, para esse coloide, tanto tireoglobulina 

(TG) quanto tireoperoxidase (TPO). Enquanto a TG integra-se ao interior do coloide, a TPO 

permanece ligada à membrana apical, agindo sobre a superfície do coloide 

(CZARNOCKA, 2011). Ao mesmo tempo, pela sua membrana basolateral, tireócitos 

capturam ativamente iodeto da corrente sanguínea por um simportador Na+/I- (NIS), num 
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processo dependente de potássio intracelular. A TPO oxida o iodeto e esse é, dessa forma, 

ligado a alguns dos resíduos de tirosina da TG (YOSHIHARA et al., 2012). 

Essa organificação do iodeto produz resíduos de monoiodotirosina (MIT) e 

diiodotirosina (DIT). MIT e DIT se combinam no coloide tireoideano, também através da 

TPO, para formar resíduos de T3 e T4, na TG. Sob influência de TSH, porções de coloide são 

endocitadas pelos tireócitos e fundidas a lisossomos, que digerem a TG e liberam, dentre 

outros fragmentos, T3 e T4 livres. A forma secretada pela tireoide é predominantemente o T4, 

apesar de o T3 ter uma afinidade maior pelos receptores de HT (TRs) (SANDLER et al., 2004).  

Os hormônios T4 e T3 são pequenas moléculas e atravessam a membrana celular 

sem grande dificuldade, podendo assim alcançar e ligar-se aos TRs nucleares. Elementos 

responsivos aos HT (TREs) estão presentes nas regiões promotoras de alguns genes e são 

ativados pelo complexo HT-TR; o complexo pode estar na forma monomerizada, 

homodimerizada ou, até mesmo, heterodimerizada com outros tipos de receptores nucleares. 

Uma das proteínas cuja produção é estimulada é a ubíqua Na+/K+ ATPase. Quando ligado a HT, 

o TR também se junta a co-ativadores. Quando não ligado, ainda assim possui papel ativo, pois 

está ligado a co-repressores impedindo transcrição genética. Além dessa ação clássica, há relatos 

de atividade não-genômica dos HT, independentemente de TR (BERNAL; MORTE, 2013). 

 

Figura 1. Metabolismo da levotiroxina (T4) pelas deiodinases. T3: triiodotironina; rT3: T3 reversa. 

Fonte: BORON; BOULPAEP, 2012. 
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2.1.2.5. O papel das desiodases 

Desiodases, também conhecidas como deiodinases, são enzimas com função de 

peroxidase que atuam removendo iodo de aminoácidos (GEREBEN et al., 2008). Dentre 

essas, a subfamília de interesse é a das desiodases de iodotironina, que atuam ativando ou 

desativando os HT (Figura 1), para a qual o termo desiodase fará referência a partir daqui. 

As desiodases atuam nos anéis aromáticos das iodotironinas. Agindo no anel 

externo, são chamadas de 5’/3’-monodeiodinases. Por outro lado, quando removem o iodo do 

anel interno, estão agindo como 5/3-monodeiodinases. A primeira função é a que transforma 

T4, de menor ação biológica, em T3, de alta atividade no receptor17. A segunda função 

metaboliza tanto T4 em T3 reverso (rT3), impedindo sua conversão em T3, quanto T3 em 

3,3’-diiotironina (3,3’-T2), inativando-o.  

Essas enzimas estão presentes como três isoformas (tipos 1, 2 e 3: D1, D2 e D3). 

A última isoforma (D3) é uma desiodase de anel interno, reduzindo a ação dos hormônios 

tireoideanos. A D2 é uma desiodase de anel externo, que ativa a levotiroxina, ao convertê-la 

em T3.  Como a desiodase tipo 1 atua tanto no anel aromático externo quanto no interno, tem 

potencial de ser ativadora bem como inativadora de HT (GEREBEN et al., 2008). 

A conversão periférica de T4 pela D1 e D2 é responsável pela maior parte do 

T3 circulante. Além disso, a presença dessas enzimas dá mais flexibilidade à regulação 

espacial e temporal da atividade tireoideana. Por exemplo, ratos expostos ao frio 

apresentam elevação das concentrações intracelulares de T3 nos adipócitos do tecido 

adiposo marrom, o que é mediado por D2 (CARVALHO et al., 1991). 

2.1.3. Hipotireoidismo, gestação e tioamidas 

Durante a gestação, cerca de 10% das mulheres podem passar por anormalidades 

na função tireoideana. A prevalência de hipotireoidismo durante a gestação é estimada em 

0,3% a 2,5% em diferentes países. Nesse período, comumente as mudanças na função 

tireoideana são sutis, quando a glândula e a ingestão de iodo são normais. Entretanto, 

doenças autoimunes ou deficiência de iodo são suficientes para deflagrar hipotireoidismo 

                                                 
17 Apesar de comumente se ilustrar a atuação dos hormônios tireoideanos com a ligação do T3 a receptores 

intracelulares, deixando-se ao T4 o papel exclusivo de pró-hormônio, este é igualmente um agonista pleno, 

porém de muito menor afinidade pelo receptor (SANDLER et al., 2004). A sua contribuição exata para a 

ativação dos receptores de hormônios tireoideanos depende da proporção T4/T3 intracelular, que pode ser 

modificada pela atuação das desiodases. Ainda assim, é interessante que o nocaute simultâneo dos genes 

das desiodades D1 e D2 em camundongos  – fazendo cessar a conversão periférica de T4 em T3 – não leve a 

manifestações fenotípicas marcantes, ao mesmo tempo em que mantenha as concentrações séricas de T3 

inalteradas e as de T4, elevadas (GALTON et al., 2009). 
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gestacional em algumas mulheres (LAZARUS, 2005; SMYTH et al., 1999). Em especial, o 

hipotireoidismo congênito é uma causa tratável das mais comuns de deficiência mental no 

recém-nascido (LAZARUS, 2005; SMALLRIDGE et al., 2005). No período gestacional, é 

fundamental o diagnóstico precoce do hipotireoidismo, já que este, mesmo transitório, 

pode trazer consequências de longo prazo para o feto. 

Em humanos, os efeitos da privação de HT sobre fetos e desfechos obstétricos 

serão descritos, a seguir, com base na evidência clínica de melhor nível atualmente. Em uma 

meta-análise recente sobre efeitos do hipotireoidismo clínico durante a gestação, foi descrito 

o aumento dos riscos relativos dos recém-nascidos para: prematuridade, em 20%, e baixo 

peso ao nascer, em 30% – porém não para o risco de recém-nascido pequeno para a idade 

gestacional (RNPIG) (HOU et al., 2016). Quando considerada a forma subclínica da doença, 

a revisão sistemática disponível inclui desfechos obstétricos e descreve um aumento dos 

riscos relativos para: morte neonatal, em ao menos 40%; descolamento prematuro de 

placenta, em ao menos 20%; e aborto, em ao menos 60% – mas, assim como na forma 

clínica, não há aumento do risco para RNPIG (MARAKA et al., 2016). 

A placenta é responsável pelo transporte dos HT, o que é de grande 

importância nas fases iniciais de desenvolvimento, quando não há produção desses 

hormônios pelo feto. A atuação placentária se dá tanto pelo transporte quando pela 

metabolização dos HT. Esta última se dá pelas desiodases, detectáveis na placenta, com 

exceção do subtipo D1. Apesar de inicialmente estudos in vitro indicarem que a atividade 

dessas enzimas seria ajustável às concentrações de HT, isso não foi confirmado com 

estudos ex vivo – e, além dessa conversão entre tironinas, já foram identificados seis tipos 

de transportadores distintos que permitem a passagem desses hormônios pela placenta 

(CHAN; VASILOPOULOU; KILBY, 2009). 

Somando-se ao transporte dos HT em si, também é conhecida a permeabilidade 

placentária às drogas antitireoideanas, que podem agir na tireoide fetal. Durante o 

tratamento do hipertireoidismo com tioamidas durante a gestação humana, tanto PTU 

quanto MMZ são capazes de alcançar os tecidos fetais (INOUE et al., 2009). Assim, esse 

tratamento possui riscos relacionados tanto a efeitos tireoideanos quanto a 

extratireoideanos – respectivamente: tanto uma dose excessiva poderia levar 

acidentalmente ao hipotireoidismo, com seu impacto negativo por si só; como seria 

possível a existência de um efeito teratogênico independente da droga.  

Levando-se pelo excesso de zelo, dentre os dois, a droga de primeira escolha 

para o tratamento foi definida como o PTU. O MMZ foi deixado como opção de segunda 
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linha após estudos de caso verificarem, em comum, o surgimento de aplasia cutânea 

associada ao uso da droga durante a gestação; esses, por sua vez, foram motivados pela 

identificação de uma correlação entre a presença de metimazol em carne bovina18 de 

consumo e um aumento na prevalência dessa malformação de 2 para 12 casos a cada 100 

mil nascidos vivos (MARTÍNEZ-FRÍAS et al., 1992). Entretanto, em estudo mais recente, 

de larga escala, encontrou-se um aumento na razão de chances para malformações para 

ambas as substâncias, apesar de o espectro teratogênico ser diferente para cada tratamento 

(ANDERSEN et al., 2013). Por outro lado, experimentalmente, nenhuma malformação foi 

detectável em um estudo toxicológico dos efeitos das duas drogas sobre ratos e 

camundongos (MALLELA et al., 2014). 

2.1.4. Influência do hipotireoidismo sobre a função renal 

2.1.4.1. Nas fases iniciais de desenvolvimento 

Experimentalmente, em ratos neonatos, o hipotireoidismo diminuiu o tamanho e o 

peso do rim, bem como a taxa de síntese proteica (CANAVAN et al., 1994). Além disso, 

crianças com hipotireoidismo congênito apresentam massa renal reduzida e anomalias renais e 

urológicas – como displasia renal, hidronefrose, agenesia renal, rim ectópico, válvulas uretrais 

posteriores e hipospádia – com maior prevalência (KUMAR et al., 2009). Crianças nascidas 

com hipotireoidismo congênito, quando avaliadas ainda na infância, apresentaram menor 

tamanho e volume renais quando comparadas a controles saudáveis, mesmo que seu tratamento 

tenha se iniciado precocemente; em um modelo de regressão múltipla, foi detectada  correlação 

entre o volume renal relativo e a tiroxina livre circulante (BÜLBÜL et al., 2009). 

2.1.4.2. No organismo maduro 

Os HT atuam na homeostase do sódio e da água, no crescimento e 

desenvolvimento renais, na manutenção do fluxo plasmático renal e da taxa de filtração 

glomerular (TFG). Pacientes com hipotireoidismo primário podem apresentar: 

hiponatremia, redução do fluxo plasmático renal (FPR) e da TFG, e aumento das 

concentrações de creatinina séricas – normalizadas com reposição de HT (IGLESIAS; 

DÍEZ, 2009). Estudos já apontaram que a reposição de levotiroxina foi capaz de reverter a 

                                                 
18 Nesse período, casos de contaminação da carne bovina haviam sido detectados na Espanha e na França, 

quando pessoas manifestaram sintomas logo após seu consumo. Fazia -se o uso do metimazol ou do 

propiltiouracil, associado a clenbuterol, um agonista beta-adrenérgico, com o propósito de se acelerar o ganho de 

peso do gado.  
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insuficiência renal aguda e a deterioração da insuficiência renal crônica em pacientes com 

hipotireoidismo clínico (MAKINO et al., 2000; MOORAKI et al., 2003). 

Elementos como estrutura, peso e tamanho podem ser comprometidos pela 

disponibilidade dos hormônios tireoideanos tanto em rins de animais em desenvolvimento como 

de adultos. Em casos de animais submetidos a nefrectomia unilateral, a tireoidectomia atenua a 

hipertrofia compensatória, comuns em animais submetidos a essa cirurgia (FALK et al., 1991). 

Por outro lado, em animais hipertireoideanos, elementos como a relação entre a massa renal e a 

massa corporal podem aumentar cerca de 30% (KOBORI, et al., 1998). 

Há evidências de que a ativação direta do sistema renina-angiotensia-

aldosterona (SRAA) pelos HT possa ocorrer independentemente dos efeitos do SRAA na 

hemodinâmica, mesmo com o desconhecimento dos mecanismos específicos que 

concorrem para as alterações no tamanho do rim (KOBORI et al., 1998). A hipertrofia 

renal em ratos hipertireoideanos pode ser bloqueada com losartana, o que não foi possível 

com a nicardipina (KOBORI; HAYASHI; SARUTA, 2001). Nesse mesmo grupo, foi 

observado que o hormônio da tireoide, por meio de um mecanismo dependente do seu 

elemento de resposta, ativa o promotor do gene da renina em certa linhagem celular, o que 

leva a um aumento da expressão do RNAm codificador da renina. Entretanto, não está 

totalmente claro se o componente do SRAA atua de forma direta ou indireta como um 

fator de crescimento renal modulado pelos HT (KOBORI; HAYASHI; SARUTA, 2001). 

2.1.5. Influência do hipotireoidismo sobre a função cardiovascular 

2.1.5.1. Nas fases iniciais de desenvolvimento 

Poucos estudos investigaram os efeitos do hipotireoidismo sobre a função 

cardiovascular nas fases iniciais de desenvolvimento. Fazendo uso de um modelo de 

hipotireoidismo gestacional com a droga metimazol, Santos e colaboradores identificaram um 

quadro de hipertensão espontânea na prole de ratos aos 60 dias de idade – apesar de bradicardia 

concomitante – ocasionado possivelmente pelo aumento da modulação simpática dos vasos 

(SANTOS et al., 2012). Em contrapartida, em um estudo posterior, também com a prole adulta de 

ratos – porém fazendo-se uso de propiltiouracil para indução do hipotireoidismo gestacional –, 

observou-se: a redução da função e dimensão cardíaca em neonatos; associadas a alterações 

histológicas que comprometeriam a função cardiovascular; e a uma redução na pressão arterial 

sistólica e diastólica (GHANBARI et al., 2016). 
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2.1.5.2. No organismo maduro 

Pacientes com hipotireoidismo clínico têm um risco cardiovascular elevado e, 

mais recentemente, esses fatores de risco cardiovascular também foram detectados em 

pacientes com hipotireoidismo subclínico. Para esses últimos, a redução da função diastólica 

do ventrículo esquerdo é a anormalidade cardíaca encontrada com mais consistência. 

Adicionalmente, notou-se uma elevação da resistência vascular sistêmica, com rigidez arterial 

e comprometimento da função endotelial, em pacientes com hipotireoidismo subclínico, o que 

denota um comprometimento da função vascular (BIONDI, BERNADETTE, 2007).  

As consequências do hipotireoidismo subclínico no sistema cardiovascular 

puderam ser revertidas com a reposição de T4 em um pequeno grupo de pacientes 

(BIONDI et al., 1999), porém o benefício da reposição nesses aspectos ainda precisa ser 

avaliado por ensaios clínicos randomizados de grande porte. 

2.1.6. Influência do hipotireoidismo sobre o crescimento somático 

2.1.6.1. Crescimento longitudinal 

O hipotireoidismo é constantemente apontado como causa de retardo do 

crescimento no meio pediátrico. O prognóstico da altura em crianças com hipotireoidismo 

congênito detectado tardiamente é reservado. Embora o tratamento leve a um aumento inicial 

de crescimento, o hipotireoidismo prolongado pode resultar no comprometimento da estatura 

final do adulto (KANDEMIR; YORDAM, 2001). Por outro lado, o hipertireoidismo já foi 

relatado como um acelerador do crescimento em crianças normais e em pacientes com 

síndrome de Turner (MASSA et al., 1992). Cabe ressaltar que esses efeitos clássicos são 

todos descritos após o nascimento, seja em consequência à forma congênita do 

hipotireoidismo – em que a própria criança falha em produzir seus HT no momento do 

nascimento – seja na forma adquirida na infância. 

A administração de hormônio tireoideano a ratos imaturos causa a aceleração da 

taxa de ossificação endocondral esquelética. Estudos in vivo têm sugerido que o hormônio 

tireoideano pode estimular o crescimento ósseo longitudinal ao incrementar a secreção de 

hormônio do crescimento (GH); no entanto, o GH por si só é incapaz de estimular a maturação 

da cartilagem (HERVAS; MORREALE DE ESCOBAR; ESCOBAR DEL REY, 1975). 

Camundongos sem os subtipos de receptor de hormônio tireoideano TRαs e TRβs, ou 

sem ambas isoformas, foram gerados com o intuito de se reconhecerem as diferenças funcionais 

mais relevantes, sobre o crescimento longitudinal, entre as principais isoformas do receptor 
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tireoideano. Quando todas as isoformas do TRα sofrem deleção, ocorre, como consequência: 

atraso do crescimento linear, desorganização da arquitetura colunar das placas de crescimento, 

retardo na mineralização da cartilagem e comprometimento da hipertrofia condrocitária; que são, 

todos, efeitos do hipotireoidismo na placa epifisária. A deleção das isoforma TRβs não resulta em 

retardo do crescimento ou alteração no fenótipo esquelético, sugerindo que o TRα é a isoforma 

que predominantemente controla o crescimento ósseo (O’SHEA; WILLIAMS, 2002). 

Visando analisar a função do subtipo TRβ in vivo, foi desenvolvido um análogo 

sintético do hormônio tireoideano (GC-1), que seletivamente se liga e ativa o TRβ, 

mantendo-se uma afinidade de ligação similar à do T3. O tratamento de ratos hipotireoideanos 

com o GC-1 não normalizou o crescimento longitudinal, a desorganização da coluna 

condrocitária, ou a expressão de IGF-1 na placa epifisária; porém: normalizou a diferenciação 

de condrócitos hipertróficos, a expressão de tipo específico de colágeno e a espessura da placa 

epifisária. Esses dados apontam que alguns dos efeitos do hormônio tireoideano no 

desenvolvimento ósseo podem ser mediados pelo subtipo TRβ (FREITAS et al., 2005). 

2.1.6.2. Crescimento e proliferação celular em tecidos diversos 

Estudos em animais demonstraram que o T3 é um mitógeno hepático ao promover a 

proliferação de hepatócitos, se administrado após hepatectomia parcial, e seu efeito depende do 

tipo e estado de desenvolvimento da célula (FRANCAVILLA et al., 1994; MALIK et al., 2003). 

O T3 também tem efeitos positivos na cicatrização de feridas e na proliferação de células, 

incluindo células da tireoide de bovinos cultivadas, células pró-B de medula óssea, células 

acinares pancreáticas e células epiteliais do túbulo proximal renal. Existem indicações de 

que T3 é necessário para a ramificação da morfogênese e diferenciação dos pulmões. 

Em contraste, o tratamento com T3 foi descrito como capaz de bloquear a proliferação e 

induzir a diferenciação de células progenitoras de oligodendrócitos, células de 

neuroblastoma e progenitores eritróides (TARIM, 2011). 

Pesquisas prévias demonstraram que cerca de 150 genes – incluindo aqueles 

do fibrinogênio, da transferrina, da fibronectina, de proteína associada a receptor 

andrógeno e de algumas sulfotransferases de dehidroepiandrosterona – são regulados 

positivamente por T3 (TARIM, 2011). Os genes alvo de T3 foram investigados por 

ensaio de microarranjos em linhagens de carcinoma hepatocelular, e alguns genes – 

envolvidos no metabolismo, desintoxicação, transdução de sinal, adesão celular e 

migração celular, assim como fatores de transcrição, oncogenes e ciclo celular – foram 

reconhecidos como sendo suprarregulados pelo tratamento com T3 (LIU et al., 2006).  
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2.2. Estatística 

Há um crescente interesse da comunidade de pesquisadores sobre a 

reprodutibilidade científica e quais fatores podem afetá-la (BAKER, 2016). Inclui-se, dentre 

os diversos motivos, o mau uso de modelos estatísticos. Em particular, de interesse para o 

presente trabalho, violações de esfericidade na análise de variância causam um aumento da 

taxa de falsos-positivos nos testes F (GEISSER; GREENHOUSE, 1958). Além disso, 

introduz-se abaixo a terminologia necessária para que mais adiante, na seção Resultados, seja 

possível a demonstração de duas proposições a respeito de um máximo empírico para o 

coeficiente de esfericidade de vetores aleatórios. Essa terminologia requer certo conhecimento 

de álgebra de matrizes, para a qual diversos livros-texto estão disponíveis (POOLE, 2004). 

