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I. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As paratireoides são quatro pequenas glândulas que medem cerca de 6 mm de 

comprimento, 3 mm de largura e 2 mm de espessura. Têm crescimento progressivo até a 

terceira década de vida, quando apresentam, cada uma, peso total aproximado de 0,45 g no 

sexo masculino e de 0,5 g no feminino. Localizam-se mais comumente nos pólos superio-

res e inferiores da face posterior da glândula tireoide, geralmente na cápsula que reveste os 

lóbulos dessa glândula, podendo-se situar, mais raramente, no seu interior. Eventualmente, 

podem ser encontradas no mediastino, próximas ao timo, situação esta que se deve ao fato 

de as paratireoides e o timo se originarem de esboços embrionários muito próximos (JUN-

QUEIRA & CARNEIRO, 2008). Por variações da normalidade, algumas pessoas podem 

ter seis ou, até mesmo, oito glândulas funcionantes (VILAR & CAMPOS, 2013). Apesar 

da proximidade das glândulas, não há conexões anatômicas ou fisiológicas entre a tireoide 

e as paratireoides (KAPIT, MACEY & MEISAMI, 2004). No parênquima das glândulas 

paratireoides, encontram-se dois tipos celulares: as células principais, em maior quantida-

de, secretoras do paratormônio (PTH), e as oxífilas, cuja função ainda é desconhecida 

(KAPIT, MACEY & MEISAMI, 2004; GARTNER & HIATT, 2007; JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 2008; PROSPERO et al, 2008; VILAR & CAMPOS, 2013). 

O PTH, hormônio sintetizado pelas glândulas paratireoides, é uma proteína com 

massa molecular de 8.500 Da cuja função primária consiste em manter a concentração de 

cálcio no líquido extracelular dentro de uma estreita variação normal (GUYTON & HALL, 

2006; PROSPERO et al, 2008). É antagônico da calcitonina (CT), produzida pelas células 

C parafoliculares da tireoide, e age diretamente nas células dos túbulos renais, inibindo a 

reabsorção dos fosfatos e regulando a fosfatúria, e nos ossos, agindo nos osteoclastos e 

promovendo reabsorção da matriz óssea e solubilização do cálcio (GUYTON & HALL, 

2006). O hormônio atua ainda indiretamente sobre o intestino, graças aos seus efeitos sobre 

a síntese de 1,25 diidroxi vitamina D [1,25(OH)2D], de modo a aumentar as concentrações 

séricas de cálcio. Sua produção é rigorosamente controlada pelas concentrações do cálcio 

sérico ionizado e esse sistema de feedback é o mecanismo homeostático fundamental à 
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manutenção do cálcio no líquido extracelular (PROSPERO, 2007; BRINGHURST et al, 

2008). O PTH, portanto, tem função primordial no turnover ósseo, isto é, no equilíbrio 

entre aposição e reabsorção óssea, na absorção do cálcio no intestino e na manutenção do 

cálcio sérico em torno de 8,6 a 10,2 mg/dL (GUYTON & HALL, 2006; PROSPERO, 

2007; BRINGHURST et al, 2008; PROSPERO et al, 2008). 

O cálcio e o fósforo mantêm uma proporção sérica de 2:1, que em valores normais 

corresponde a 9 mg/dL de cálcio e 4 mg/dL de fósforo. Seu produto, em condições nor-

mais, deve ser de 36 no adulto e de 40 na criança. Perante alterações dos níveis séricos de 

cálcio ou fósforo, sob ação do PTH, haverá retirada de variável quantidade de minerais dos 

ossos, a fim de proporcionar manutenção adequada no balanço cálcio/fósforo (PROSPE-

RO, 2007; PROSPERO et al, 2008). 

As alterações decorrentes da falta ou do excesso de cada um dos fatores que agem 

na aposição e na reabsorção óssea determinam as conhecidas doenças metabólicas dos os-

sos, que são a osteoporose, o raquitismo na infância e a osteomalácia no adulto e o hiperpa-

ratireoidismo (PROSPERO, 2007; PROSPERO et al, 2008). Importantes distúrbios endó-

crinos e metabólicos, principalmente no que diz respeito às funções das glândulas tireoide 

e paratireoides e ao metabolismo mineral, além de complicações com menores incidências, 

incluindo diabetes insipidus nefrogênico, ganho de peso e alterações no metabolismo da 

glicose, podem ser causadas pelo uso crônico de algumas drogas, como os sais de lítio, 

objeto deste estudo (KUSALIC & ENGELSMANN, 1999; OLIVEIRA et al, 2010). 