2.2.1. Crise de reprodutibilidade na Ciência 

O termo “crise de reprodutibilidade” se refere à dificuldade ou impossibilidade de 

resultados anteriores serem reproduzidos em novos experimentos (BAKER, 2016). Como 

replicar um fenômeno é etapa inerente ao método científico, a incapacidade de replicar 

estudos anteriores pode ter consequências graves. Teorias e novos estudos podem estar 

fundamentados em premissas falsas ou cuja magnitude de efeito é, na prática, desprezível 

(IOANNIDIS, 2005, 2008). 

Tentativas de replicação em larga escala são escassas. Em uma das mais 

conhecidas, entre 53 achados pré-clínicos na área de oncologia e hematologia, apenas foi 

possível a reprodução de resultados de 6 deles. Ainda assim, mesmo se tratando de resultados 

que por  fim  não puderam ser replicados, uma grande quantidade de estudos secundários 

acabou sendo gerada a partir deles (BEGLEY; ELLIS, 2012). Mais recentemente, em um 

grande esforço coletivo para avaliar a reprodutibilidade na Psicologia, Nosek e centenas de 

colaboradores (2015) avaliaram 100 achados de estudos experimentais e observacionais 

publicados em três periódicos de alto impacto na área. Mesmo recebendo orientação e apoio 

dos autores originais, apenas 36% das hipóteses se confirmaram por teste de significância, 

chegando a 47% caso fosse avaliado se o efeito original se encontrava no intervalo de 

confiança da replicação. Dentre as explicações consideradas, como usual, levanta-se a 

possibilidade de que fatores desconhecidos ou mal controlados durante a coleta de dados 

tenham afetado a magnitude dos efeitos estudados. 

O mau uso da estatística também é um dos fatores para a baixa reprodutibilidade. 

Sabe-se que isso pode ser estimulado por ambientes de alta competitividade e demanda por 
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publicações (FANELLI, 2010). Práticas que causam a redução da especificidade19 no teste de 

hipóteses são as mais diversas. Quando essas são utilizadas, caso não se ajuste o ponto de 

corte para descarte da hipótese nula, permite-se que resultados quaisquer possam ser 

apresentados como estatisticamente significativos, de maneira arbitrária.  

Dentre essas práticas, podemos citar algumas delas: criar hipóteses a partir dos 

dados e usar os mesmos dados para confirmá-las; usar múltiplas variáveis dependentes; 

condicionar o tamanho amostral a análises parciais dos dados; usar múltiplos fatores na 

análise; usar o mais favorável dos vários subconjuntos de fatores na análise; investigar 

interações pela comparação de valores de p obtidos separadamente; remover subconjuntos 

de unidades amostrais provenientes de algum dos grupos estudados com critérios 

notavelmente flexíveis; apresentar apenas os achados favoráveis à hipótese inicial; e, 

reanalisar os dados de diversas maneiras, à exaustão, em busca daquela que melhor conte 

a história desejada (CRAMER et al., 2016; GELMAN; STERN, 2006; SIMMONS; 

NELSON; SIMONSOHN, 2011).  

Uma das causas de aumento de falsos-positivos no teste de hipóteses é a 

violação de esfericidade na análise de variância de medidas repetidas, o que inclui 

conceitos melhor apresentados nas próximas subseções. 

2.2.2. Análise de variância 

A nomenclatura usada aqui é similar à disponível em referência dada 

(DONCASTER; DAVEY, 2007). Análise de variância (ANOVA), no sentido mais amplo, é 

um método de decomposição da variabilidade de um vetor aleatório 𝒀 de tamanho 𝑛, por 

meio de um modelo linear do tipo: 

𝒀 = 𝜷𝑿 + 𝒛 (Equação 1) 

Nessa equação, 𝜷 é uma matriz 𝑛 × 𝑚 de coeficientes de regressão 𝛽𝑖𝑗; 𝑿 é um 

vetor coluna 𝑚× 1 de variáveis independentes; e, 𝒛 é um vetor aleatório coluna 𝑚× 1 

de resíduos. Os vetores 𝒀 e 𝑿 são conhecidos e usados para calcular os estimadores �̂� e �̂�, 

comumente por método de máxima verossimilhança (MMV) ou de mínimos 

quadrados (MMQ). Assume-se que 𝒛 é independente dos outros termos e possui distribuição 

multivariada normal, com matriz de covariância de termos não-nulos idênticos na diagonal e 

nulos fora da diagonal. 

                                                 
19 Ou seja, um aumento na taxa de falsos -positivos dentre as hipóteses nulas. 
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Quando 𝑛 = 1, o método é univariado e torna tratáveis os casos em que 𝜷 

contenha termos que sejam idealizados tanto como constantes quanto como valores 

aleatórios. Os termos constantes são chamados de efeitos fixos e os termos aleatórios, de 

efeitos aleatórios. Quando o modelo de ANOVA possui efeitos fixos e efeitos aleatórios, 

pode-se nomeá- la de ANOVA mista (mixed ANOVA). 

As variáveis independentes da ANOVA são chamadas de fatores. Quando 

são contínuas, costumam ser chamadas de covariáveis. Os demais fatores são 

chamados de fixos ou aleatórios, a depender do tipo de efeito ao qual estão associados.  

Os valores que fatores podem assumir são chamados de seus níveis. 

A medida de “variabilidade” usada pela a ANOVA é a soma dos quadrados (𝑆𝑄). 

De maneira geral, a 𝑆𝑄  associada a um fator 𝐴, representada por 𝑆𝑄(𝐴), é computada através 

da diferença entre as 𝑆𝑄 residuais ao modelo em dois casos: quando seus 𝛽1𝑗 associados são 

fixados em zero e quando assumem os valores ajustados (por MMV ou MMQ).  

A partir da 𝑆𝑄(𝐴), obtém-se o quadrado médio (𝑄𝑀) associado ao fator 𝐴, um 

estimador de variância, pela razão da 𝑆𝑄 sobre os seus graus de liberdade (𝑔𝑙): 

𝑄𝑀(𝐴) =
𝑆𝑄(𝐴)

𝑔𝑙(𝐴)
 (Equação 2) 

Usando termos adequados, digamos um fator fixo 𝐴 e um fator aleatório 𝑆′, 

tais que, quando a hipótese nula (H0) é verdadeira, tenhamos 

𝔼(𝑄𝑀(𝐴)) = 𝔼(𝑄𝑀(𝑆′)), 

em que 𝔼(∙) é o valor esperado de uma variável, pode-se construir a estatística: 

𝐹0 =
𝑄𝑀(𝐴)

𝑄𝑀(𝑆′)
 (Equação 3) 

Quando H0 é verdadeira, isto é, quando temos 

𝛽𝑖(𝑘) = 𝛽𝑖(𝑘+1) = ⋯ = 𝛽𝑖(𝑘+𝑔𝑙(𝐴)−1) = 0, 

os 𝑄𝑀 seguem distribuição χ2(𝑔𝑙). 

Por conta disso, 𝐹0  segue distribuição de Fisher-Snedecor com graus de liberdade 

𝑔𝑙(𝐴) no numerador e 𝑔𝑙(𝑆′) no denominador, o que denotamos por 

𝐹0~𝐹(𝑔𝑙(𝐴),𝑔𝑙(𝑆’)), 

sobre a qual podem ser feitos testes de hipóteses.  
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2.2.3. Esfericidade 

Como exemplo do que é esfericidade, tomemos o caso mais simples em que o 

fenômeno aparece. Seja um modelo de ANOVA univariada com um fator fixo 𝐴 – chamado 

de fator de medidas repetidas – e um fator aleatório 𝑆′. Nesse exemplo, 𝐴 e 𝑆′ estão cruzados 

e replicados uma única vez; isto é, dado o conjunto de níveis observados de 𝐴, ν𝐴, e o 

conjunto de níveis observados de 𝑆′, ν𝑆, é verdade que os valores observados assumidos por 𝑿 

representam cada um dos elementos do produto cartesiano ν𝐴 × ν𝑆 uma única vez20.  

Podemos simplificar a (Equação 1) para esse modelo, com suas premissas: 

{
  
 

  
 

𝑌𝑖𝑗 = μ+ 𝛽𝑖 + 𝛾𝑗 + 𝑧𝑖𝑗 ,

∑𝛽𝑖

𝐾

𝑖=1

= 0 , ∑𝛾𝑗

𝑁

𝑗=1

= 0 ,

𝛾𝑗~𝑁(0,𝜎𝛾) , 𝑧𝑖𝑗~𝑁(0,𝜎𝑧),

 (Equação 4) 

em que 𝑌𝑖𝑗 é o valor assumido pela variável independente no i-ésimo nível do fator 𝐴 e no 

j-ésimo nível do fator 𝑆′.  

Se tomarmos a diferença entre dois níveis distintos 𝑎 e 𝑏 do fator 𝐴, podemos 

definir uma nova variável: 

𝐷𝑎−𝑏 = 𝑌𝑎𝑗 −𝑌𝑎𝑗 = 𝛽𝑎 − 𝛽b+ 𝑧𝑎𝑗 − 𝑧𝑏𝑗 . 

Sua distribuição de probabilidade se torna evidente: 

𝐷𝑎−𝑏~𝑁(𝛽𝑎 −𝛽𝑏 , 2𝜎𝑧), 

pois 𝑧𝑎𝑗 e 𝑧𝑏𝑗 são, por hipótese, independentes. 

Assim, em decorrência da maneira como esse modelo linear foi construído, 

𝐷𝑎−𝑏 devem ser variáveis com mesma variância para quaisquer 𝑎 e 𝑏. A essa propriedade – 

e, portanto, premissa – do modelo, dá-se o nome de esfericidade.  

 

                                                 
20 Se muito abstrato, imagine 𝐴 como o fator Tempo e 𝑆′ como o fator Unidade Amostral. Dessa forma, os  n íveis de 𝐴 

representam os momentos do estudo em que as unidades amostrais são avaliadas; e os n íveis de 𝑆′ representam as  

unidades amostrais. O fato de os fatores estarem cruzados indica que as unidades amostrais são reutilizadas ao  longo do 

tempo. Como o desenho experimental é replicado apenas uma vez, cada unidade amostral é avaliada apenas uma vez em 

cada tempo. 
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Caso a esfericidade seja violada, o valor de p21 obtido – usando-se a distribuição 

de probabilidade de referência 𝐹(𝑔𝑙(𝐴),𝑔𝑙(𝑆’)) – fica subestimado, como se vê mais adiante, 

aumentando a proporção de hipóteses nulas descartadas, numa população de hipóteses nulas 

verdadeiras. Ou, em outras palavras, fazendo com que o nível de significância verdadeiro seja 

maior que o nível de significância nominal22. 

2.2.4. Matriz de covariância 

A medida de esfericidade é construída fazendo-se uso da matriz de covariância do 

vetor que contém todos os valores assumidos por 𝑌𝑖𝑗 quando fixado um j: 

𝒀∙𝑱 = (𝑌1𝐽, 𝑌2𝐽 , … , 𝑌𝐾𝐽)
𝑇. 

A matriz de covariância 𝚺 = (𝜎𝑝𝑞 ) desse vetor contém como elementos de sua diagonal 

as variâncias de cada um de seus componentes e como elementos fora da diagonal, as covariâncias: 

{
  
 

  
 𝚺 = (

𝜎11 ⋯ 𝜎1𝐾
⋮ ⋱ ⋮
𝜎𝐾1 ⋯ 𝜎𝐾𝐾

) ,

𝜎𝑝𝑞 = 𝑐𝑜𝑣(𝑌𝑝𝐽, 𝑌𝑞𝐽) ,

𝜎𝑝𝑝 = 𝑐𝑜𝑣(𝑌𝑝𝐽, 𝑌𝑝𝐽) = 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑝𝐽) .

 

A matriz de covariância pode ser formalmente definida como o valor esperado 

para a matriz gerada pelo produto do vetor centralizado coluna com o vetor centralizado linha: 

𝚺 = 𝔼((𝒀∙𝑱  −  𝔼(𝒀∙𝑱))(𝒀∙𝑱  −  𝔼(𝒀∙𝑱))
𝑻). 

A partir dessa matriz, podemos obter a matriz de correlação 𝚺′: 

𝚺′ = 𝑫𝚺𝑫 , 

𝑫 = (𝑑𝑝𝑞 ), tal que 𝑑𝑝𝑞 = {
0 , 𝑠𝑒 𝑝 ≠ 𝑞 ,

(𝜎𝑝𝑞 )
−
1
2  ,𝑠𝑒 𝑝 = 𝑞 .

 

 

                                                 
21 Probabilidade de se obter um parâmetro estatístico (como F0) igual ou mais extremo ao observado, dado que a 

hipótese nula é verdadeira, num modelo estatístico dado. Neste trabalho, em alguns contextos, a variável p é 

usada para representar o valor assumido pela curva de crescimento em alguma idade específica, o que se espera 

que não cause confusão caso se atente ao contexto do uso. 
22 Ou, ainda, um valor acreditado para 𝛼 = 0,05 se torna ilusório. 
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2.2.5. Decomposição espectral da matriz de covariância 

É possível verificar que a matriz de covariância 𝚺 é simétrica e, então, pelo 

teorema espectral, tem K autovetores ortogonais 𝒗𝒊 com autovalores reais λ𝑖. 

Se 𝚲 for a matriz diagonal com seus autovalores λ𝑖 em ordem decrescente, 

𝚲 = (

λ1 0 0 0
0 λ2 0 0
0 0 ⋱ ⋮
0 0 ⋯ λ𝐾

) , 

λ1 ≥ λ2 ≥ ⋯ ≥ λ𝐾  , 

e 𝑸 for a matriz com seus autovetores correspondentes 𝒗𝒊 unitários, 

𝑸 = (𝒗𝟏 ⋯ 𝒗𝑲) , 

𝒗𝒊 = (

𝑣𝑖1
⋮
𝑣𝑖𝐾
) , 

‖𝒗𝒊‖ = 1, ∀𝑖 , 

poderemos escrever a matriz de covariância como: 

𝚺 = 𝑸𝚲𝑸𝑻 (Equação 5) 

Além disso, é possível demonstrar que 𝚺 é matriz positiva semidefinida: 

Se tomarmos um vetor constante 𝒘 (𝐾 × 1) qualquer e escrevermos o vetor centralizado 

𝒀∙�̃� = 𝒀∙𝑱  −  𝔼(𝒀∙𝑱) , 

teremos 

 𝒘𝑻𝚺 𝒘 = 𝒘𝑻𝔼(𝒀∙�̃� ∙ 𝒀∙�̃�
𝑻
)𝒘 = 𝔼 (𝒘𝑻𝒀∙�̃� ∙ 𝒀 ∙�̃�

𝑻
𝒘)= 𝔼 ((𝒘𝑻𝒀∙�̃�)

2) ≥ 0, 

pois (𝒘𝑻𝒀∙�̃�)
2 ≥ 0 ∀ 𝒘,𝒀∙�̃�  . 

Sendo a matriz positiva semidefinida, segue que todo autovalor λ𝑖 ≥ 0. 
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2.2.6. Contraste 

Nesse contexto, é útil se apresentar a definição de contraste. 

Se 𝑌𝑖∙ for a média amostral de 𝑌𝑖𝑗 para o i-ésimo nível do fator 𝐴, a combinação 

linear 𝐿 será um contraste quando for especificado um vetor de contraste 𝒄 = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝐾), 

𝐿 e 𝒄 que satisfaçam: 

{
 
 
 

  
 𝐿 = ∑𝑐𝑖𝑌𝑖∙

𝐾

𝑖=1

 ,

∑𝑐𝑖

𝐾

𝑖=1

= 0 .

 

Uma matriz de contrastes 𝑪 satisfaz: 

{
  
 

  
 𝑪 = (

𝑐11 ⋯ 𝑐1𝐾
⋮ ⋱ ⋮
𝑐𝐾1 ⋯ 𝑐𝐾𝐾

) ,

∑𝑐𝑖𝑗

𝐾

𝑗=1

= 0, ∀𝑖 .

 

Ou seja, cada linha da matriz de contrastes é um vetor de contraste. 

2.2.7. O ajuste de Box para a não-esfericidade 

Box (1954), em trabalho mais tarde ampliado por Geisser e Greenhouse (1958), 

demonstrou que, quando a esfericidade é violada, 𝐹0  segue distribuição aproximada por 

𝐹(𝜀 ∙ 𝑔𝑙(𝐴), 𝜀 ∙ 𝑔𝑙(𝑆’)), 

em que 𝜀 é um coeficiente de esfericidade obtido por: 

𝜀 =
𝑡𝑟(𝚺∗)

2

(𝐾 − 1) 𝑡𝑟(𝚺∗
2)

 (Equação 6) 
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Nessa definição de coeficiente de esfericidade, a matriz 𝚺∗ é obtida pela aplicação 

de uma matriz de contrastes23 𝑪 à matriz de covariância 𝚺 do vetor 𝒀∙𝑱, como se tem adiante. 

Obtém-se 𝚺∗ da seguinte maneira: 

 𝚺∗ = 𝑪𝚺𝑪
𝑻 , 

𝑪 = 𝑰𝑲 −
1

𝐾
𝟏𝑲𝑲  , 

(Equação 7) 

em que 𝑪 equivale a uma matriz específica de contrastes; 𝑰𝑲, é a matriz identidade de 

ordem K; e, 𝟏𝑲𝑲  é a matriz de ordem K com todos os elementos iguais a 1. 

Exemplos de métodos comumente disponíveis em pacotes estatísticos para a 

estimação do coeficiente de esfericidade a partir de uma amostra são dados no APÊNDICE A. 

                                                 
23 A matriz de contrastes apresentada é o caso particular empregado por padrão, e, portanto, é usada na definição 

dada. Essa matriz de contrastes, se aplicada a um vetor aleatório observado, faz com que se retorne o ve tor com 

os valores dos componentes subtraídos do valor médio dos componentes. Usada outra matriz de contrastes, seria 

necessário substituir (K – 1) pelo posto dessa outra matriz na definição do coeficiente de esfericidade. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos gerais 

1. Avaliar a influência da carência de hormônios tireoideanos durante a gestação 

sobre a função renal e crescimento somático da prole adulta de ratas; 

2. Investigar limitações de modelos de análise de variância que pressuponham 

esfericidade nos dados. 

3.2. Objetivos específicos 

1. Avaliar em machos e fêmeas da prole adulta de ratas hipotireoideanas: 

a. Função renal glomerular no período adulto; 

b. Influência da função renal nos níveis pressóricos arteriais; 

c. Curva de peso corporal; 

2. Estabelecer método para análise do crescimento somático de ratos; 

3. Investigar as consequências de baixa dimensionalidade inerente à natureza de 

uma variável sobre seu coeficiente de esfericidade. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Animais 

Foram utilizados ratos (Rattus norvegicus) da linhagem Wistar, provenientes do 

biotério setorial do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe (DFS/UFS), 

que foram mantidos – exceto onde notado adiante – em caixas coletivas com até 5 animais adultos 

por caixa, em ambiente com temperatura mantida a 24 ± 3 °C, com acesso a água e ração padrão 

ad libitum, e ciclo claro/escuro de 12/12 h. Foram separados por categorias, a saber: 

Categoria I – 14 machos adultos (250 a 400 g) para cópula com fêmeas da categoria II.  

Categoria II – 42 fêmeas adultas (200 a 300 g) acompanhadas para acasalamento 

programado, e que foram ou não submetidas a protocolo de indução de hipotireoidismo 

durante a gestação. A não confirmação de gestação tardiamente foi motivo para o descarte das 

mesmas. Após a confirmação da cópula, por identificação de espermatozoides no lavado 

colpocitológico, as fêmeas foram divididas em três grupos, conforme especificado adiante. 

Categoria III – 276 filhotes de ratas da categoria II. Essa quantidade de filhotes levou 

em conta dois eventos que reduziram, cada um deles, o conjunto de animais em cerca de 25%. Em 

primeiro lugar, houve a perda de unidades experimentais durante e após o procedimento de 

nefrectomia, que será descrito mais adiante. Além disso, no momento do desmame, houve 

destinação de parte da prole para outro estudo. A prole foi dividida da seguinte forma: 

Grupo 1 – prole de ratas eutireoideanas controle (PRE). 

a. Machos nefrectomizados (PRE-m-Nx; n24=22/10); 

• Acompanhados do desmame à vida adulta (n=10/8); 

b. Machos pseudo-operados (PRE-m-Sh; n=17/10); 

• Acompanhados do desmame à vida adulta (n=12/10); 

c. Fêmeas nefrectomizadas (PRE-f-Nx; n=22/9); 

• Acompanhadas do desmame à vida adulta (n=12/8); 

d. Fêmeas pseudo-operadas (PRE-f-Sh; n=24/9); 

• Acompanhadas do desmame à vida adulta (n=9/6); 

                                                 
24 Número de animais da prole/número de ratas gestantes que originaram esses animais. 
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Grupo 2 – prole de ratas hipotireoideanas (PRH). 

a. Machos nefrectomizados (PRH-m-Nx; n=26/12); 

i. Acompanhados do desmame à vida adulta (n=12/9); 

b. Machos pseudo-operados (PRH-m-Sh; n=30/12); 

i. Acompanhados do desmame à vida adulta (n=14/10); 

c. Fêmeas nefrectomizadas (PRH-f-Nx; n=33/12); 

i. Acompanhadas do desmame à vida adulta (n=12/9); 

d. Fêmeas pseudo-operadas (PRH-f-Sh; n=29/13); 

i. Acompanhadas do desmame à vida adulta (n=12/10); 

Grupo 3 – prole de ratas eutireoideanas por reposição hormonal (PRR). 

a. Machos nefrectomizados (PRR-m-Nx; n=19/9); 

i. Acompanhados do desmame à vida adulta (n=7/6); 

b. Machos pseudo-operados (PRR-m-Sh; n=14/9); 

i. Acompanhados do desmame à vida adulta (n=9/6); 

c. Fêmeas nefrectomizadas (PRR-f-Nx; n=21/9); 

i. Acompanhadas do desmame à vida adulta (n=5/5); 

d. Fêmeas pseudo-operadas (PRR-f-Sh; n=19/9); 

i. Acompanhadas do desmame à vida adulta (n=9/7); 

4.2. Drogas 

Para indução do HGE, foi utilizado o metimazol (Sigma-Aldrich, Sant Louis, MO, 

EUA), um inibidor da tireoperoxidase. Para reposição dos HT, foi utilizada a levotiroxina 

(Sigma-Aldrich, Sant Louis, MO, EUA). Para indução anestésica, foi utilizada a combinação 

cloridrato de quetamina (Cetamin; Syntec, SP) e cloridrato de xilazina (Xilazin; Syntec, SP); 

além disso, foi utilizado halotano em neonatos (Tanohalo; Cristália, SP). Para analgesia 

pós-cirúrgica, foi utilizada morfina (Dimorf; Cristália, SP). Para profilaxia antibacteriana 

pós-cirúrgica, foram utilizadas benzilpenicilinas: benzatina, procaína e potássica; associadas a 

diidroestreptomicina e estreptomicina (Pentabiótico Veterinário; Fort-Dodge/Zoetis, SP). 

4.3. Hipotireoidismo gestacional 

Ratas tiveram seu ciclo estral acompanhado através de análise colpocitológica de 

lavado vaginal. Esse foi coletado, com breve imobilização da rata, através de uma pipeta de 

Pasteur com cerca de 0,5 mL de solução salina. Ratas identificadas no dia do proestro foram 
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mantidas no período noturno com machos. No dia seguinte, caso tivesse sido identificado 

espermatozoide no lavado vaginal, a rata seria considerada prenha. As ratas, após a definição 

da prenhez, foram alocadas a três grandes grupos. São eles: hipotireoidismo gestacional, cuja 

prole foi denominada PRH; grupo eutireoideano controle, cuja prole foi denominada PRE; 

grupo eutireoideano por reposição hormonal, cuja prole foi denominada PRR.  

As ratas geradoras do grupo PRH receberam, como adição à água de beber, 

metimazol na concentração de 200 mg/L (ALVES et al., 2013), droga inibidora da síntese de 

HT, entre os dias 9 e 21 da gestação. Este período busca evitar efeitos do hipotireoidismo 

sobre a taxa de fecundidade da rata, o que poderia ser observado caso o protocolo fosse 

iniciado mais precocemente. Além disso, ao se cessar a exposição ao metimazol próximo ao 

termo da gestação, buscou-se mimetizar melhor o hipotireoidismo gestacional clínico, em 

que há falta de HT por produção insuficiente materna; e não o hipotireoidismo congênito, 

quando o déficit na produção de HT pelo feto é a causa da patologia, o que seria observado 

caso o metimazol fosse mantido no período de lactação das ratas.  

No grupo PRR, em que as ratas também receberam metimazol de maneira idêntica 

à já descrita, a reposição hormonal foi feita através de levotiroxina adicionada à água de beber 

na concentração de 100 µg/L entre os dias 9 e 21 da gestação. Essa concentração de 

levotiroxina, considerando-se uma biodisponibilidade média de 70% da droga (WENZEL; 

KIRSCHSIEPER, 1977) – e a ingestão de água diária dos animais calculada entre 

15 e 25 mL/100 g de peso corporal –, leva a um intervalo de dose diária equivalente à dose 

usada em estudo prévio com um modelo similar de hipotireoidismo gestacional (WELLER et 

al., 1996). Levando-se em conta a possibilidade de fotodegradação das drogas na solução, 

foram utilizados bebedouros âmbar e as trocas de água foram realizadas três vezes por semana 

durante o período de tratamento. 

4.4. Nefrectomia 

No 26º dia pós-cópula25 (DPC), os 276 neonatos supracitados foram submetidos a 

procedimento cirúrgico de nefrectomia ou pseudocirurgia equivalente. Foi realizada anestesia 

inalatória com halotano. Quando cessados os reflexos podais e caudais, foi realizada, no dorso 

do animal, assepsia e incisão paravertebral esquerda da pele e divulsionamento da 

musculatura abdominal da região. Os rins foram então trazidos para fora da cavidade; animais 

                                                 
25 Preferiu-se a contagem de tempo a partir da cópula por aproximar melhor o momento da concepção do 

organismo e, por isso, melhor refletir seu desenvolvimento ontogênico. Como todos os animais do estudo 

nasceram com 21 ou 22 dias pós-cópula, a quantidade de dias pós -natal pode ser aproximada subtraindo-se 21 

dos DPC. 
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nefrectomizados sofreram ligadura do hilo renal, seguida por remoção da porção distal à 

ligadura. Animais pseudo-operados tiveram o rim intacto devolvido ao seu local anatômico. 

As camadas musculares foram suturadas e as bordas da ferida cirúrgica da pele foram 

fechadas com cola à base de cianoacrilato. Ao fim do procedimento, todos os animais 

receberam morfina (10 mg/kg, sc) e profilaxia antibacteriana (Pentabiótico Veterinário, 

240.000 UI/kg, ip). 

4.5. Peso dos animais 

Os ratos foram pesados no 26º DPC, imediatamente antes ao procedimento 

cirúrgico e os valores foram registrados. A partir do desmame (42º DPC, 

aproximadamente 21 dias pós-natal - DPN), os animais passaram a ser pesados 

irregularmente, de 1 a 3 vezes por semana, habituando-os ao contato humano e fornecendo 

registro para construção e análise de sua curva de peso corporal ao longo da vida.  

4.6. Pressão arterial 

Nos três grupos experimentais, medidas de pressão arterial foram realizadas em 

ratos e ratas adultos com cerca de 90 dias (12 a 14 semanas de vida). A mensuração foi feita 

através de um pletismógrafo de cauda (Insight, SP), em que os animais, com ordem 

randomizada, passaram por quatro dias de habituação e por quatro dias de registros. O método 

utilizado foi o indireto, por tail-cuff. Os animais tiveram a cauda imobilizada e a artéria caudal 

foi colabada por insuflação do cuff. As oscilações captadas pelo pletismógrafo durante o 

processo serviram para a estimação dos valores de pressão arterial sistólica. Essas foram 

registradas com o intuito de se avaliar se há elevação pressórica nos grupos estudados, e qual 

sua relação com a função renal da prole.  

4.7. Coleta de sangue e urina 

Os animais que chegaram à fase adulta, após alcançarem entre 14 e 16 semanas de 

vida, foram mantidos em gaiola metabólica por 24 horas. Na gaiola metabólica, tiveram acesso 

a solução de sacarose a 10%, para suprir suas necessidades hídricas e calóricas transitoriamente. 

Antes da entrada, foram submetidos a massagem vesical para esvaziamento de qualquer urina 

armazenada. A urina das primeiras doze horas foi descartada, coletando-se cerca de 2 mL da 

urina produzida nas 12 horas seguintes. O volume produzido nessas últimas doze horas 

foi registrado.  
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Não foi ofertada ração nesse período de 24 horas com o propósito de se obter uma 

amostra que melhor representasse a urina produzida pelos animais, pois assim: evita-se a 

contaminação da urina com restos de ração que seriam retidos no funil coletor; minimiza-se a 

produção e acúmulo de fezes na tela da gaiola nas últimas 12 horas, que poderiam ser 

enxaguadas durante a queda da urina no funil coletor.  

Espera-se que o efeito da não-habituação à gaiola metabólica sobre a filtração 

glomerular seja pequeno, pois a curta duração da permanência dos animais tende a afetar mais 

aspectos comportamentais, como a ingestão, que a secreção de hormônios, como 

glicocorticoides26 (ERIKSSON et al., 2004). 

Logo em seguida à coleta de urina, os animais foram anestesiados com cloridrato 

de quetamina (100 𝑚𝑔/𝑘𝑔 𝑖𝑝) e cloridrato de xilazina (10 𝑚𝑔/𝑘𝑔 𝑖𝑝), e coletou-se cerca de 

4 𝑚𝐿 de sangue diretamente do átrio direito de cada um. As amostras de urina e de sangue 

foram centrifugadas a 10000 𝑟𝑝𝑚, por 10 𝑚𝑖𝑛, a 4 °𝐶. Foram coletados 2 𝑚𝐿 de plasma e o 

sobrenadante da urina de cada animal com auxílio de uma pipeta e armazenados a −20 º𝐶 

para serem feitas dosagens bioquímicas. 

4.8. Dosagens bioquímicas 

Com as amostras de plasma sanguíneo e urina, foi realizada dosagem 

bioquímica com a utilização de kit comercial da Labtest Diagnóstica, pelo método de 

Jaffé. Foi obtido o clearance de creatinina (𝐶𝑙𝐶𝑟) dos animais a partir das concentrações 

de creatinina do plasma ([𝐶𝑟𝑃 ]) e da urina ([𝐶𝑟𝑈]), do volume de urina produzido (𝑉𝑈 ) e do 

tempo total de coleta da amostra de urina (∆𝑡𝑈), a fim de se avaliar a função renal 

glomerular deles, fazendo-se uso da fórmula clássica (BORON; BOULPAEP, 2012):  

𝐶𝑙𝐶𝑟 =
[𝐶𝑟𝑈] ∙ 𝑉𝑈
[𝐶𝑟𝑃] ∙ ∆𝑡𝑈

 (Equação 8) 

Vale ressaltar que o clearance de creatinina é um estimador satisfatório e estável da taxa 

de filtração glomerular mesmo se estimado em períodos de tempo diversos (LUKE et al., 1990). 

                                                 
26 Ainda que o efeito da não-habituação viesse a ser relevante sobre a taxa de filtração glomerular, a  p rincíp io  s eria 

esperado que não houvesse interação desse fator com os fatores de interesse do estudo, pela Lei da Parcimônia. 
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4.9. Delineamento experimental 

O delineamento experimental está representado esquematicamente na Figura 2. 

Resumidamente, foi realizada análise colpocitológica com as ratas, para identificar a fase de 

proestro, quando foram colocadas com machos para acasalamento no período noturno. 

Se observada a presença de espermatozoide no lavado vaginal da rata no dia seguinte, este 

era considerado o DG 0. No 9º dia de gestação, foi colocado, na água de beber, ou 

metimazol (MTZ) a 200 𝑚𝑔/𝐿; ou MTZ a 200 𝑚𝑔/𝐿 associado a levotiroxina (T4) a 

100 μ𝑔/𝐿; ou nada foi adicionado – a depender do grupo ao qual pertencesse a fêmea após 

a aleatorização. O tratamento na água de beber durou até o DG 21. No 26º dia pós cópula 

(DPC), os animais foram pesados e, na sequência, submetidos a nefrectomia ou 

pseudocirurgia equivalente. Foram realizadas medidas de PA entre 12 e 14 semanas de vida 

(105 a 120 DPC). As coletas de sangue e urina foram realizadas entre 14 e 16 semanas de 

vida (120 a 133 DPC). Após as coletas, os animais foram utilizados em outros estudos, no 

mesmo dia, sendo submetidos a eutanásia logo em seguida. 

 

Figura 2. Delineamento experimental. DG: dia gestacional; MTZ: metimazol; T4: levotiroxina; 

PA: pressão arterial. 

4.10. Análise estatística 

4.10.1. Análise de variância 

As variáveis independentes obtidas foram submetidas a análise de variância 

(ANOVA) univariada mista com ou sem covariáveis, com esforço para se usar a menor 
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quantidade possível de análises totais27. O agrupamento dos fatores experimentais nos 

modelos de ANOVA são detalhados no início da seção 5 (pg. 45).  O desenho da ANOVA foi 

expresso conforme notação descrita previamente (DONCASTER; DAVEY, 2007). Nessa 

etapa, foi usado o software IBM SPSS v. 24. Os elementos exatos de cada ANOVA estão 

listados no APÊNDICE B. 

Para a construção de alguns dos gráficos, os resultados foram expressos como 

média marginal e erro padrão da média (EPM). 

4.10.1.1.Contrastes ortogonais 

O fator tratamento gestacional, com três níveis – sem tratamento, tratamento 

com metimazol, e tratamento com metimazol e levotiroxina – foi decomposto em dois 

contrastes ortogonais definidos a priori: prole de fêmeas eutireoideanas (PRE + PRR) 

foram comparadas com prole de fêmeas hipotireoideanas (PRH), e, dentre as proles das 

fêmeas eutireoideanas, fêmeas sem tratamento (PRE) foram comparadas com fêmeas que 

passaram por reposição hormonal (PRR). Assim, o fator tratamento gestacional foi 

codificado como os pseudofatores “hipotireoidismo gestacional” e “reposição hormonal”.  

O fator que combinou sexo ao ciclo estral, tomado como de três níveis – 

machos, fêmeas na fase folicular e fêmeas na fase lútea – foi decomposto em dois 

contrastes ortogonais definidos a priori: machos foram comparados com fêmeas, e, dentre 

as fêmeas, aquelas na fase folicular foram comparadas com aquelas na fase lútea. Assim, 

os fatores utilizados na sintaxe do pacote estatístico foram sexo e ciclo estral. 

Desta maneira, todos os testes F tiveram distribuição de referência com os graus 

de liberdade do numerador igual a 1, dispensando pós-testes para interpretação dos 

resultados28 (para mais detalhes, ver SELTMAN, 2015).  

                                                 
27 E assim evitar a falsa detecção de interações. Suponha uma ANOVA com os fatores fixos 𝐴 e 𝐵, com dois 

níveis cada. Se, ao contrário de uma única análise, fossem feitas duas – cada uma avaliando o fator 𝐴 em cada 

um dos níveis de 𝐵 – a probabilidade de se detectar uma interação, quando ela não existir: seria 2𝛽(1 − 𝛽) =
48% , quando 𝐴 tiver efeito; ou 2𝛼(1 − 𝛼) = 9,5%, quando 𝐴 não tiver efeito – para valores típicos de taxas de 

falsos-positivos e de falsos-negativos, respectivamente, 𝛼 = 0,05 e 𝛽 = 0,60. 
28 Dentre as vantagens de não se utilizar pós -testes, está uma melhor interpretação do resultado.  Com os contrastes 

a priori, como todas as comparações especificadas são linearmente independentes, não surgem contradições no 

emprego do paradigma de Fisher-Neyman-Pearson. Por exemplo, se um fator possuir os níveis a, b, c, o emprego 

do paradigma com pós-testes poderia eventualmente levar à conclusão, sobre suas médias, de que 𝜇𝑎 ≠ 𝜇𝑐 ao 

mesmo tempo em que 𝜇𝑎 = 𝜇𝑏 e 𝜇𝑏 = 𝜇𝑐. Além disso, a maior parcimônia dos testes  F gerados pelos contrastes 

ortogonais permite que o método de taxa de falsas -descobertas seja aplicado de maneira mais eficiente. 



38 

 

 

4.10.1.2.Transformação de Box-Cox 

Quando houve heteroscedasticidade ou não-normalidade na distribuição de 

variáveis contínuas, foi empregada correção por transformação de Box-Cox antes da análise 

de variância (OSBORNE, 2010). Trata-se de uma família de transformações de potência. 

A transformação é especificada dado um parâmetro 𝜆: 

𝑌(𝜆) = {
𝑌𝜆,   𝑠𝑒 𝜆 ≠ 0

log𝑌 ,   𝑠𝑒 𝜆 = 0
 

4.10.1.3.Método de Benjamini-Hochberg 

Para a correção das múltiplas comparações implícitas29 (CRAMER et al., 2016), foi 

utilizado o método de controle de taxa de falsas descobertas – FDR30 (BENJAMINI; 

HOCHBERG, 1995) –, tomando-se 𝑞 =  0,20.  

Esse procedimento toma todas as hipóteses nulas a serem testadas 𝐻1, … , 𝐻𝑚 

ordenadas de maneira ascendente conforme seus valores de p, 𝑃1,… ,𝑃𝑚 .  Dada a FDR 

pré-especificada 𝑞, encontra-se o maior valor para 𝑘 tal que: 

𝑃𝑘 <
𝑘

𝑚
𝑞 , 

e rejeitam-se todas as hipóteses 𝐻1,… , 𝐻𝑘 , ou seja, aceitam-se 𝑘 “descobertas”. Foi 

demonstrado que o procedimento garante, quando as hipóteses são independentes ou 

positivamente correlacionadas, que é válido: 

𝔼 (
𝐹

𝑉 +𝐹
) ≤

𝑚0
𝑚
𝑞 ≤ 𝑞 , 

                                                 
29 Considerando-se apenas os modelos de ANOVAs com fatores fixos cruzados: um único fator gera para o 

modelo um único efeito a ser avaliado com um teste F; dois fatores permitem avaliar três efeitos (dois efeitos 

principais e uma interação); 𝑛 fatores permitem avaliar até 2𝑛 − 1 efeitos. Pelos mesmos motivos que múltiplas 

comparações em pós-testes, quando o nível de significância nominal for 𝛼, haverá a probabilidade 𝑃 = 1 −
(1 − 𝛼)2

𝑛−1 de se rejeitar ao menos um desses efeitos quando todos forem nulos. 
30 Uma enorme vantagem de se utilizar esse método é a sua flexibilidade: testes de hipótese de análises 

diferentes ou com distribuições de probabilidade distintas (F, 𝜒2 etc.) podem ser agrupados e tratados sem 

maiores problemas. Além disso, a noção da taxa de falsas descobertas é razoavelmente clara: define-se uma 

proporção máxima aceitável de falsas descobertas, dentre o que será descoberto, a priori. Já o entendimento do 

valor de p, associado a uma taxa de falsos positivos 𝛼, costuma falhar catastroficamente ao depender da intuição 

humana de probabilidades condicionais: a probabilidade condicional de um resultado dado uma hipótese desliza 

para a probabilidade da hipótese dado o resultado e, por fim, para a probabilidade da própria hipótese! 
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em que:  

• 𝔼(∙) é o valor esperado de uma variável; 

• 𝐹 é a quantidade de hipóteses nulas verdadeiras rejeitadas (“descobertas falsas”); 

• 𝑉 é a quantidade de hipóteses nulas falsas rejeitadas (“descobertas verdadeiras”); 

• 𝑚0 é a quantidade total de hipóteses nulas verdadeiras; 

• 𝑚 é a quantidade total de hipóteses nulas avaliadas; 

• (𝑉 = 𝐹 = 0)    
 𝑑𝑒𝑓
⇒     (

𝐹

𝑉+𝐹
= 0) . 