 

 

 

2. FISIOLOGIA DA HOMEOSTASE MINERAL 

 

 

2.1. REGULAÇÃO DA HOMEOSTASE DO CÁLCIO E DO FÓSFORO 

O cálcio e o fósforo são os principais constituintes dos ossos e, em conjunto, 

compreendem 65% do seu peso. Cerca de noventa e nove por cento do cálcio corporal total 

estão nos ossos, dos quais 99% se localizam na estrutura cristalina da fase mineral e 1% é 

rapidamente permutável com o cálcio extracelular; este cálcio está igualmente distribuído 

entre os líquidos intracelular e extracelular (BRINGHURST, DEMAY & KRONENBERG, 

2010). O cálcio contido nos ossos está associado a fibrilas de colágeno e a outros compo-
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nentes da matriz óssea sob a forma de hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] (CORRÊA, LEITE 

& MARTIN, 2009). O cálcio extracelular é o principal substrato para a mineralização das 

cartilagens e dos ossos, mas também serve como um cofator para diversas enzimas extrace-

lulares, mais notadamente para as da cascata da coagulação, e como fonte de íons cálcio 

para uma grande diversidade de processos celulares, destacando-se a transmissão de impul-

sos nervosos, a contração muscular lisa, esquelética e cardíaca e a secreção de hormônios 

(GUYTON & HALL, 2006; BRINGHURST, DEMAY & KRONENBERG, 2010). 

No plasma, o cálcio encontra-se presente em três formas: (1) unido a proteínas 

plasmáticas, principalmente à albumina (30-50%), e, nesse arranjo, mostra-se não-difusível 

através das membranas capilares; (2) formando complexos aniônicos com ânions plasmáti-

cos e intersticiais, como fosfato, citrato e bicarbonato (5-15%); (3) ionizado (Ca2+), fração 

solúvel e metabolicamente ativa (40-60%) (GUYTON & HALL, 2006; MARÍN & DÍAZ, 

2009; BRINGHURST, DEMAY & KRONENBERG, 2010). A proporção entre o cálcio 

ligado às proteínas plasmáticas e o cálcio iônico depende do pH sérico, da temperatura, da 

força iônica e da concentração de outros íons, em especial o magnésio (CORRÊA, LEITE 

& MARTIN, 2009). 

O cálcio iônico é o mais importante fisiologicamente e está sob controle hormo-

nal. Em termos de valores de normalidade aceitos, o cálcio sérico total pode variar entre 

8,6 e 10,2 mg/dL e o cálcio ionizado, entre 4,4 e 5,4 mg/dL (1,1-1,35 mmol/L), a depender 

dos valores de referência laboratoriais (CORRÊA, LEITE & MARTIN, 2009; MARÍN & 

DÍAS, 2009). Os métodos de dosagem do cálcio total medem a quantidade de cálcio livre e 

ligado à albumina, sofrendo interferência das alterações das concentrações plasmáticas 

dessa proteína. Portanto, na ausência de alterações nos níveis de albumina sérica, aceita-se 

a determinação do cálcio total como índice do metabolismo mineral. Em casos de altera-

ções significativas da albumina, deve-se optar pelo cálcio iônico, mas, quando não for pos-

sível sua determinação, realiza-se a dosagem da albumina sérica e corrige-se o cálcio total 

por meio da fórmula: Ca total corrigido = Ca total (mg/dL) + 0,8 (4 – albumina [mg/dL]) 

(BRINGHURST et al, 2008; CORRÊA, LEITE & MARTIN, 2009). É válido frisar que as 

variações de pH sanguíneo modificam a união cálcio-albumina: para cada 0,1 unidade a 

menos no pH, aumenta-se 0,12 mg/dL (0,03 mmol/L) no cálcio iônico. Nessas situações, o 

cálcio total, se dosado, deve ser corrigido pela fórmula (MARÍN & DÍAZ, 2009). 

As concentrações plasmáticas do cálcio correspondem à resultante de um intenso 

movimento deste íon por três setores do organismo: intestino, rins e esqueleto. A absorção 



14 

 

intestinal, excreção e reabsorção tubular, a solubilização e deposição no tecido ósseo são 

mecanismos dinâmicos e orquestrados especialmente por quatro hormônios chamados cal-

ciotrópicos: o PTH, o PTH-related protein (PTHRP), a CT e a vitamina D (VitD) (SELBY, 

2002). Quando um destes setores ou hormônios não está adequado, todo este sistema se 

altera para reequilibrar as concentrações plasmáticas de cálcio. Apenas em situações de 

desequilíbrio extremo observa-se presença de hipocalcemia ou hipercalcemia (CASTRO, 

BRANDÃO & VIEIRA, 2007; BRINGHURST et al, 2008; BRINGHURST, DEMAY & 

KRONENBERG, 2010). 