Ou seja, a proporção esperada de falsas descobertas, dentre as hipóteses nulas 

rejeitadas, é menor que 𝑞. 

Essa estratégia difere das tradicionais, que visam controlar a taxa de erros por 

experimento (EWER), ou taxa de erros por família (FWER), como por exemplo com o 

método de Bonferroni. Nessas, controla-se a probabilidade de se ter ao menos uma falsa 

descoberta (𝑃(𝐹 ≥ 1) ≤ 𝛼). 

Quando todas as hipóteses nulas avaliadas são falsas, a taxa de falsas descobertas 

assume dois valores, 0 ou 1, levando-se em conta a definição acima quando 𝑉 = 𝐹 = 0: 

𝑚 = 𝑚0    
 
⇒   

𝐹

𝑉 + 𝐹
= {
0, 𝑠𝑒 𝐹 = 0

1, 𝑠𝑒 𝐹 ≥ 1
 

Assim, nessa condição: 

𝔼 (
𝐹

𝑉 + 𝐹
) = 1 ∙ 𝑃(𝐹 ≥ 1) + 0 ∙ 𝑃(𝐹 = 0) 

 
⇒  𝑃(𝐹 ≥ 1) = 𝔼 (

𝐹

𝑉 +𝐹
) ≤ 𝑞 

Ou seja, quando todas as hipóteses estudadas são nulas, além da FDR, também se 

obtém o controle da FWER com esse procedimento.  

Um valor de p corrigido, que permita comparação direta com o valor de q, pode 

ser obtido encontrando-se o menor valor de q’ tal que o procedimento acima leve ao descarte 

da hipótese nula; e o valor de p corrigido correspondente será p* = q’. 
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4.10.2. Análise do crescimento somático 

4.10.2.1.Regressão não-linear 

Para cada animal acompanhado até a vida adulta, um conjunto de pares 

ordenados no plano tempo-massa foi obtido. Com o método de Levenberg-Marquardt, 

para cada um desses conjuntos, foi ajustada uma curva sigmoide – modificada a partir de 

curvas clássicas (FITZHUGH, 1976) –, associando cada idade 𝑡, em dias pós-natal31, a um 

peso corporal 𝑝(𝑡), em gramas. A equação dessa curva possui quatro parâmetros positivos 

(a, b, c, d) a serem estimados: 

𝑝(𝑡) =
𝑎 + 𝑏(𝑡 − 120)

1 + 𝐞(𝑐−𝑡)𝑑
 (Equação 9) 

em que 𝐞 é a constante de Euler. 

Para o ajuste, o critério de convergência foi uma alteração da 𝑆𝑄 menor que 

10−6 vezes a 𝑆𝑄  da iteração anterior; um máximo de 1000 iterações foi permitido até se 

alcançar a convergência; e, foram usados os seguintes valores iniciais para os parâmetros: 

𝑎 = 1 , 

𝑏 = max(𝑝) , 

𝑐 =
max(𝑡) − min(𝑡)

2
 , 

𝑑 = 0,1 . 

Os parâmetros foram nomeados conforme as seguintes justificativas. 

Dado que 

(𝑡 → ∞)    
 
⇒   (𝑝(𝑡) → 𝑎 + 𝑏(𝑡− 120)) , 

teremos que, para valores grandes de 𝑡, a curva 𝑝(𝑡) se aproxima da reta 𝑎+ 𝑏(𝑡 − 120):  

𝑝(𝑡) ≈ 𝑎 + 𝑏(𝑡 − 120) , 

𝑝(120) ≈ 𝑎 , 

                                                 
31 Consistente com o usado até agora, os dias pós-natal foram calculados subtraindo-se 21 dos dias pós-cópula. 
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e, por isso, o parâmetro a será chamado de parâmetro de peso estimado aos 120 dias32 

(peso120) e o parâmetro b de parâmetro de taxa de crescimento na vida adulta (crescAdulto). 

Quando 𝑡 = 𝑐 e 𝑏 = 0, temos que a primeira e a segunda derivadas de 𝑝(𝑡) são: 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
=
𝑎𝑑

4
 , 

𝑑2𝑝

𝑑𝑡2
= 0 . 

Portanto, o parâmetro c será chamado de parâmetro de idade para pico puberal 

(idade50), pois aproxima-se da idade em que o crescimento é máximo (desde que 𝑏 

aproxime-se de zero); e o parâmetro d será chamado de parâmetro de taxa de crescimento 

puberal (crescPuberal), pois sua variação influencia a taxa de crescimento nas idades 

próximas àquela do crescimento máximo. 

4.10.2.2.Alguns valores notáveis na curva de crescimento 

Após determinados, para cada animal, os parâmetros a, b, c, d, alguns valores de 

interesse para o pesquisador podem ser estimados. Em particular, pode-se estar interessado na 

idade 𝑡𝑚  e no peso 𝑝(𝑡𝑚) que em que a taxa de crescimento 𝑝′(𝑡𝑚) é máxima. Além disso, 

considerando-se que uma tangente é localmente mais próxima à curva 𝑝(𝑡) tanto em idades 

avançadas, quando o animal certamente já estaria na sua vida adulta, quanto nos arredores 𝑡𝑚 , 

momento de seu crescimento puberal máximo, seria possível definir – de maneira arbitrária, 

porém precisa – o início da vida adulta do animal, quanto ao seu crescimento somático, num 

momento intermediário 𝑡𝑎, quando a tangente está mais afastada da curva, ou seja, quando a 

curvatura (com sinal) 𝑘(𝑡𝑎) é máxima após 𝑡𝑚  (STEWART, 2012): 

𝑘(𝑡) =
−𝑝′′(𝑡)

(1 + (𝑝′(𝑡))
2
)

3
2

 

Assim, teríamos a idade 𝑡𝑎 de início da vida adulta, o peso 𝑝(𝑡𝑎) em que isso 

ocorre, e a taxa de crescimento 𝑝′(𝑡𝑎) nesse momento. Esses dois pontos estão ilustrados na 

Figura 3. Para a computação numérica desses valores, quando necessário, foi utilizado o 

método de Brent para se encontrar raízes de uma função. 

                                                 
32 A constante 120 foi definida de maneira arbitrária e poderia ser outra, desde que “grande”, para que seja 

mantida uma interpretação intuitiva do parâmetro 𝑎. 



42 

 

 

 

 

Figura 3. A: Uma curva de peso corporal 𝑝(𝑡), com dois pontos de interesse (linha azul espessa). 

Os pontos marcados são quando ocorre a taxa de crescimento máxima e quando há a curvatura 

máxima. Uma tangente está representada passando pelo ponto de curvatura máxima. B: a medida, 

para essa curva de peso corporal, de curvatura 𝑘(𝑡) definida no texto, para idades após a idade 

com taxa de crescimento máxima. DPN: dias pós-natal. 

4.10.2.3.Análise de componentes principais 

Com quatro parâmetros foi efetuada análise de componentes principais (PCA), 

mantendo-se os componentes principais que retivessem ao menos 90% da variância original 

dos parâmetros. Em maiores detalhes, com os quatro parâmetros da sigmoide de cada animal 
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agrupados, é possível construir uma matriz de covariância amostral. A partir dela, obtém-se 

uma matriz de correlação, que pode ser decomposta em autovalores e seus autovetores 

unitários associados. Os maiores autovalores, que mantivessem mais que 90% da variância 

inicial dos dados, foram selecionados; isto é, cuja soma fosse maior que 4 ∙ 0,9 = 3,6.  

Com os autovetores associados a esses maiores autovalores, é possível formar 

uma nova base vetorial que aproxime o conjunto de parâmetros de cada animal. Em outras 

palavras, os vetores construídos os quatro valores originais podem ser aproximados como 

uma combinação linear dos autovetores encontrados e selecionados.  Porém, esses autovetores 

escolhidos ainda podem ser recombinados em uma nova base por uma rotação, de tal forma a 

ocupar o mesmo subespaço vetorial da primeira base produzida. Com o propósito de tornar os 

componentes a serem gerados mais interpretáveis, foi aplicado o método de rotação varimax. 

Esse método consiste na busca de uma segunda nova base a partir da criada pelo conjunto de 

autovetores selecionados; procede-se por uma rotação “rígida”, isto é, mantendo-se os seus 

componentes ortogonais entre si.  A rotação procurada é a que maximize o quadrado das 

correlações entre os componentes da primeira base, a original dos quatro parâmetros, com a 

base produzida após a rotação.  

Em uma equação, se 𝚲 representar a matriz de correlação entre cada um dos 

quatro parâmetros originais com cada um dos 𝑝 autovetores selecionados, busca-se uma 

rotação 𝑹 tal que 𝑉 seja máximo: 

𝑉 = (
1

𝑝
∑∑(𝚲𝑹)ij

4  −∑(
1

𝑝
∑(𝚲𝑹)ij

2)
2

) 

A ideia por trás dessa rotação é fazer com que cada um dos parâmetros originais 

seja explicado pela menor quantidade possível de novos “componentes principais”, tornando a 

interpretação dos componentes mais simples. 

Nessa etapa, foram usados os softwares GraphPad Prism (v. 6), IBM SPSS (v. 24) 

e Wolfram Mathematica (v. 11). 

4.10.2.4.Análise linear das curvas de peso 

Além da análise não-linear das curvas de peso corporal acima, consequência da 

regressão com a função sigmoide definida, foi necessário realizar uma abordagem linear 

para se encontrar um máximo para a esfericidade, como se verá adiante. Há diversos 

métodos lineares disponíveis com esse propósito, incluindo a própria PCA isoladamente. 
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Entretanto, pela natureza não-apriorista e exploratória dessa parte do trabalho, a 

amostragem obtida dos pesos foi irregular, fazendo com que muitas das idades avaliadas 

não contivessem todos os animais do estudo. Visando contornar isso, uma abordagem 

alternativa foi desenvolvida, em linguagem R, e é apresentada no APÊNDICE C. 

Esse algoritmo foi construído partindo-se do princípio de que as curvas de peso 

𝑝𝑖(𝑡) para cada animal poderiam ser expressas como 

𝑝𝑖(𝑡) = (1,𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2,… , 𝑥𝑖𝑁) ∙ (𝑓0(𝑡), 𝑓1(𝑡), 𝑓2(𝑡), … , 𝑓𝑁(𝑡))
𝑇
+ 𝑧𝑖(𝑡) , 

em que:  

• 𝑧𝑖(𝑡)  seria o resíduo do ajuste;  

• os 𝑁 vetores 

(𝑓0(𝑡), 𝑓1(𝑡), 𝑓2(𝑡), … , 𝑓𝑁(𝑡)) 

seriam característicos à natureza da variável de peso corporal de ratos;  

• o vetor 𝑁-dimensional 

(𝑥𝑖1,𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑁) 

seria característico a cada animal. 

4.11. Dizeres éticos 

Todos os procedimentos aos quais os animais utilizados neste estudo foram 

submetidos estão de acordo com as normas e princípios éticos preconizados pela Diretriz 

Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou de Pesquisa 

Científica (CONCEA, 2016), bem como pelas Diretrizes da Prática de Eutanásia 

(CONCEA, 2013), ambas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. 

Toda a equipe executora deste projeto esteve ciente do conteúdo da lei nº 11.794, de 8 de 

outubro de 2008 (Lei Arouca) em tempo para a execução do mesmo. Além disso, o projeto de 

pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Animais da UFS, tendo sido 

aprovado com número de protocolo 14/2016 (ANEXO A). Todos os esforços foram feitos para 

minimizar o número de animais utilizados bem como a geração de desconforto e sofrimento. 
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5. RESULTADOS 

5.1.  Pressão arterial sistólica, clearance de creatinina e peso neonatal 

5.1.1. Sumário das análises de variância 

A seguir, estão sumarizadas as análises de variância (Tabela 1) e as variáveis (Tabela 2) 

do estudo. O método de Benjamini-Hochberg foi aplicado aos valores de p iniciais, considerando o 

total de 71 hipóteses nulas de interesse e a taxa de falsas descobertas de q = 0,20, definida a priori 

(Figura 4). Os valores de p corrigidos são apresentados na Figura 5. Detalhes no APÊNDICE B. 

Tabela 1. Sumário das análises de variância. A coluna λ indica a transformação de Box-Cox 

utilizada para a variável dependente. H0: hipótese nula; @: menor componente da análise; SQ: tipo 

de soma dos quadrados; p*: valor de p ajustado pelo método de Benjamini-Hochberg; PAS: 

pressão arterial sistólica; ClCr: clearance de creatinina; P: peso no 4º dia pós-natal; CP: valor do 

componente principal ao final da análise de curva de peso; B’: bloco experimental; S0: sexo do 

animal; Sc: sexo combinado ao ciclo estral; A’: animal individual; C: tipo de cirurgia no 26º dia 

pós-cópula; N’: ninhada à qual pertence o animal; H: tratamento materno durante a gestação; Tpré: 

tamanho da ninhada antes das cirurgia do neonato; Tpós: tamanho da ninhada após a cirurgia do 

neonato; Tpré-pós: diferença entre os tamanhos da ninhada anteriormente e posteriormente à cirurgia 

do neonato; Pm: peso de entrada na gaiola metabólica; O: ordem do componente principal. 

Para o pareamento efetivo do CP por animal, utilizou-se, na análise, 𝐶𝑃′ = −𝐶𝑃 quando 𝑂 = 1. 

Variável 

Dependente 
λ Modelos @ SQ 

H0 

visadas 

H0 com 

p*<0,20 

PAS 1 

𝐵′ +𝑆𝑐|𝐴′(𝐶|𝑆𝑐 |𝑁′(𝐻))  

𝐵′+𝑃 + 𝑆𝑐 |𝐴′(𝐶|𝑆𝑐|𝑁′(𝐻)) 

𝐵′+𝐶𝑙𝐶𝑟 + 𝑆𝑐 |𝐴′(𝐶|𝑆𝑐|𝑁′(𝐻)) 

𝐵′+ 𝑇𝑝𝑟é+𝑆𝑐 |𝐴′(𝐶|𝑆𝑐|𝑁′(𝐻)) 

𝐵′+𝑇𝑝ó𝑠 +𝑆𝑐 |𝐴′(𝐶|𝑆𝑐|𝑁′(𝐻)) 

𝐵′ +𝑇𝑝𝑟é−𝑝ó𝑠+𝑆𝑐 |𝐴′(𝐶|𝑆𝑐 |𝑁′(𝐻)) 

𝑆𝑐 ∗ 𝐴′ 

III 

I 

I 

I 

I 

I 

17 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

ClCr 0 

𝐵′ +𝑃𝑚 +𝐶|𝑆𝑐|𝑁′(𝐻) 

𝐵′ +𝑃𝑚 +𝑃 +𝐶|𝑆𝑐 |𝑁′(𝐻) 

𝐵′ +𝑃𝑚 +𝑇𝑝𝑟é +𝐶|𝑆𝑐 |𝑁′(𝐻) 

𝐵′ +𝑃𝑚 +𝑇𝑝ó𝑠 +𝐶|𝑆𝑐 |𝑁′(𝐻) 

𝐵′ +𝑃𝑚 + 𝑇𝑝𝑟é−𝑝ó𝑠+𝐶|𝑆𝑐|𝑁′(𝐻) 

𝐴′ 

III 

III 

I 

I 

I 

17 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

P 1 
𝐴′(𝑆0|𝑁′(𝐻))  

𝑇𝑝𝑟é +𝐴′(𝑆0|𝑁′(𝐻)) 
𝐴′ 

III 

I 

5 

1 

1 

0 

CP 1 𝑂|𝐴′(𝐶|𝑆0|𝑁′(𝐻)) 𝑂 ∗ 𝐴′ III 22 1 
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Tabela 2. Sumário das variáveis do estudo. VD: variável dependente; Cov: covariável; 

FF: fator fixo; FA: fator aleatório. 

Variável Abreviatura Emprego 

Pressão arterial sistólica PAS VD 

Clearance de creatinina ClCr VD, Cov 

Peso no 26º dia pós-cópula P VD, Cov 

Valor do componente principal CP VD 

Bloco experimental B’ FA 

Sexo S0 FF 

Sexo combinado ao ciclo estral Sc FF 

Animal individual A’ FA 

Tipo de cirurgia no 26º dia pós-cópula C FF 

Ninhada à qual pertence o animal N’ FA 

Tratamento materno durante a gestação H FF 

Tamanho da ninhada antes da cirurgia do neonato Tpré Cov 

Tamanho da ninhada após a cirurgia do neonato Tpós Cov 

Diferença entre os tamanhos da ninhada anteriormente e 

posteriormente à cirurgia do neonato 
Tpré-pós Cov 

Peso de entrada na gaiola metabólica Pm Cov 

Ordem do componente principal O FF 

#  H 0

v
a

lo
r
 d

e
 p

2 0 4 0 6 0

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

1 .0

H 0

v a lo r  d e  c o r te

 

Figura 4. Valores ordenados de p das hipóteses testadas. A reta vermelha representa os 

valores de corte gerados pelo método de Benjamini-Hochberg com taxa de falsas descobertas 

q* = 0,20. As hipóteses nulas em verde foram descartadas ao fim do método. H0: hipótese 

nula. Detalhes do método na pg. 38. Resultados detalhados no APÊNDICE B. 
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Figura 5. Valores de p corrigidos (p*) em função dos valores de p originais.  

5.1.2. Pressão arterial sistólica 

O efeito principal do HGE sobre a pressão arterial sistólica (PAS) e suas 

interações com outros fatores não foram significativos (p*33 > 0,20), com exceção de uma 

interação com o efeito do ciclo estral. Houve interação do ciclo estral com a reposição de 

hormônios tireoideanos e nefrectomia (F(1; 19,8) = 13,28; p* = 0,039; Figura 6). Quando 

adicionada a covariável peso no 26º DPC ao modelo, não foi possível detectar correlação 

entre a covariável e a variável dependente (F(1; 28,7) = 1,73; p* = 0,716; Figura 7). 

Não foi detectado, sobre a PAS, efeito do tamanho da ninhada antes da nefrectomia 

(F(1; 21,5) = 0,39; p* = 0,846), do tamanho após a nefrectomia (F(1; 21,7) = 0,343; p* = 0,803), 

nem da variação do tamanho da ninhada causado pelo procedimento cirúrgico 

(F(1; 19,9) = 0,59; p* = 0,803). Os demais efeitos não atingiram significância (p* > 0,20). 

                                                 
33 Valor de p ajustado pelo método de Benjamini-Hochberg. 
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Figura 6. Interação do ciclo estral com reposição de hormônios tireoideanos e nefrectomia 

sobre a PAS. PRE Sh: prole de ratas eutireoideanas controle que foi submetida a pseudocirurgia; 

PRE Nx: prole de ratas eutireoidenas controle que foi submetida a nefrectomia unilateral; PRR Sh : 

prole de ratas eutireoidenas por reposição hormonal que foi submetida a  pseudocirurgia; PRR Nx: 

prole de ratas eutireoideanas por reposição hormonal que foi submet ida a nefrectomia unilateral. 