A regulação e a manutenção da homeostase do cálcio dependem do receptor do 

sensor de cálcio (CaR), que é ultra-sensível a pequenas variações deste elemento, funcio-

nando como um verdadeiro “calciostato” (MARÍN & DÍAZ, 2009). A elevação da concen-

tração extracelular daquele íon ativa o CaR e, assim, desencadeia uma série de efeitos, ob-

jetivando a redução da calcemia. O CaR é um receptor acoplado à proteína G, tem como 

principal ligante o cálcio extracelular (que atua à semelhança de um hormônio) e está pre-

sente em diversos tecidos. Os principais efeitos da sua ativação são: nas paratireoides – 

diminui a síntese e secreção do PTH e a proliferação celular; nos rins – reduz a reabsorção 

tubular dos íons cálcio e magnésio na porção espessa do ramo ascendente da alça de Henle 

e no túbulo distal; no tecido ósseo – estimula os precursores dos osteoblastos (responsáveis 

pela formação deste tecido) e inibição da função dos osteoclastos (responsáveis pela reab-

sorção óssea); nas células C da tireoide – estimula a secreção de CT, cujo principal efeito 

consiste na inibição dos osteoclastos (efeito antagônico ao do PTH) (GUYTON & HALL, 

2006; BROWN, 2007; BRINGHURST, 2008; CORRÊA, LEITE & MARTIN, 2009). 

As concentrações de cálcio no organismo também sofrem interferência de outro 

elemento fundamental para o tecido ósseo: o fósforo. Este é ainda mais amplamente distri-

buído pelos tecidos não ósseos do que o cálcio, encontrando-se sob a forma de fosfatos 

orgânicos (ATP, ácidos nucleicos, fosfolipídios), de grande importância metabólica, e de 

fosfatos inorgânicos no esqueleto, sendo essenciais para a cristalização da hidroxiapatita 

(SELBY, 2002; CORRÊA, LEITE & MARTIN, 2009; MARÍN & DÍAZ, 2009; BRIN-

GHURST, DEMAY & KRONENBERG, 2010). Por volta de 85% do fosfato corporal se 

encontra na fase mineral do osso e o restante está localizado em uma forma orgânica ou 

não orgânica nos compartimentos intracelulares e extracelulares (BRINGHURST, DE-

MAY & KRONENBERG, 2010). O fosfato inorgânico plasmático encontra-se principal-

mente sob duas formas ionizadas: HPO4
- e H2PO4

-, cujas concentrações médias são, res-



15 

 

pectivamente, 1,05 mmol/L e 0,26 mmol/L. Como se mostra difícil a determinação quími-

ca das exatas quantidades desses ânions, a quantidade total de fosfato costuma ser expressa 

em termos de miligramas de fósforo por decilitro (100 mL) de sangue. A quantidade total 

média de fósforo inorgânico representado por ambos os íons fosfato está por volta de 4 

mg/dL, variando entre os limites de 3-4 mg/dL em adultos e 4-5 mg/dL em crianças 

(GUYTON & HALL, 2006). 

Ao contrário do cálcio, em que apenas a parte ionizada (cerca de 50%) é filtrada, 

cerca de 90% do fosfato sérico inorgânico é filtrado pelos glomérulos. Ainda em contraste 

com o cálcio sérico, a concentração de fosfato pode variar muito durante um dia, sendo 

influenciada por idade, sexo, dieta e pH sanguíneo. Mais da metade do fósforo ingerido na 

dieta é absorvido pelo intestino delgado por processo de transporte passivo e os rins exer-

cem papel fundamental na homeostase desse elemento, através da regulação pelo PTH e 

pelo FGF-23 (Fibroblast growth factor 23) (ASTRO, BRANDÃO & VIEIRA, 2007; 

CORRÊA, LEITE & MARTIN, 2009; MARÍN & DÍAZ, 2009). 

 

 

2.2. CONTROLE HORMONAL DO METABOLISMO MINERAL 

Os hormônios principais relacionados à homeostase do cálcio, e consequentemen-

te do fósforo, são genericamente denominados calciotrópicos. Neste grupo, estão incluídos 

o PTH, a VitD, a CT, o FGF-23 e o PTHRP. Excetuando-se a CT, cujas alterações quanti-

tativas não apresentam qualquer ação reconhecida sobre o tecido ósseo, tais hormônios 

apresentam efeitos contundentes sobre o desenvolvimento e manutenção do sistema esque-

lético e induzem alterações bem definidas, quando presentes em excesso ou nas suas defi-

ciências (CASTRO, BRANDÃO & VIEIRA, 2007). 