Média marginal ± EPM. Contraste estatisticamente significativo na ANOVA mista (p* = 0,039). 

 

Figura 7. Correlação entre peso no 26º DPC e PAS da prole adulta. PRE: prole de ratas 

eutireoideanas controle; PRH: prole de ratas hipotireoideanas; PRR: prole de ratas eutireoideanas 

por reposição hormonal; m: machos; f: fêmeas; Sh: animais submetidos a pseudocirurgia; 

Nx: animais submetidos a nefrectomia. Efeito não significativo na ANOVA mista (p* = 0,716). 

5.1.3. Clearance de creatinina 

O clearance de creatinina não apresentou distribuição próxima à gaussiana e, como 

consequência, foi utilizado o ajuste de Box-Cox com 𝜆 = 0 para a análise34. O efeito principal 

do HGE sobre o clearance de creatinina e suas interações com outros fatores não foram 

significativos (p* > 0,20). Quando adicionada a covariável logaritmo do clearance de creatinina 

                                                 
34 Equivale ao uso do logaritmo do clearance de creatinina como variável dependente. 
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ao modelo com média das pressões sistólicas de cada animal, a correlação entre a covariável e a 

variável dependente não atingiu significância (F(1; 63,0) = 0,51; p* = 0,803; Figura 8). 

Não foi detectado, sobre o clearance creatinina, efeito do tamanho da ninhada 

antes da nefrectomia (F(1; 26,1) = 0,04; p* = 0,940), nem do tamanho após a nefrectomia 

(F(1; 24,5) = 1,64; p* = 0,716), nem da variação do tamanho da ninhada causado pelo 

procedimento cirúrgico (F(1; 18,8) = 3,09; p* = 0,613). Os demais efeitos não atingiram 

significância (p* > 0,20). 
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Figura 8. Correlação entre o logaritmo do clearance de creatinina e a PAS. PRE: prole de ratas 

eutireoideanas controle; PRH: prole de ratas hipotireoideanas ; PRR: prole de ratas eutireoideanas 

por reposição hormonal; m: machos; f: fêmeas; Sh: animais submetidos a pseudocirurgia; 

Nx: animais submetidos a nefrectomia. Efeito não significativo na ANOVA mista (p* = 0,803). 

5.1.4. Peso neonatal 

O tamanho da ninhada não apresentou correlação com o peso dos animais no 

26º DPC (F (1; 27,0) = 3,84; p* = 0,430; Figura 9). Não foi detectado efeito do HGE sobre o 

peso dos animais no 26º DPC (F (1; 28,7) = 7,03; p* = 0,230). Também nesta idade, o peso 

das fêmeas foi menor que o dos machos (F (1; 38,5) = 14,92; p* = 0,015; Figura 10). 
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Figura 9. Correlação entre o tamanho da ninhada e o peso no 26º DPC (dia pós-cópula). Prole de 

ratas eutireoideanas controle (PRE); prole de ratas hipotireoideanas (PRH); prole de ratas 

eutireoideanas por reposição hormonal (PRR); machos (m); e fêmeas (f). Média do subconjunto de 

animais da ninhada. Efeito do tamanho da ninhada não significativo na ANOVA mista (p* = 

0,430). 

 

Figura 10. Efeito do sexo sobre o peso no 26º DPC (dia pós-cópula). Macho da prole de ratas e fêmea 

da prole de ratas. Média marginal ± EPM. Contraste significativo na ANOVA mista (p* = 0,015). 

5.2.  Curvas de peso corporal 

5.2.1. Ajuste das curvas sigmoides 

Para cada animal, foi possível ajustar, por regressão não-linear, a curva sigmoide 

modificada com quatro parâmetros apresentada na seção 4.10.2, obtendo-se, para cada caso, um 

coeficiente de determinação R² > 0.98 (valor ajustado para o número de parâmetros do modelo). 

Uma curva de peso corporal é apresentada na Figura 11 exemplificando a adequação da sigmoide. 

Um sumário da regressão não-linear para todas as curvas de peso corporal é mostrado na Figura 12. 

A matriz de dispersão dos quatro parâmetros das curvas sigmoides se encontra na Figura 13. 
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Figura 11. Exemplo de ajuste de curva sigmoide modificada. Os pontos representam pesagens 

individuais realizadas para um animal específico. A curva azul é o ajuste da curva sigmoide por regressão 

não-linear. DPN: dias pós-natal, aproximados como a quantidade de dias após o 21º dia pós-cópula. 
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Figura 12. Sumário da regressão não-linear para as curvas de peso corporal. (A) R² (ajus tado) versus 

número de pesagens para o animal; (B) comparação do R² (ajustado) do modelo com três (3P) ou quatro 

(4P) parâmetros em que, para o modelo de três parâmetros, foi fixado o coeficiente 𝑏 da sigmoide 

definida em zero; (C) histograma dos resíduos relativos da sigmoide – o tom cinza mais claro representa 

os resíduos das três primeiras semanas após 21 DPN, escurecendo-se a cada três semanas; (D) dispersão 

dos resíduos para o modelo 3P; (E) dispersão dos resíduos para o modelo 4P. DPN: dias pós-natal. 
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Figura 13. Matriz de dispersão para os quatro parâmetros da curva sigmoide modificada. 

DPN: dias pós-natal. Em cada um dos gráficos individuais está indicado o coeficiente de 

correlação para o par de parâmetros representados. 

5.2.2. Análise de componentes principais dos parâmetros da regressão 

Com a PCA dos quatro parâmetros da sigmoide, foi possível a sua redução a 

dois componentes principais, com 92% da variância original dos parâmetros preservada. 

É apresentado o gráfico de declividade (scree plot) na Figura 14. O gráfico de 

componentes no espaço reduzido final, após terem sido rotacionados por método varimax, 

está na Figura 15. Nesse gráfico é possível observar que o componente 1 se correlacionou 

principalmente com os parâmetros de idade de pico de estirão puberal e de taxa de 

crescimento puberal, enquanto o componente 2 se correlacionou apenas com os parâmetros 

de taxa de crescimento na vida adulta e de peso estimado aos 120 dias pós-natal (DPN). 

Os coeficientes obtidos para transformação linear de parâmetros de regressão em 

componentes principais são apresentados na Tabela 3. A aproximação obtida pelos 

componentes principais para cada um dos quatro valores originais é apresentada na Figura 16. 
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Figura 14. Gráfico de declividade (scree plot) para a análise de componentes principais. 

 

 

Figura 15. Gráfico de correlação de componentes principais com parâmetros da sigmoide. crescAdulto: 

taxa de crescimento na fase adulta; peso120: peso estimado aos 120 DPN; idade50: idade de p ico  de 

estirão puberal; crescPuberal: taxa de crescimento puberal. DPN: dias pós-natal. 
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Tabela 3. Coeficientes para transformação linear dos parâmetros da sigmoide em componentes 

principais. B0: coeficiente linear não associado a parâmetro; crescAdulto: parâmetro de taxa de 

crescimento na fase adulta; peso120: parâmetro de peso estimado aos 120 DPN; idade50: parâmetro de 

idade de pico de estirão puberal; crescPuberal: parâmetro de taxa de crescimento puberal; 

CP: componente principal. As unidades originais de massa e tempo são, respectivamente, grama e dia. 

 𝐵0 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒50 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑃𝑢𝑏𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜120 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 

𝐶𝑃 1 −1,073 0,09125 −14,77 0,003820 −0,3801 

𝐶𝑃 2 −3,895 −0,01009 1,561 0,008785 1,357 
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Figura 16. Valor dos parâmetros de regressão aproximados por dois componentes principais . 

Em cada um dos gráficos de dispersão, são apresentados os valores originais do parâmetro versus 

o valor obtido após aproximação linear pelos dois componentes principais. Os parâmetros 

apresentados são de: (A) peso estimado aos 120 DPN; (B) taxa de crescimento na fase adulta; 

(C) idade para pico de estirão puberal; (D) taxa de crescimento puberal. DPN: dias pós -natal. 
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5.2.3. Relação dos componentes principais com valores notáveis da curva de peso 

Com os coeficientes para a obtenção dos componentes principais a partir dos 

parâmetros, é possível expressar 𝑝(𝑡) definida partir de apenas esses dois componentes. Essa 

aproximação, por envolver duas transformações a partir da variável original, pode conter um 

erro importante nas extremidades do domínio de 𝑝(𝑡) estudado. Ainda assim, é 

conceitualmente útil para entender como as curvas 𝑝(𝑡) podem variar na população de ratos. 

Ao se expressar 𝑝(𝑡) a partir de dois componentes principais, podemos verificar a 

relação entre valores notáveis descritos na seção 4.10.2.2, o que está representado na Figura 17. 

 

Figura 17. Relação conceitual entre alguns valores notáveis da curva de peso corporal dos ratos. 

Para os três gráficos, os eixos representam a idade em que a taxa de crescimento é máxima, em DPN, 

e a taxa de crescimento nessa idade em g/DPN; a região demarcada, em formato de folha, contém 

todas as curvas em que os valores dos componentes principais estariam entre -2 e 2; a região em 

cinza mais escuro é equivalente à que contém os machos, inferida a partir da Figura 18. As ranhuras 

sobre cada folha são curvas que contém valores constantes (curvas de nível) para: (A) idade de início  

da vida adulta, conforme definido no texto; (B) o peso na idade de início da vida adulta; (C) a taxa de 

crescimento na idade de início da vida adulta. DPN: dias pós-natal. 
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5.2.4. Efeito dos fatores experimentais sobre os componentes principais 

O efeito principal do HGE sobre os componentes principais e suas interações 

com outros fatores não foram significativos (p* > 0,20). Fêmeas apresentaram valor do 

primeiro componente menor, quando comparadas a machos (efeito da interação 

sexo-componente: F(1; 21,0) = 382,66; p* < 0,01; Figura 18). Os demais efeitos não 

atingiram significância (p* > 0,20). 

 

Figura 18. Plano de componentes principais. CP1: primeiro componente principal; CP2: segundo 

componente principal; PRE: prole de ratas eutireoideanas controle; PRH: prole de ratas 

hipotireoideanas; PRR: prole de ratas eutireoideanas por reposição hormonal; m: machos; f: 

fêmeas; Sh: animais submetidos a pseudocirurgia; Nx: animais submetidos a nefrectomia. 

5.2.5. Redução de dimensionalidade por método linear 

Apesar de conceitualmente útil, a redução da curva de peso corporal a dois 

componentes principais, por transformação não-linear, não permitiu estabelecer um máximo 

para a esfericidade de um vetor aleatório construído a partir de pesagens em momentos 

arbitrários. Para isso, como se verá na subseção seguinte, é necessário que a transformação 
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satisfaça a premissa de linearidade. Com esse propósito, foi empregado o método do 

APÊNDICE C, que foi capaz de transformar a curva de peso de todos os animais em um vetor 

de três dimensões. 

Inferindo-se daí para a população, podemos demonstrar que, para estudos futuros 

com a curva ponderal do animal analisada por meio de ANOVA que demande esfericidade, 

espera-se para o coeficiente de esfericidade, em que dim (𝑌) é a quantidade de pesagens 

realizadas: 

𝜀 ≤ 𝜀𝑀𝐸 =
dim (𝜃)

dim(𝑌) − 1
 (Equação 10) 

Particularmente, no caso da variável independente em questão, inferimos que 

dim(𝜃) = 3 ; 𝜀𝑀𝐸 =
3

dim(𝑌) − 1
 , 

A proposição que garante essa afirmação dado que todas as curvas de peso 

corporal possam ser imersas em três dimensões é apresentada na subseção seguinte. 

5.2.6. Máximo empírico para a esfericidade de um vetor aleatório 

Se for considerado que um dado vetor aleatório pode ser sempre obtido a partir de 

outro com menos dimensões, por uma transformação linear, podemos estabelecer um limite para 

o coeficiente de esfericidade desse vetor. Os próximos parágrafos detalham essa ideia e 

antecedem as proposições que justificam um máximo empírico para a esfericidade de um vetor 

aleatório. 

Como exemplo relacionado à presente aplicação, vetores de tamanhos arbitrários 

podem ser construídos pela pesagem de animais em idades distintas pré-especificadas. 

Suponhamos que, inicialmente, duas pesagens por animal sejam feitas. Assim, cada animal 

terá uma lista de pesos de comprimento dois. Num plano que tenha como eixos a idade e a 

massa avaliada, cada animal demanda dois pontos para que sua curva de peso seja 

representada.  Por outro lado, se cada eixo representar o peso na primeira idade e na 

segunda idade avaliadas, poderemos apresentar todos pesos de cada animal como um ponto 

em um plano cartesiano. A decisão de se realizar uma nova pesagem adiciona uma nova 

dimensão ao vetor. Nesse caso, as listas passam a ter comprimento três, demandando agora 

três coordenadas cartesianas para serem adequadamente representadas como um ponto, em 
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três dimensões. Cada ponto nesse espaço representa tudo o que foi observado na curva de 

peso. Novas pesagens podem ser adicionadas indefinidamente ao estudo, tornando assim a 

quantidade de dimensões ocupadas arbitrariamente grande. 

 Isso se reflete nas análises de variância. Os valores de corte, ou valores críticos, 

para testes de hipótese que usem as distribuições F como referência são definidos a partir de 

três parâmetros: as duas quantidades de graus de liberdade, que definem a função densidade 

de probabilidade; e o nível de significância pré-determinado, que define a área sob a curva na 

cauda da função densidade. No exemplo, os graus de liberdade usados nessa etapa são 

definidos pelas quantidades de pesagens e de animais usadas no estudo. Como argumentado, 

podemos sempre aumentar a quantidade de pesagens. Por absurdo, poderíamos pesar os 

animais a cada hora, ou a cada minuto, ao longo de sua vida, e usar todos esses dados para a 

análise.  O valor de corte se tornaria cada vez menor para os testes que envolvessem fatores 

de medidas repetidas. 

Um valor crítico pequeno seria adequado se de fato os graus de liberdade 

utilizados representassem a realidade. Porém, para um animal específico, o conhecimento de 

seu peso em duas idades suficientemente próximas é praticamente determinante do peso em 

uma terceira idade, intermediária. Ou seja, os graus de liberdade da lista de pesos devem ser 

limitados, apesar de ser possível sempre adicionar uma pesagem intermediária à lista, 

aumentando o seu tamanho de maneira ilimitada. 

Essa intuição está relacionada à correção dos graus de liberdade com o 

coeficiente de esfericidade. O coeficiente de esfericidade multiplica e corrige os graus de 

liberdade originais, tornando-os menores. Os valores corrigidos permitem o uso de valores 

de corte mais fidedignos à hipótese nula a ser testada. 

As seguintes afirmações são construídas a partir da suposição de que existe um 

número máximo de dimensões inerentes ao dado pesquisado – à sua natureza. Por exemplo, 

dez pesagens ocupam a princípio dez dimensões quando representada a dispersão de pontos. 

Porém, como argumentado na subseção anterior35, nossos dados indicam que essa dispersão 

pode ser projetada sobre três dimensões, de tal forma que não haja perda relevante de 

informação sobre o crescimento do animal. Estritamente, isso é válido no pequeno conjunto 

de fatores estudado. O salto inferencial36 é de que dentre todos, ou dentre a grande maioria, 

                                                 
35 A princípio, o método em particular que foi empregado para redução de dimensionalidade não é relevante para 

a aplicação das proposições demonstradas. 
36 Não foi possível associar um valor de p a essa afirmação, como num teste de hipóteses. 



59 

 

 

dos fatores a ser futuramente estudados, nenhum37 será capaz de demandar mais que três 

dimensões para conter a dispersão de pontos de curva de peso38. 

A seguir, demonstramos um lema que estabelece uma desigualdade útil entre o 

quadrado do traço de uma matriz de covariância e o traço do quadrado dessa matriz. Este Lema 

é utilizado na Proposição 1. Nessa primeira proposição, assumimos que o vetor aleatório 

observado é obtido diretamente de um vetor aleatório idealizado, de menor tamanho, sem 

resíduos na aproximação. A Proposição 2, fazendo uso desse primeiro resultado, assume que, 

além da transformação linear do vetor idealizado, há um resíduo adicionado no processo de 

aproximação.  

A primeira proposição pode ser interpretada geometricamente como um valor 

máximo, para o coeficiente de esfericidade definido, da projeção de uma hiper-elipsoide – gerada 

por todos os pontos cuja distância de Mahalanobis ao centroide de uma população multivariada 

normal é menor que uma dada constante – que possui dimensão de imersão euclidiana dim (𝜃), 

sobre um hiperplano com vetor normal (1,1, … ,1) no espaço ℝdim(𝑌)  avaliado. A segunda 

proposição corresponderia ao máximo para o coeficiente de esfericidade para o objeto obtido pela 

“adição” de uma dim (𝑌)-bola à primeira hiper-elipsoide, antes da projeção. 

Lema: Se 𝚺 é matriz de covariância e 𝑡𝑟(∙) o traço de uma matriz, vale que 

𝑡𝑟(𝚺)2 ≤ 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝚺) ∙ 𝑡𝑟(𝚺2) 

Demonstração: Como 𝚺 é simétrica, pode ser decomposta em 𝚺 = 𝑸𝚲𝑸𝑻. 

Como 𝚺 é positiva semidefinida, então λ𝑖 ≥ 0 para todo i. Dispomos seus autovalores na 

diagonal de 𝚲, de tal modo que λ1 ≥ λ2 ≥ ⋯ ≥ λ𝑁 ≥ 0. Então temos para o quadrado de seu 

traço e para o traço de seu quadrado, respectivamente: 

𝑡𝑟(𝚺)2 = 𝑡𝑟(𝚲)2 = (∑λ𝑖

𝑁

𝑖

)

2

= ∑∑λ𝑖λ𝑗

𝑁
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37 Essa afirmação pode, naturalmente, ser falsa. Basta que algum trabalho futuro determine um conjunto de 

fatores experimentais que faça com que a dispersão de pontos de curva de peso de ratos ocupe quatro ou mais 

dimensões, fornecendo assim um contraexemplo. 
38 São, de fato, pontos de curva de peso e não curvas de pontos de peso. Nessa representação, cada “curva” 

individual de K pesagens, originalmente representada por K pontos no plano tempo-massa, torna-se um único 

ponto num espaço de K dimensões. 
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Mostraremos que 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝚺) ∙ 𝑡𝑟(𝚺2) − 𝑡𝑟(𝚺)2 ≥ 0 . Caso 𝚺 tenha posto completo: 

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝚺) ∙ 𝑡𝑟(𝚺2)− 𝑡𝑟(𝚺)2 = (𝑁− 1)∑λ𝑖
2

𝑁

𝑖

− 2∑ ∑ λ𝑖λ𝑗

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

= ∑ ∑ (λ𝑖 − λ𝑗)
2

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

≥ 0 . 

Caso 𝚺 tenha posto deficiente 𝐾, temos λ𝐾+1 = λ𝐾+2 = ⋯ = λ𝑁 = 0 e: 

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝚺) ∙ 𝑡𝑟(𝚺2) − 𝑡𝑟(𝚺)2 = (𝐾 − 1)∑λ𝑖
2

𝑁

𝑖

− 2∑ ∑ λ𝑖λ𝑗

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

= ∑ ∑ (λ𝑖 − λ𝑗)
2

𝐾

𝑗=𝑖+1

𝐾−1

𝑖=1

≥ 0 . 

∎ 

Proposição 1: Se um vetor aleatório 𝒀, de tamanho dim(𝑌), é uma transformação 

linear do vetor aleatório 𝜽, de tamanho dim(𝜃), com dim(𝜃) < dim(𝑌), então vale: 

𝜀 ≤
dim(𝜃)

dim(𝑌)−1
 

Em que 𝜀 é o coeficiente de correção de Box para desvios de esfericidade. 

Demonstração: Sejam 𝜽𝑳×𝟏 ,𝒀𝑲×𝟏  vetores coluna, 𝐿 < 𝐾. Suas matrizes de 

covariância são 𝚺𝜽 , 𝚺𝒀, com coeficiente de esfericidade de Box 𝜀𝜃 , 𝜀𝑌. Além disso, tomemos 

por hipótese que existe transformação linear com matriz Π𝑲×𝑳 tal que  𝒀 = Π𝜽. Pelas 

propriedades da covariância, temos: 

𝚺𝒀 = [Π 𝟎𝑳×(𝑲−𝑳)] [
𝚺𝜽 𝟎𝑳×(𝑲−𝑳)

𝟎(𝑲−𝑳)×𝑳 𝟎(𝑲−𝑳)×(𝑲−𝑳)
] [Π 𝟎𝑳×(𝑲−𝑳)]𝑻 

Pelo lema, temos: 

𝜀𝑌 =
𝑡𝑟(𝚺𝒀∗)

2

(𝐾 − 1) 𝑡𝑟(𝚺𝒀∗
2)
≤
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝚺𝒀∗)

𝐾 − 1
=
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝑪𝚺𝒀𝑪)

𝐾 − 1
≤
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝚺𝒀)

𝐾 − 1
≤
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝚺𝜽)

𝐾 − 1
  

∴  𝜀𝑌 ≤
𝐿

𝐾 − 1
=

dim (𝜃)

dim(𝑌)− 1
 

∎ 
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Proposição 2: Se um vetor aleatório 𝒀, de tamanho dim(𝑌), é uma transformação 

linear do vetor aleatório 𝜽, de tamanho dim(𝜃), somada a um vetor aleatório 𝒛~𝑁(0,𝜎𝑧
2𝑰), 

com dim(𝜃) < dim(𝑌), então temos que: 

𝜀 ≤
dim(𝜃)+2dim(𝜃)∙𝜙+(dim(𝑌)−1)∙𝜙2

(dim(𝑌)−1)+2dim(𝜃)∙𝜙+(dim(𝑌)−1)∙𝜙2
 

Em que 𝜀 é o coeficiente de esfericidade; e sendo definido e assumido: 

𝜙 =
𝜎𝑧
2

𝜎𝑌
2 −𝜎𝑧

2
≥ 𝜙′ =

(𝐾 − 1)𝜎𝑧
2

𝑡𝑟(𝑪(𝚺𝑌 − 𝜎
2𝑰)𝑪)

;      𝜎𝑌
2 =

1

𝐾
∑𝜎𝑌𝑖𝑖

2

𝐾

𝑖=1

 

Demonstração: Sejam 𝜽𝑳×𝟏 ,𝒀
′
𝑲×𝟏 ,𝒛𝑲×𝟏 ,𝒀𝑲×𝟏  vetores coluna, 𝐿 < 𝐾, tais que 

𝒀′ = Π𝜽;     𝒀 = 𝒀′ + 𝒛 

em que Π𝑲×𝑳  é a matriz de uma transformação linear. 

Suas matrizes de covariância são, respectivamente, 

𝚺𝜽  ,  𝚺𝒀′  ,  𝜎𝑧
2𝑰 ,  𝚺𝒀 = (𝚺𝒀′ +𝜎𝑧

2𝑰) , 

com coeficiente de esfericidade de Box 𝜀𝜃, 𝜀𝑌′ , 1, e 𝜀𝑌. Então: 

𝜀𝑌 =
𝑡𝑟(𝑪(𝚺𝒀′ +𝜎𝑧

2𝑰)𝑪)2

(𝐾 − 1)𝑡𝑟(𝑪(𝚺𝒀′ + 𝜎𝑧
2𝑰)𝑪𝑪(𝚺𝒀′ +𝜎𝑧

2𝑰)𝑪)
 

=
𝑡𝑟(𝑪𝚺𝒀′𝑪+𝜎𝑧

2𝑪)2

(𝐾 − 1)[𝑡𝑟((𝑪𝚺𝒀′𝑪)
2) + 2𝜎𝑧

2 ∙ 𝑡𝑟(𝑪𝚺𝒀′𝑪) + (𝐾 − 1)𝜎𝑧
4]

 

=
𝑡𝑟(𝑪𝚺𝒀′𝑪)

2 +2(𝐾 − 1)𝜎𝑧
2 ∙ 𝑡𝑟(𝑪𝚺𝒀′𝑪)+ (𝐾 − 1)

2𝜎𝑧
4

(𝐾 − 1)𝑡𝑟((𝑪𝚺𝒀′𝑪)
2) + 2(𝐾− 1)𝜎𝑧

2 ∙ 𝑡𝑟(𝑪𝚺𝒀′𝑪) + (𝐾 − 1)
2𝜎𝑧

4
        (1) 
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Dividindo-se numerador e denominador por (𝐾 − 1)𝑡𝑟((𝑪𝚺𝒀′𝑪)
2), trabalhando 

primeiramente com as parcelas em comum das somas e fazendo uso do Lema, temos: 

2(𝐾− 1)𝜎𝑧
2 ∙ 𝑡𝑟(𝑪𝚺𝒀′𝑪) + (𝐾 − 1)

2𝜎𝑧
4

(𝐾− 1)𝑡𝑟((𝑪𝚺𝒀′𝑪)
2)

   

≤  
2(𝐾 − 1)𝜎𝑧

2𝜀𝑌′

𝑡𝑟(𝑪𝚺𝒀′𝑪)
+
(𝐾− 1)2𝜎𝑧

4

𝑡𝑟(𝑪𝚺𝒀′𝑪)
2
  =   2𝜀𝑌′𝜙

′ + (𝜙′)2         (2) 

e pela hipótese adicional 

𝜙 =
𝜎𝑧
2

𝜎𝑌
2 −𝜎𝑧

2
≥ 𝜙′ =

(𝐾 − 1)𝜎𝑧
2

𝑡𝑟(𝑪𝚺𝒀′𝑪)
        (3) 

Aplicando (2) e (3) em (1), e levando em conta que os coeficientes 𝜀 < 1: 

𝜀𝑌 ≤
𝜀𝑌′ + 2𝜀𝑌′𝜙 +𝜙

2

1 + 2𝜀𝑌′𝜙 +𝜙
2

 

Aplicando a Proposição 1 em 𝜀𝑌′ , podemos escrever o segundo enunciado para 𝜀 ≤

(…). 

∎ 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Efeitos do hipotireoidismo gestacional 

Investigações do efeito de modelos experimentais de hipotireoidismo sobre a 

pressão arterial são escassas. Portanto, no que concerne à ausência de efeitos observada no 

presente trabalho, serão feitos contrapontos a dois estudos prévios, principalmente. Não foram 

replicados os achados anteriores – que eram premissas deste trabalho – de modelo similar de 

hipotireoidismo gestacional experimental (HGE) em ratas, que também fez uso de 

metimazol (MMZ) durante a gestação a partir do 9º DG (SANTOS et al., 2012). O estudo 

anterior havia identificado, por canulação arterial, elevação na PA sistólica e PA diastólica 

(PAS, PAD) e redução na frequência cardíaca (FC); e, além disso, por análise da variabilidade 

cardiovascular, deduziu-se maior tônus simpático sobre os vasos. 

Em contraste, em um outro estudo também recente, Ghanbari e colaboradores 

mostraram que, dentre demais achados, o HGE causou redução da PAS e da PAD. 

Nesse estudo, foi adicionada a droga propiltiouracil (PTU) à água de beber para a indução do 

hipotireoidismo durante toda a gestação. Além das elevações de PA, os animais apresentaram 

tanto resposta menos intensa e menos imediata à fenilefrina, quanto redução na espessura da 

parede aórtica e na densidade de células endoteliais da aorta (GHANBARI et al., 2016). 

Hipóteses ad hoc – para a discrepância entre os três estudos: os dois prévios e 

o atual – incluem as seguintes diferenças: a droga utilizada, a duração de sua 

administração e as diferentes idades de medida de PA. A equipe de Santos fez a medição 

em animais aos 60 DPN, além de ter combinado machos e fêmeas indiscriminadamente na 

análise estatística; enquanto que Ghanbari e colaboradores, além de excluir fêmeas do 

estudo, avaliaram a PA em torno dos 95 DPN.  Sendo assim, em tese, essas diferenças 

podem ter levado à perda de generalidade de um estudo para o outro. No presente estudo, 

ambos os sexos foram incluídos; e se deve notar também o uso de intervenção cirúrgica 

precoce nos animais e o método de medida de pressão, que foi indireto. 

Além dessas hipóteses comuns, pode-se especular algo mais complexo, análogo 

ao conceito de capacitância evolutiva; em que os organismos acumulam variação genética 

sem apresentar efeito fenotípico – até que alguma perturbação ambiental revele esse estado 

oculto (MASEL, 2013). Por exemplo, Ruta e colaboradores (2010) mostraram que a redução 

do número de néfrons, pela metade, por si só não provoca hipertensão; mas que, quando 

combinada a sobrecarga de sódio, contribui para a elevação da PA. Por analogia, o HGE 
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poderia ser um fator predisponente a manifestações fenotípicas mais ou menos extremas. 

Por exemplo, alterações epigenéticas ou estruturais poderiam estar presentes na prole, mas se 

manifestariam apenas em situações particulares. Haveria, assim, a necessidade de um segundo 

fator, como um estressor, para o desenvolvimento da hipertensão. Dentre os possíveis 

candidatos a constituir esse segundo fator, podem ser citados: a qualidade da dieta, a linhagem 

dos animais e as condições sanitárias do biotério. Nesse sentido, a investigação histológica –  

se tivesse sido obtida pelo presente trabalho – seria bastante esclarecedora. 

Explicação similar poderia ser dada à manutenção da função renal na vida adulta 

após o HGE. Em animais adultos, a presença do hipotireoidismo acentuado classicamente causa 

redução na função renal. Sabe-se que os HT atuam tanto na homeostase do sódio e da água 

quanto na manutenção do fluxo plasmático renal e da taxa de filtração glomerular (TFG) 

(IGLESIAS; DÍEZ, 2009). Porém, é improvável que nossos animais ainda se apresentassem 

acentuadamente hipotiroxinêmicos na vida adulta, pelos dois motivos seguintes. Primeiramente, 

em modelo de hipotireoidismo similar, não foram detectadas diferenças nas concentrações de 

T3 e T4 da prole poucas semanas após o nascimento – quando comparadas ao grupo controle, 

para ambos os sexos (ALVES et al., 2013). Além disso, no presente estudo a PRH apresentou 

curva de crescimento somático comparável à da PRE – o que não seria esperado caso 

persistissem as baixas concentrações de HT (vide seção 2.1.6.1, pg. 20). 

Também se sabe que elementos como estrutura, peso e tamanho podem ser 

comprometidos pela disponibilidade dos HT tanto em rins em desenvolvimento como de 

adultos. Em casos de animais submetidos a nefrectomia unilateral, a tireoidectomia 

concomitante tende a atenuar a hipertrofia glomerular compensatória, comum em animais 

submetidos a essa cirurgia (FALK et al., 1991). Entretanto, caso, no presente estudo, a 

quantidade glomerular tenha se reduzido na fase de desenvolvimento, essa redução deve ter 

sido compensada por hipertrofia dos glomérulos, tendo em vista a manutenção da função 

renal na PRH. Estudos anteriores discordam quanto ao efeito da nefrectomia unilateral no 

início da vida sobre a PA: tanto efeito hipertensivo (WOODS, L. L., 1999; SINGH et al., 

2010) quanto a ausência de efeito já foram relatados (KANTOR et al., 1989). 

Quanto aos efeitos do ciclo estral, já é estabelecido na literatura um efeito de 

magnitude discreta sobre a PA das fêmeas, apresentando-se queda de PA na fase lútea 

(DUNNE et al., 1991). Sugere-se que a progesterona, que é o hormônio predominante na fase 

lútea, cause redução transitória da PA (PECINS-THOMPSON; KELLER-WOOD, 1997). 

O presente estudo apontou uma interação complexa de terceira ordem, que isoladamente tinha 

pouca probabilidade a priori. Interpreta-se que, na PRE, a queda esperada de PA da fase lútea 
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foi atenuada pela nefrectomia, enquanto que na PRR, a nefrectomia causou exacerbação dessa 

queda. Nesse sentido, pode-se considerar que, em modelo de insuficiência renal crônica – 

por uninefrectomia total associada a nefrectomia parcial (5/6) contralateral – já se observou 

atenuação dos picos de hormônio luteinizante (LH) pré-ovulatórios (KRIEG et al., 2000). 

Além disso, o hipotireoidismo clássico é associado a irregularidades do ciclo ovariano 

(HATSUTA et al., 2004). Porém, em nosso modelo, a redução do número de glomérulos é menor 

– com a retirada de um único rim – e não há indícios de que os HT circulantes estejam 

acentuadamente reduzidos na idade de avaliação da PAS, como já mencionado em parágrafo acima. 

Cabe uma breve discussão sobre os possíveis efeitos do não controle do tamanho da 

ninhada. O motivo fundamental para a heterogeneidade das ninhadas anteriormente ao desmame 

foi a perda de animais em decorrência do procedimento cirúrgico. Nesse sentido, usou-se de 

análises de sensibilidade auxiliares para detectar os possíveis efeitos dessas variações, conforme 

apresentado nos resultados. Ainda assim, sobre nenhuma das variáveis dependentes analisadas, foi 

possível a detecção de efeito: do tamanho da ninhada antes ou após a nefrectomia; ou da variação 

de tamanho desses momentos; nem foi identificado efeito do tamanho inicial da ninhada na 

capacidade de predizer o peso neonatal, variável de grande relevância.  

De toda forma, é justo afirmar que a variação do tamanho das ninhadas nesse 

momento contribuiu para a perda de poder estatístico nas análises, pois aumentou a 

variabilidade amostral – e que nenhuma análise, como diz o aforismo, por mais sofisticada que 

seja, pode corrigir uma limitação intrínseca ao desenho experimental. Por outro lado, como a 

perda foi similar entre os grupos, não se deve esperar um viés direto dessa variação; por fim, é 

possível supor uma interação do efeito da variação do tamanho da ninhada com outros fatores, o 

que representaria um viés indireto. 

Como não foi realizada a dosagem de hormônios tireoideanos, não é possível 

descartar uma incapacidade do lote de metimazol empregado de induzir redução dos HT. 

Isso poderia justificar a completa ausência de efeitos do HGE no presente estudo. Ainda 

assim, não seria capaz de resolver a discrepância Santos-Ghanbari. 

Todas as suposições acima são conciliadoras e geram um modelo conceitual, para o 

fenômeno de programação fetal, de alta capacidade explanatória ao previamente observado. 

Com essas hipóteses, está se explicando as diferenças de resultados através de interações de alta 

ordem entre alguns dos fatores experimentais: fármaco, sexo, linhagem, dieta, período de 

tratamento, método de medida, etc. Como contrapartida a esse alto poder explanatório, tal modelo 

conceitual é desprovido de qualquer capacidade preditiva: sacrifica-se a previsão de estudos 

futuros na tentativa de se conciliar achados discordantes do passado. 
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Os próximos parágrafos tomam o ponto de vista do processo de inferência estatística. 

É importante ressaltar a ausência do controle para os efeitos da ninhada nas análises 

de ambos os estudos prévios. Dentre os toxicologistas, é bem divulgado e se sabe há cerca de 50 

anos que, em espécies multíparas, a falta de ajuste para a similaridade entre irmãos leva à 

detecção de efeitos espúrios. Como erros inferenciais, tem-se o aumento do efeito aparente para 

um fenômeno real bem como maior detecção de falsos-positivos; e até mesmo, em situações 

peculiares, o aumento de falsos-negativos (ZORRILLA, 1997). Ainda segundo esse último autor, 

mesmo já sendo algo cobrado à época, a maioria dos estudos continuava a ignorar o problema.  

A Figura 19 é ilustrativa dos danos trazidos por esse hábito. Obtida por método de 

Monte Carlo, foram simuladas duas situações: uma conservadora e uma provável. Pode-se ver 

que até mesmo o uso de apenas dois irmãos por ninhada pode levar a uma taxa de falsos-

positivos três vezes maior que a declarada. Esse é um caso particular em que fatores aleatórios, 

com pareamento significativo, são deixados de fora da análise; ou seja, os valores analisados, 

que para o modelo deveriam ser independentes, assim não o são. 

 

Figura 19. Efeito do uso de irmãos de mesma ninhada como unidades amostrais independentes 

sobre a taxa de falsos-positivos de testes  F de análises de variância. A linha superior representa 

uma situação típica em que a variância dentro da ninhada é igual à variância fora da ninhada. A 

linha inferior é uma estimativa mais conservadora, em que a variância entre ninhadas é apenas ¼ 

da variância entre irmãos. Traduzido de: HOLSON; PEARCE, 1992. 
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Ghanbari et al. fazem uso de até 4 machos por ninhada em seus experimentos, 

enquanto a equipe de Santos faz uso concomitante de 4 machos e 4 fêmeas por ninhada, sem 

discriminação de sexo nas análises. Se assumirmos um valor real para a taxa de falsos-

positivos como 𝛼 = 0,33 – mesmo quando o poder estatístico fosse máximo ((1 − 𝛽) = 1), 

um cenário excessivamente otimista e que de longe não reflete a realidade (ROBERTS et al., 

2002) – a razão de verossimilhança para um resultado positivo39 não passaria de 3.  

6.1.1. Exemplo de emprego do máximo empírico para esfericidade 

Além do mais, Ghanbari e equipe, em sua análise da curva de peso corporal da 

prole de ratas, fazem uso de RM-ANOVA com dois fatores fixos, um deles de medidas 

repetidas. Com o procedimento, detectaram redução do peso corporal da prole de ratas 

tratadas com PTU. Podemos considerar essa análise sob a luz do máximo empírico para a 

esfericidade (seção 5.2.6, pg. 57). Os valores e graus de liberdade de 𝐹0  não são 

disponibilizados para as análises desse artigo. Ainda assim, sabemos que – como o pacote 

estatístico usado não possui correção de esfericidade na versão declarada, e que são avaliados 

pesos em 14 idades distintas40 –, o coeficiente de esfericidade necessário para a correção de 

seus graus de liberdade poderia ser estimado, conforme a proposição demonstrada, como de, 

no máximo, 3/13. 

Como ilustração da informação trazida por essa afirmação, assumindo-se 

40 animais para os dois grupos experimentais, e o nível de significância empregado 𝛼 = 0,05, 

temos um valor de corte para a detecção da interação entre os fatores idade e tratamento 

gestacional pela estatística 𝐹0  de 

𝐹(0,05) (13; 1014) = 1,73 , 

o que corresponderia a um 𝛼 = 0,16 numa distribuição corrigida para 

esfericidade: 

𝐹(0,16)(3;  234) = 1,73 . 

Combinando-se ao aumento do 𝛼 já apresentado, decorrente do uso de irmãos 

indiscriminadamente na análise, podemos esperar razão de verossimilhança positiva ainda 

                                                 
39 Razão entre as chances a posteriori e as chances a priori, para a hipótese alternativa ser verdadeira, quando o 

resultado do experimento descartar a hipótese nula. 
40 Três das idades avaliadas estão fora do domínio explorado por nós. Em tese, se essas idades adicionassem três 

graus de liberdade à curva de peso, uma suposição de pouquíssima parcimônia, a correção de esfericidade seria 

estimada como de até 6/13.  
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menor para esse achado quanto à redução do peso corporal na prole de ratas hipotireoideanas. 

Ou seja, munindo-se do máximo empírico para o coeficiente de esfericidade, é possível 

estabelecer que esse achado é de baixa confiabilidade. 

6.1.2. Considerações acerca do efeito do hipotireoidismo sobre o peso perinatal 

Como há dificuldade de se encontrar uma quantidade razoável de estudos 

experimentais prévios que tenham investigado o efeito do hipotireoidismo gestacional 

sobre a pressão arterial ou função renal na vida adulta, agora serão considerados os efeitos 

do hipotireoidismo sobre o peso da prole. No presente estudo, não foi possível se detectar 

a redução do peso neonatal, no 26º DPC, após a correção para múltiplas comparações, 

nem sobre os componentes principais da curva de peso corporal ao longo da vida. Como já 

argumentado anteriormente, os resultados para redução de peso corporal das equipes de 

Ghanbari e de Santos são pouco informativos. 

Estudos clínicos anteriores já evidenciaram como bem definida a relação entre 

baixos níveis de HT, particularmente decorrente de hipotireoidismo materno, e a incidência 

de baixo peso ao nascer, conforme já detalhado na seção 2.1.3, pg. 16 (HOU et al., 2016; 

NISHIOKA et al., 2015). Para os casos subclínicos, foi detectada situação similar, porém a 

reposição de levotiroxina foi incapaz de reverter esse risco aumentado (MARAKA et al., 

2016; WANG, S. et al., 2012).  Como já é bem estabelecido o efeito do hipotireoidismo após 

o nascimento sobre o crescimento do organismo (pg. 20), abaixo serão mencionados apenas 

estudos que investigam o efeito tardio sobre o peso corporal quando o hipotireoidismo ocorre 

apenas durante a gestação, ou seja, exclusivamente antes do nascimento. Isso está de acordo 

com o interesse de modelos de hipotireoidismo gestacional, decorrente de endocrinopatia 

materna, e não para modelos de hipotireoidismo congênito.  

Vale notar que não estará sendo investigada a partir daqui a contribuição 

notável e bem estabelecida dos HT para a maturação de tecidos excitáveis (BERNAL, 

2005), mas sim sobre seu potencial papel como programador fetal de certas doenças 

crônicas na vida adulta, prevalentes em humanos, a exemplo de hipertensão e resistência 

insulínica – tomando como suposição que a mediação desse efeito é informada, em parte, 

pelo peso perinatal, conforme o que foi antes exposto na introdução e na revisão 

bibliográfica. 

Experimentalmente, em um modelo de HGE em ratas induzido por iodo 

radioativo, em idades gestacionais diversas, já foi detectada redução do peso corporal para 

algumas das idades em que houve exposição ao agente radioativo, apesar de o nível de 
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levotiroxina não ter sido reduzido nos neonatos dessas idades (USENKO et al., 1999). Em 

modelo similar ao de Ghanbari et al. – e com as mesmas violações de premissas na análise – a 

prole de ratas hipotireoideanas apresentou baixo peso nos primeiros meses de vida 

(KARBALAEI et al., 2013). Recentemente, foi identificada redução do peso ao nascimento 

em prole de ratas com restrição severa de iodo ou tratadas com restrição de iodo associada a 

MMZ; apesar de o trabalho não mencionar a quantidade de ninhadas utilizadas (WANG, Y. et 

al., 2016). Esses modelos, de hipotireoidismo brando a moderado, contrastam com os que 

fazem uso da tireoidectomia total para investigar o impacto da ausência completa de HT – 

havendo um consenso de que, nessa situação, o ganho de massa corporal ao longo da gestação 

fica afetado (GIL-GARAY et al., 1991), apesar de tal cenário não refletir o hipotireoidismo 

gestacional em humanos. 

Cabe uma leitura detalhada dos resultados das revisões sistemáticas sobre o 

impacto do hipotireoidismo materno no peso ao nascer em humanos. Apesar de a 

incidência de baixo peso ao nascer estar aumentada – obtida de uma variável discretizada, 

definida como peso ao nascer inferior a 2500 𝑔 – a mesma revisão, ao investigar o efeito 

do hipotireoidismo clínico materno sobre a variável contínua peso ao nascer, encontra um 

aumento médio de cerca de 30 𝑔 nos neonatos de mães hipotireoideanas, declarado 

estatisticamente significativo dada a imensa amostra utilizada (HOU et al., 2016). 

Além disso, levando-se em conta, nesses estudos, o aumento da incidência de baixo 

peso ao nascer – mas não de recém-nascidos pequenos para a idade gestacional – o mais provável é 

que esse aumento de risco se dê por efeitos placentários do hipotireoidismo materno, o que está de 

acordo com os riscos elevados para desfechos obstétricos adversos nesses mesmos estudos clínicos. 

Um estudo toxicológico recente – que controla o efeito da ninhada nas análises 

– não observou qualquer impacto de tratamento durante a gestação com duas doses de 

PTU ou duas doses de MMZ, incluindo uma delas equivalente à do presente estudo, com 

duração similar. Não foram observadas, no DG 18, aumento da prevalência de 

malformações grosseiras ou de alterações histológicas em qualquer um dos grupos, nem 

alterações do peso neonatal, nem sobre: o peso placentário, a taxa média de reabsorção 

fetal, o tamanho da ninhada, o ganho de peso materno ao longo da gestação, dentre outros; 

mesmo que, em todos os grupos, as concentrações totais de T4 sérico tenham ficado em 

menos de um terço daquela do grupo controle (MALLELA et al., 2014). 

Dados os resultados desse último estudo e os achados clínicos já citados, é 

possível sugerir que uma boa estratégia seria – para tornar as investigações futuras de 

modelos gestacionais de hipotireoidismo mais prolíficas –, primeiramente, investigar quais 
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fatores que interagem com o hipotireoidismo na determinação de seu efeito sobre a placenta41. 

Além disso, dado que, para efeitos práticos, o peso médio de recém-nascidos que estiveram 

expostos ao hipotireoidismo materno em humanos é inalterado, imagina-se que o período 

antenatal não é uma janela sensível o suficiente para os efeitos diretos do hipotireoidismo – 

brando a moderado – sobre a proliferação celular da maioria dos tecidos; em contraste aos 

efeitos sobre a proliferação e maturação de tecidos específicos muito sensíveis, em particular, 

como já é sabido, no SNC. Em resumo, parte do efeito do hipotireoidismo como programador 

fetal deve se dar por efeitos placentários intermediários mais intensos em determinadas 

situações; assim, poderia se levar à restrição fetal de nutrientes ou de outros hormônios que, 

por sua vez, causaria restrição de crescimento intrauterino do organismo, um fator 

programador fetal clássico. 

6.2. Dimensionalidade da curva de peso corporal de ratos 

Como análises de variância de medidas repetidas (RM-ANOVA) têm como 

premissa a esfericidade da matriz de covariância para certos termos do modelo (HUYNH; 

MANDEVILLE, 1979), elas se tornam inapropriadas para a análise de dados de massa 

corporal ao longo da vida da prole, visto que este tipo de dado apresenta forte autocorrelação 

para as idades próximas entre si. Neste estudo, buscamos identificar uma ferramenta de 

análise que dispensasse tais premissas. Para a análise do ganho de massa corporal ao longo das 

vidas dos animais, foi definida com sucesso uma curva sigmoide tetraparamétrica que se 

ajustasse com alto coeficiente de determinação a um grande período da vida do animal, ao 

contrário das curvas prévias, que se ajustavam apenas a períodos restritos (FITZHUGH, 1976).  

A adição de uma assíntota inclinada ao modelo permitiu sua melhor adequação ao 

conjunto de pesagens de cada animal, como é apresentado na Figura 12 dos resultados. 

Mantido o parâmetro b fixado em zero, o ajuste levaria a um desvio sistemático da regressão 

para os pesos, em especial nas menores idades. Apesar de não haver uma melhoria do 

coeficiente de determinação – para a regressão pela curva, quando ao parâmetro b é permitida 

a variação –, a capacidade para extrapolação da curva para idades avançadas se apresenta 

como uma vantagem. Isso reflete melhor o comportamento real da curva de peso corporal em 

ratos, que, como já afirmado antes, não se estabiliza ao fim do período puberal, ao contrário 

de outras espécies (THAMOTHARAN et al., 2007). A vantagem do ajuste talvez fosse 

                                                 
41 Especialmente se for esperado que os estudos experimentais informem de alguma maneira o fenômeno clínico.  
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melhor observada se o período de pesagem tivesse sido estendido a idades mais avançadas, 

quando o benefício dessa família de curvas de regressão se tornaria mais evidente. 

O uso desse tipo de análise, para a comparação do efeito de algum fator de interesse, 

apesar de não oferecer uma aproximação perfeita, seria vantajoso por ao menos quatro razões. Em 

primeiro lugar, como já demonstrado, caso em seu lugar seja usado um modelo de ANOVA que 

demande esfericidade, haverá erros de inferência se não houver cautela na análise estatística.  

Em segundo lugar, o resultado obtido pela comparação de parâmetros (ou de 

componentes principais, como foi feito) reflete melhor um efeito fisiológico de algum fator de 

interesse, que esteja sendo estudado. A abordagem habitual de RM-ANOVA poderia levar a 

conclusões não muito informativas em certas situações – por exemplo: como o efeito de um 

fator qualquer sobre o crescimento somático a partir de precisamente alguma idade; 

retirando-se, assim, a sutileza da manifestação dos efeitos de tratamentos crônicos ou perinatais. 

Conceitualmente, saber que um fator tem efeito em um intervalo de idade específico não 

permite uma compreensão intuitiva do processo subjacente que pode estar ocorrendo.  

Como terceira vantagem, ao se pensar em termos dos quatro parâmetros da 

curva de peso corporal dos animais, a elaboração de hipóteses é intelectualmente mais 

consistente. Por exemplo, pode-se imaginar que um certo fator programador fetal exerça 

os seus efeitos sobre a taxa de crescimento do animal na vida adulta, ou sobre sua taxa de 

crescimento máxima na vida. Isso permite, inclusive, uma extrapolação mais simples 

desses efeitos para outros modelos ou espécies. 

Adicionalmente, foi mostrado que esses quatro parâmetros apresentam forte 

correlação entre si para os animais estudados. De fato, ao fim da análise, foi possível 

demonstrar que, para uma combinação linear, apenas três valores são suficientes para 

representar adequadamente toda a série temporal do peso dos animais, assumindo 

coeficientes lineares específicos a cada idade. Esse achado indica que existe um limite 

empírico para a esfericidade de vetores construídos a partir dos pesos corporais obtidos ao 

longo da vida de um animal, conforme argumentado e demonstrado na seção 5.2.6 (pg. 56). 

A alta variedade de grupos e variações intragrupo, nesse sentido, são vantajosas ao 

ampliar a capacidade de generalização de tal achado. Além disso, dado que o fator 𝜙 ≈

0,01 obtido é desprezível, na maioria das situações para o ajuste (APÊNDICE D) – tenha 

sido assim pela baixa imprecisão no momento de pesagem, ou pela natureza intrínseca do 

peso corporal – a primeira proposição demonstrada pode ser aplicada para maior 

simplicidade, sem grandes prejuízos ao máximo empírico de esfericidade. 
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O fato de as curvas de peso terem sido reduzidas a apenas dois componentes 

permite uma visão conceitual simplificada, ainda que não seja totalmente precisa para cada 

animal particular, do crescimento somático representado aqui pela curva de peso corporal; 

ao menos nos primeiros meses da vida desses animais. Dadas algumas medidas – de relevância 

semântica para a interpretação do contexto experimental de um pesquisador –, como a taxa 

máxima de ganho de peso corporal de um animal, a idade em que essa taxa máxima ocorre, o 

início de sua vida adulta ou a taxa de crescimento na vida adulta; foi possível estabelecer que, 

conceitualmente, não é parcimonioso imaginar que certos desses pares possam variar 

independentemente um do outro; ou seja, não faz sentido especular, sem nenhuma evidência 

clara no sentido contrário, que fatores estudados possam estar agindo dessa maneira: com mais 

que dois graus de liberdade no seu efeito. Uma previsão que surge, decorrente dessa visão 

simplificada, é que fatores programadores fetais que operem sobre o crescimento somático, 

tardiamente, o façam apenas por duas vias: ou se modifica o tempo de duração do crescimento 

rápido puberal, ou se tem um efeito generalizado sobre a taxa de crescimento. 

6.3. Máximo empírico para a esfericidade 

Foi demonstrado que é possível estimar um limite superior para o coeficiente de 

esfericidade de vetores aleatórios se for esperado um limite para a dimensionalidade de uma 

variável, limite que se apresentaria como uma constante determinada empiricamente. 

Levando-se em conta a definição do coeficiente de esfericidade de Box, foi possível 

demonstrar que, com a quantidade de níveis do fator de medida repetida, a constante empírica, 

e o parâmetro de erro 𝜙 (pg. 61) – em última análise gerado seja pelo processo de medida, 

seja pelo processo de aproximação – há um limite superior esperado para o valor do 

coeficiente de esfericidade. 

Esse resultado alcançado combina duas ferramentas estatísticas de uso comum: 

a análise de variância e a redução de dimensionalidade. Sendo a ANOVA um processo linear 

em sua natureza, faz sentido que o método de redução de dimensionalidade, utilizado na 

determinação do máximo para seu coeficiente de esfericidade, seja também linear. O processo 

linear empregado não é premissa da proposição demonstrada; então se pode usar qualquer um 

disponível, como, por exemplo, a própria análise de componentes principais. Ainda no que 

concerne o máximo de esfericidade, a definição de quais situações particulares específicas, em 

que a premissa da segunda proposição possa ser violada, ainda é um tema a ser investigado.  

Quando se faz necessário o uso da ANOVA mista, – seja pela sua flexibilidade 

em tratar as situações experimentais mais diversas, seja pela conveniência de se estar 
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amplamente disponível em pacotes estatísticos –, será possível estar munido de informação a 

priori sobre a dimensionalidade da variável estudada: informação essa que poderá ser usada 

para ajudar na determinação do desenho experimental, ou – por estudos de simulação como 

aquele do APÊNDICE D – na especificação da melhor combinação de níveis a serem 

investigados de uma variável contínua tratada como fator de medidas repetidas. 
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7. CONCLUSÃO 

Neste estudo, não foi possível detectar efeito do hipotireoidismo gestacional 

experimental sobre a pressão arterial da prole adulta. Fatores experimentais não-controlados 

podem ter contribuído nesse sentido, produzindo um hipotireoidismo gestacional mais brando 

ou não desencadeando a manifestação do fenótipo na vida adulta. Também não foi detectado 

efeito sobre o clearance de creatinina, indicando não haver redução da função renal 

glomerular. O ciclo estral das fêmeas se mostrou como um fator que aumenta a variabilidade 

dos dados, devendo ser feito o registro das suas fases e incorporado à análise.  

O desenvolvimento de um novo método de análise do crescimento somático de 

ratos foi bem-sucedido, evitando dificuldades clássicas da análise desse tipo de dado, tais 

como heteroscedasticidade e não-esfericidade. Por fim, foi demonstrado que é possível 

estimar um limite empírico a priori para o coeficiente de esfericidade de Box, que pode ser 

adicionado às quatro estratégias prévias para lidar com a não-esfericidade de dados, isto é, 

para a correção dos graus de liberdade de distribuições F em modelos de ANOVA que 

pressuponham a esfericidade dos dados. Isso é especialmente importante tendo-se em vista 

que alguns pacotes estatísticos populares não realizam essa correção por padrão. Além disso, 

tal limite pode ser útil à etapa de planejamento experimental, auxiliando na definição dos 

níveis de fatores de medidas repetidas; bem como na reavaliação de achados anteriores. 
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APÊNDICE A – ESFERICIDADE DE VETORES ALEATÓRIOS 

O fator de correção para não-esfericidade 𝜀 pode ser estimado de quatro maneiras 

tradicionais (HUYNH; FELDT, 1976), que estão comumente disponíveis em pacotes 

estatísticos. Ainda assim, determinadas situações – como por exemplo quando algumas das 

medidas esperadas para o desenho experimental completo estejam faltando, ou quando um 

modelo mais complexo que demande esfericidade é empregado –, a obtenção desses valores 

para o coeficiente de esfericidade pode não estar prontamente disponível.  

Os quatro métodos mais populares são: 

1. 𝜀𝐿𝐵 =
1

𝐾−1
 , 

2. 𝜀𝐺𝐺 = �̂� =
𝑡𝑟(𝚺∗̂)

2

(𝐾−1) 𝑡𝑟(𝚺∗̂
2
)
 

3. 𝜀𝐻𝐹 = �̃� =
𝑁(𝐾−1)�̂�−2

(𝐾−1)(𝑁−1−(𝐾−1) �̂�)
 

4. 𝜀𝑁𝐶 = 1 

 

Em que vale: 𝜀𝐿𝐵 ≤ 𝜀𝐺𝐺 ≤ 𝜀𝐻𝐹 ≤ 𝜀𝑁𝐶 . 

A primeira estimativa é a mais restritiva, que pode ser usada quando outro 

método mais preciso não puder ser calculado. A quarta correção é aplicada quando a 

premissa de esfericidade é alcançada perfeitamente ou, mais comumente, quando o 

problema da esfericidade é ignorado.  

A segunda estimativa é chamada de método de Greenhouse-Geisser, ou, às vezes, 

de método de Box, e equivale à aplicação da definição do 𝜀 populacional à matriz de 

covariância amostral; sendo, em geral, enviesado ao subestimar o valor do coeficiente de 

esfericidade. Numa tentativa de corrigir esse problema, Huynh e Feldt (1976) propuseram 

uma correção aplicada a 𝜀𝐺𝐺 , que por outro lado pode ser demasiadamente liberal ao manter 

os graus de liberdade da distribuição ainda altos. 
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APÊNDICE B – LISTA DE TESTES DE HIPÓTESE 

 

Tabela 4. Sumário das hipóteses nulas de interesse. Complementa a tabela da 

pg. 45. VD: variável dependente; F0: parâmetro do teste F; df2: grau do 

denominador na distribuição de Fisher-Snedecor; p*: valor de p ajustado pelo 

método de Benjamini-Hochberg; PAS: pressão arterial sistólica; ClCr: clearance 

de creatinina; P: peso no 26º dia pós-cópula; CP: valor do componente principal 

ao final da análise de curva de peso; S: sexo do animal; E: fase do ciclo estral; C: 

tipo de cirurgia no 26º dia pós-cópula; Hg: hipotireoidismo gestacional (contraste, 

“pseudofator”); T4: reposição hormonal (contraste, “pseudofator”); Tpré: tamanho 

da ninhada antes das cirurgia do neonato; Tpós: tamanho da ninhada após a cirurg ia 

do neonato; Tpré-pós: diferença entre os tamanhos da ninhada anteriormente e 

posteriormente à cirurgia do neonato; O: ordem do componente principal.  

(Tabela continuada) 

𝑉𝐷 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐹0  𝑑𝑓2  𝑝 𝑝∗ 

𝑃𝐴𝑆 𝐸(𝐻𝑔  ∗  𝑇4  ∗  𝐶 ∗  𝑆)  13,28 19,81 0,0016 𝟎, 𝟎𝟑𝟖𝟕 

𝑃𝐴𝑆 𝐸(𝑆) 5,91 23,16 0,0232 0,2703 

𝑃𝐴𝑆 𝐸(𝐻𝑔  ∗  𝐶 ∗  𝑆) 5,97 18,62 0,0247 0,2703 

𝑃𝐴𝑆 𝐻𝑔  ∗  𝑆 2,90 3,63 0,1711 0,7160 

𝑃𝐴𝑆 𝑃 1,73 28,69 0,1995 0,7160 

𝑃𝐴𝑆 𝑇4(𝐻𝑔  ∗  𝐶 ∗  𝑆) 1,37 60,97 0,2457 0,7586 

𝑃𝐴𝑆 𝐸(𝐻𝑔  ∗  𝑆) 1,28 24,34 0,2696 0,7814 

𝑃𝐴𝑆 𝐶 1,24 27,03 0,2752 0,7814 

𝑃𝐴𝑆 𝑇𝑝ó𝑠 0,94 21,74 0,3429 0,8032 

𝑃𝐴𝑆 𝑇4(𝐻𝑔  ∗  𝑆) 0,93 4,45 0,3843 0,8032 

𝑃𝐴𝑆 𝐻𝑔  ∗  𝐶 ∗  𝑆 0,60 51,84 0,4417 0,8032 

𝑃𝐴𝑆 𝑇𝑝𝑟é − 𝑝ó𝑠 0,59 19,90 0,4509 0,8032 

𝑃𝐴𝑆 𝐶𝑙𝐶𝑟 0,51 63,03 0,4792 0,8032 

𝑃𝐴𝑆 𝐶 ∗  𝑆 0,50 54,29 0,4845 0,8032 

𝑃𝐴𝑆 𝐸(𝐶 ∗  𝑆) 0,50 18,89 0,4864 0,8032 
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Tabela 4. Sumário das hipóteses nulas de interesse. Complementa a tabela da 

pg. 45. VD: variável dependente; F0: parâmetro do teste F; df2: grau do 

denominador na distribuição de Fisher-Snedecor; p*: valor de p ajustado pelo 

método de Benjamini-Hochberg; PAS: pressão arterial sistólica; ClCr: clearance 

de creatinina; P: peso no 26º dia pós-cópula; CP: valor do componente principal 

ao final da análise de curva de peso; S: sexo do animal; E: fase do ciclo estral; C: 

tipo de cirurgia no 26º dia pós-cópula; Hg: hipotireoidismo gestacional (contraste, 

“pseudofator”); T4: reposição hormonal (contraste, “pseudofator”); Tpré: tamanho 

da ninhada antes das cirurgia do neonato; Tpós: tamanho da ninhada após a cirurg ia 

do neonato; Tpré-pós: diferença entre os tamanhos da ninhada anteriormente e 

posteriormente à cirurgia do neonato; O: ordem do componente principal.  

(Tabela continuada) 

𝑉𝐷 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐹0  𝑑𝑓2  𝑝 𝑝∗ 

𝑃𝐴𝑆 𝑇𝑝𝑟é 0,39 21,46 0,5379 0,8461 

𝑃𝐴𝑆 𝑇4(𝐻𝑔  ∗  𝐶) 0,21 29,48 0,6483 0,9122 

𝑃𝐴𝑆 𝑆 0,24 3,81 0,6529 0,9122 

𝑃𝐴𝑆 𝐸(𝐻𝑔  ∗  𝑇4  ∗  𝑆) 0,16 19,86 0,6911 0,9122 

𝑃𝐴𝑆 𝐻𝑔  0,04 22,50 0,8515 0,9403 

𝑃𝐴𝑆 𝑇4(𝐻𝑔) 0,02 23,56 0,8917 0,9592 

𝑃𝐴𝑆 𝐻𝑔  ∗  𝐶 0,00 26,07 0,9718 0,9718 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝐶 ∗  𝑆 5,48 28,00 0,0266 0,2703 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝐻𝑔 4,70 35,69 0,0369 0,2912 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝑇𝑝𝑟é − 𝑝ó𝑠 3,09 18,84 0,0951 0,6136 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝐸(𝐻𝑔  ∗  𝐶 ∗  𝑆) 2,13 28,00 0,1554 0,7160 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝐸(𝐻𝑔  ∗  𝑇4  ∗  𝐶 ∗  𝑆)  1,88 28,00 0,1813 0,7160 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝐸(𝐻𝑔  ∗  𝑇4  ∗  𝑆) 1,63 28,00 0,2120 0,7160 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝑇𝑝ó𝑠 1,64 24,53 0,2126 0,7160 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝐸(𝑆) 0,78 28,00 0,3862 0,8032 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝑇4(𝐻𝑔) 0,77 24,31 0,3897 0,8032 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝐸(𝐶 ∗  𝑆) 0,64 28,00 0,4300 0,8032 
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Tabela 4. Sumário das hipóteses nulas de interesse. Complementa a tabela da 

pg. 45. VD: variável dependente; F0: parâmetro do teste F; df2: grau do 

denominador na distribuição de Fisher-Snedecor; p*: valor de p ajustado pelo 

método de Benjamini-Hochberg; PAS: pressão arterial sistólica; ClCr: clearance 

de creatinina; P: peso no 26º dia pós-cópula; CP: valor do componente principal 

ao final da análise de curva de peso; S: sexo do animal; E: fase do ciclo estral; C: 

tipo de cirurgia no 26º dia pós-cópula; Hg: hipotireoidismo gestacional (contraste, 

“pseudofator”); T4: reposição hormonal (contraste, “pseudofator”); Tpré: tamanho 

da ninhada antes das cirurgia do neonato; Tpós: tamanho da ninhada após a cirurg ia 

do neonato; Tpré-pós: diferença entre os tamanhos da ninhada anteriormente e 

posteriormente à cirurgia do neonato; O: ordem do componente principal.  

(Tabela continuada) 

𝑉𝐷 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐹0  𝑑𝑓2  𝑝 𝑝∗ 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝑇4(𝐻𝑔  ∗  𝐶 ∗  𝑆) 0,58 28,00 0,4517 0,8032 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝐶 0,46 46,71 0,5001 0,8070 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝑆 0,37 35,31 0,5482 0,8461 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝐸(𝐻𝑔  ∗  𝑆) 0,24 28,00 0,6302 0,9122 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝑃 0,15 26,00 0,6977 0,9122 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝐻𝑔  ∗  𝐶 0,15 47,94 0,6993 0,9122 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝑇𝑝𝑟é 0,04 26,09 0,8364 0,9403 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝐻𝑔  ∗  𝐶 ∗  𝑆 0,04 28,00 0,8421 0,9403 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝐻𝑔  ∗  𝑆 0,03 20,98 0,8609 0,9403 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝑇4(𝐻𝑔  ∗  𝐶) 0,00 45,98 0,9717 0,9718 

𝐶𝑙𝐶𝑟 𝑇4(𝐻𝑔  ∗  𝑆) 0,00 18,27 0,9768 0,9718 

𝑃 𝑆 14,92 38,48 0,0004 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟖 

𝑃 𝐻𝑔 7,03 28,68 0,0129 0,2296 

𝑃 𝑇𝑝𝑟é 3,84 27,01 0,0606 0,4299 

𝑃 𝑇4(𝐻𝑔  ∗  𝑆) 2,04 33,41 0,1628 0,7160 

𝑃 𝐻𝑔  ∗  𝑆 0,52 40,22 0,4765 0,8032 

𝑃 𝑇4(𝐻𝑔) 0,04 33,41 0,8427 0,9403 
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Tabela 4. Sumário das hipóteses nulas de interesse. Complementa a tabela da 

pg. 45. VD: variável dependente; F0: parâmetro do teste F; df2: grau do 

denominador na distribuição de Fisher-Snedecor; p*: valor de p ajustado pelo 

método de Benjamini-Hochberg; PAS: pressão arterial sistólica; ClCr: clearance 

de creatinina; P: peso no 26º dia pós-cópula; CP: valor do componente principal 

ao final da análise de curva de peso; S: sexo do animal; E: fase do ciclo estral; C: 

tipo de cirurgia no 26º dia pós-cópula; Hg: hipotireoidismo gestacional (contraste, 

“pseudofator”); T4: reposição hormonal (contraste, “pseudofator”); Tpré: tamanho 

da ninhada antes das cirurgia do neonato; Tpós: tamanho da ninhada após a cirurg ia 

do neonato; Tpré-pós: diferença entre os tamanhos da ninhada anteriormente e 

posteriormente à cirurgia do neonato; O: ordem do componente principal.  

(Tabela continuada) 

𝑉𝐷 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐹0  𝑑𝑓2  𝑝 𝑝∗ 

𝐶𝑃 𝑆 ∗  𝑂 382,66 20,97 0,0000 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎 

𝐶𝑃 𝐶 ∗  𝑆 5,44 14,09 0,0350 0,2912 

𝐶𝑃 𝑇4  ∗  𝑂(𝐻𝑔  ∗  𝑆) 2,16 22,55 0,1553 0,7160 

𝐶𝑃 𝐻𝑔  ∗  𝑆 ∗  𝑂 1,78 20,49 0,1970 0,7160 

𝐶𝑃 𝑇4(𝐻𝑔  ∗  𝑆) 1,64 22,12 0,2135 0,7160 

𝐶𝑃 𝐶 ∗  𝑂 1,59 20,29 0,2218 0,7160 

𝐶𝑃 𝐻𝑔  ∗  𝑂 1,06 25,19 0,3136 0,8032 

𝐶𝑃 𝐻𝑔  ∗  𝐶 ∗  𝑆 1,07 14,09 0,3180 0,8032 

𝐶𝑃 𝑆 0,84 20,79 0,3713 0,8032 

𝐶𝑃 𝑇4  ∗  𝑂(𝐻_𝑔) 0,67 26,26 0,4218 0,8032 

𝐶𝑃 𝐻𝑔  ∗  𝐶 0,66 19,79 0,4255 0,8032 

𝐶𝑃 𝐶 0,59 20,50 0,4505 0,8032 

𝐶𝑃 𝐻𝑔  ∗  𝐶 ∗  𝑆 ∗  𝑂 0,31 14,14 0,5868 0,8864 

𝐶𝑃 𝐻𝑔  ∗  𝐶 ∗  𝑂 0,15 18,53 0,7027 0,9122 

𝐶𝑃 𝐻𝑔  ∗  𝑆 0,15 20,38 0,7066 0,9122 

𝐶𝑃 𝑇4(𝐻𝑔  ∗  𝐶) 0,11 22,74 0,7456 0,9403 

𝐶𝑃 𝑇4  ∗  𝑂(𝐻𝑔  ∗  𝐶 ∗  𝑆) 0,07 14,31 0,7913 0,9403 
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Tabela 4. Sumário das hipóteses nulas de interesse. Complementa a tabela da 

pg. 45. VD: variável dependente; F0: parâmetro do teste F; df2: grau do 

denominador na distribuição de Fisher-Snedecor; p*: valor de p ajustado pelo 

método de Benjamini-Hochberg; PAS: pressão arterial sistólica; ClCr: clearance 

de creatinina; P: peso no 26º dia pós-cópula; CP: valor do componente principal 

ao final da análise de curva de peso; S: sexo do animal; E: fase do ciclo estral; C: 

tipo de cirurgia no 26º dia pós-cópula; Hg: hipotireoidismo gestacional (contraste, 

“pseudofator”); T4: reposição hormonal (contraste, “pseudofator”); Tpré: tamanho 

da ninhada antes das cirurgia do neonato; Tpós: tamanho da ninhada após a cirurg ia 

do neonato; Tpré-pós: diferença entre os tamanhos da ninhada anteriormente e 

posteriormente à cirurgia do neonato; O: ordem do componente principal.  

(Tabela continuada) 

𝑉𝐷 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐹0  𝑑𝑓2  𝑝 𝑝∗ 

𝐶𝑃 𝑇4(𝐻𝑔  ∗  𝐶 ∗  𝑆) 0,06 14,20 0,8176 0,9403 

𝐶𝑃 𝐶 ∗  𝑆 ∗  𝑂 0,05 14,14 0,8297 0,9403 

𝐶𝑃 𝐻𝑔 0,05 25,29 0,8300 0,9403 

𝐶𝑃 𝑇4(𝐻𝑔) 0,00 26,70 0,9682 0,9718 

𝐶𝑃 𝑇4  ∗  𝑂(𝐻𝑔  ∗  𝐶) 0,00 26,03 0,9762 0,9718 
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APÊNDICE C – REDUÇÃO DIMENSIONAL POLINOMIAL 

Abaixo está o algoritmo, implementado em linguagem R, usado para se encontrar 

uma transformação linear diretamente para as curvas de peso corporal, enquanto simultaneamente 

compensa para a irregularidade amostral das pesagens. Ordena os termos de um polinômio de 

grau máximo 𝑛 pré-definido, para melhor ajustar os resíduos das curvas de peso dos animais em 

relação a uma sigmoide média, comum a todos. Após ordená-los, seleciona progressivamente os 𝑖 

primeiros, e aproxima para cada subconjunto o parâmetro 𝜙 descrito na seção 5.2.6. O resultado 

do procedimento está apresentado no fim desse apêndice (Figura 20). 

 

# Autor: Demetrius Santana 

 

# Necessario para importar dados de arquivos do SPSS e visualização de 

polinomio 

install.packages("memisc") 

install.packages("polynom") 

library(memisc) 

library(polynom) 

 

# Funcao sigmoide tetraparametrica modificada 

sigmoid = function(params, x) { 

  (params[1]+params[2]*(x-120)) / (1 + exp(log(2)* (params[3] - 

x)*params[4])) 

} 

 

# Caminho do banco de dados 

path = file.choose() 

# Importa formato SAV (SPSS) 

data <- as.data.set(spss.system.file(path)) 

# Define nome do fator das unidades experimentais (sujeitos, fator 

aleatorio) 

subject_factor_name <- "prole" 

# Define nome do fator fixo que esta sendo pareado pelas unidades 

experimentais 

paired_factor_name <- "DPN" 

# Define nome da variavel dependente 

dependent_var_name <- "peso" 

# Ordem do polinomio a ser investigado; escolhido como 2*sqrt(m), onde m 

representa o menor dos numeros de medidas por unidade experimental 

max_power <- 8 

 

# Prepara fator pareado e variavel dependente 

paired_var <- data[[paired_factor_name]] 

paired_factor <- factor(paired_var) 
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dependent_var <- data[[dependent_var_name]] 

 

# Centraliza a variavel dependente em relacao a uma sigmoide media 

model_0 <- nls(dependent_var ~ (a+b*(paired_var-120)) / (1 + exp(log(2)* (c 

- paired_var)*d)), start=list(a=200,b=1,c=40, d=0.1)) 

res <- resid(model_0) # Vetor variavel dependente centralizado 

 

# Remove os casos com variavel dependente ausente 

paired_var <- paired_var[complete.cases(dependent_var), ] 

paired_factor <- factor(paired_var) 

paired_levels <- levels(paired_factor) 

paired_n <- length(paired_levels) 

subject_var <- data[[subject_factor_name]][complete.cases(dependent_var), ] 

subject_factor <- factor(subject_var) 

subject_levels <- levels(subject_factor) 

subject_n <- length(levels(subject_factor)) 

dependent_var <- dependent_var[complete.cases(dependent_var), ] 

 

# Ordena termos de polinomio conforme suas SS; do melhor preditor para o 

pior 

model_string <- "res ~ -1 " 

model_powers <- NULL 

powers_remaining <- 0:max_power 

for (j in 0:max_power) { 

  min_SSE <- -1 

  min_coef <- -1 

  for(i in powers_remaining) { 

    model <- lm(as.formula(paste(model_string, "+ 

subject_factor:I(paired_var^", i, ") ", sep = ""))) 

    anova <- anova(model) 

    SS = tail(anova$"Sum Sq", 1) 

    if ((min_SSE == -1) || (SS < min_SSE)) { 

      min_coef <- i 

      min_SSE <- SS 

    } 

  } 

  model_string <- paste(model_string, "+ subject_factor:I(paired_var^", 

min_coef, ") ", sep = "") 

  model_powers <- append(model_powers, min_coef) 

  powers_remaining <- powers_remaining[powers_remaining != min_coef] 

} 

 

# Gera vetor de comprimento cada vez maior, e mede qualidade da predicao 

desse vetor 

rsq <- NULL 

final_residuals <- NULL 

final_fitted <- NULL 

final_coefs <- NULL 
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intercept_coefs <- cbind(final_coefs, sigmoid(coef(model_0), 

as.integer(paired_levels))) 

final_coefs <- NULL 

model_string <- "res ~ -1 " 

for (i in 1:length(model_powers)) { 

  model_string <- paste(model_string, "+ subject_factor:I(paired_var^", 

model_powers[i], ") ", sep = "") 

  polymodel <- lm(as.formula(model_string)) 

  coefs <- NULL 

  for (j in 1:(length(polymodel$coefficients) %/% subject_n)) { 

    coef <- subject_var 

    for (k in subject_levels) { 

      coef[coef == k] <- polymodel$coefficients[subject_n*(j-1) + match(k, 

subject_levels)] 

    } 

    coefs <- cbind(coefs, coef) 

  } 

  linmodel <- lm(res ~ -1 + (I(paired_var^0)+ 

    I(paired_var^1) + I(paired_var^2) + I(paired_var^3) + I(paired_var^4) +  

      I(paired_var^5) + I(paired_var^6) + I(paired_var^7) + 

I(paired_var^8)):coefs) 

  summary <- summary(linmodel) 

  final_coefs <- cbind(final_coefs, array(linmodel$coefficients, 

dim=c(9,i))) 

  final_residuals <- cbind(final_residuals, linmodel$residuals) 

  final_fitted <- cbind(final_fitted, linmodel$fitted) 

  colnames(final_coefs)[(1+i*(i-1)/2):(i*(i+1)/2)] <- paste(i, ":", 

model_powers[1:i], sep="") 

  colnames(final_residuals)[i] <- model_powers[i] 

  rsq <- append(rsq, summary$r.squared) 

} 

avg_var = mean(res*res) 

var_z = NULL 

for (i in 1:length(model_powers)) { 

  var_z <- append(var_z, mean(final_residuals[,i]*final_residuals[,i])) 

} 

phi = (var_z)/(avg_var-var_z) 

plot(phi) 

 

 

#Graficos para verificar o desempenho 

for (i in 1:length(model_powers)) { 

  hist(100*final_residuals[,i]/dependent_var, xlim=c(-25,25), 

ylim=c(0,0.5), freq=FALSE, breaks=seq(-100,100,by=1)) 

} 

plot(polynomial(final_coefs[,4][1:9]), xlim=c(21,110), ylim=c(0, 10e+18)) 

plot(polynomial(final_coefs[,5][1:9]), xlim=c(21,110), ylim=c(-10e+14, 0)) 

plot(polynomial(final_coefs[,6][1:9]), xlim=c(21,110), ylim=c(0, 10e+06)) 
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Figura 20. Parâmetro 𝜙 estimado com o algoritmo de redução dimensional apresentado. No ponto 

em que se assume dim(𝜃) = 3, o gráfico de dispersão demonstra um ponto de inflexão, usado 

como critério na decisão pela quantidade de três dimensões. 
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APÊNDICE D – VERIFICAÇÃO DO MÁXIMO EMPÍRICO 

Segue o resultado de uma simulação para se verificar as previsões das proposições de 

máximo empírico para o coeficiente de esfericidade. Com o software Wolfram Mathematica (v. 11), 

e a partir da matriz de covariância do peso corporal – gerada com todas as idades do estudo que 

estivessem contidas em um intervalo comum a todos os animais, e preenchendo-se valores ausentes 

com o último peso avaliado – foram geradas 10 mil submatrizes aleatórias para cada dim (𝑌) e 

verificadas suas esfericidades, tomando dim(𝑌) a partir de 3. Na Figura 21, foram considerados os 

máximos previstos para o coeficiente de esfericidade, dados os termos definidos no trabalho 

(dim(𝜃) = 3;  𝜙 ≈ 0,01). O máximo empírico se mostrou adequado em todos os casos. 

 

Figura 21. Resultados da simulação para diversos tamanhos de vetor de peso corporal. 

É apresentada uma matriz de histogramas que, em cada caso, contém o resultado para simulação 

com um vetor de pesos corporais de tamanho específico, apontado logo acima de cada gráfico. 

É também apresentado o valor máximo do coeficiente de esfericidade esperado, bem como é 

feita a sua representação com linha vertical no histograma. No eixo horizontal, está o valor do 

coeficiente de esfericidade obtido com a simulação, e no eixo vertical, a frequência absoluta 

para cada bin. Os bins do histograma foram comprimidos e não podem ser facilmente 

distinguíveis, com o propósito de melhorar o entendimento da simulação como um todo. 
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ANEXO A – DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM 

ANIMAIS 
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