 

2.2.1. PARATORMÔNIO (PTH) 

O PTH é um polipeptídeo que contém 84 aminoácidos em sua forma madura 

(GUYTON & HALL, 2006; PROSPERO, 2007; CASTRO, BRANDÃO & VIEIRA, 2007; 

POTTS, 2008; CORRÊA, LEITE & MARTIN, 2009; BRINGHURST, DEMAY & KRO-

NENBERG, 2010). É inicialmente sintetizado como uma grande molécula precursora com 

115 aminoácidos, denominada pré-proparatormônio, sendo sequencialmente reduzida du-

rante o processamento intracelular. O hormônio intacto, biologicamente ativo, representa 5 

a 30% da concentração plasmática de PTH. Tem meia-vida de quatro minutos, em média, e 
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sua metabolização ocorre, na maior parte, no fígado (70%), nos rins (20%) e, em menor 

quantidade, em outros tecidos, como o ósseo (CORRÊA, LEITE & MARTIN, 2009). Além 

da forma intacta de PTH, são secretados também fragmentos aminoterminais e carboxiter-

minais de vários tamanhos, sendo estes os responsáveis pela atividade hormonal prolonga-

da após o término do tempo de meia-vida da forma intacta do hormônio (GUYTON & 

HALL, 2006; CORRÊA, LEITE & MARTIN, 2009). 

O principal estímulo para liberação do PTH é a hipocalcemia. As células princi-

pais das paratireoides são capazes de detectar pequenas variações na concentração sérica 

de cálcio ionizado por intermédio do CaR expresso em suas membranas. A ligação do íon 

cálcio ao CaR leva à alteração na conformação do receptor e à consequente ativação da 

proteína G. Anormalidades nesses receptores, portanto, podem alterar o limiar de sensibili-

dade dessas células à calcemia, resultando em aumento ou diminuição dos níveis séricos de 

cálcio (CORRÊA, LEITE & MARTIN, 2009; MARÍN & DÍAZ, 2009). 

A ação fisiológica deste hormônio se faz nos tecidos ricos em receptores específi-

cos para o PTH: os túbulos renais e as células do tecido ósseo (CORRÊA, LEITE & 

MARTIN, 2009). O PTH atua nos rins de duas formas: aumentando a reabsorção tubular 

proximal de cálcio e a excreção de fósforo, e estimulando a formação da 1,25(OH)2D (ou 

calcitriol) pela ativação da enzima 1α-hidroxilase. Dessa forma, eleva indiretamente a ab-

sorção intestinal de cálcio, já que o calcitriol aumenta o transporte de cálcio pelas células 

da luz intestinal para a circulação (GUYTON & HALL, 2006; POTTS, 2008; CORRÊA, 

LEITE & MARTIN, 2009). Somado a isso, o PTH aumenta o afluxo de cálcio do osso, por 

meio do aumento da atividade reabsortiva dos osteoclastos (estimulados indiretamente por 

fatores produzidos pelos osteoblastos pela ação direta do PTH), o que acarreta o despejo do 

cálcio retirado da matriz óssea mineralizada diretamente na circulação sanguínea (GRA-

CITELLI et al, 2002; CASTRO, BRANDÃO & VIEIRA, 2007; CORRÊA, LEITE & 

MARTIN, 2009; MARÍN & DÍAZ, 2009). 

O cálcio iônico é, portanto, o principal regulador da síntese e secreção do PTH pe-

las células principais das paratireoides. Na presença de baixas concentrações (hipocalcemi-

a), o PTH é liberado e quando em concentrações elevadas (hipercalcemia), esta secreção é 

suprimida (CASTRO, BRANDÃO & VIEIRA, 2007; POTTS, 2008; MARÍN & DÍAZ, 

2009). As ações clássicas do PTH mencionadas são decorrentes da ligação dos aminoáci-

dos iniciais da molécula ao receptor de membrana específico presente nas células-alvo. A 

maioria dessas ações é obtida plenamente pelo fragmento aminoterminal 1-34. Sem os dois 
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aminoácidos iniciais, o hormônio perde sua atividade metabólica, apesar de ainda se ligar 

aos receptores específicos (MARX, 2000; BRINGHURST, DEMAY & KRONENBERG, 

2010). 

 

2.2.2. VITAMINA D 

A VitD é o principal hormônio esteroide envolvido na regulação da homeostasia 

iônica mineral (BRINGHURST, 2008). Suas fontes alimentares são escassas, estando pre-

sente em quantidades significantes apenas em peixes gordurosos, como salmão, gema de 

ovos, óleo de fígado de bacalhau e produtos lácteos. A VitD de origem animal é conhecida 

como vitamina D3 ou colecalciferol e a de origem vegetal como vitamina D2 ou ergocalci-

ferol. A pouca existência de alimentos ricos em VitD faz com que, em nosso meio, sua 

principal fonte seja a produção endógena na pele, a partir do 7-deidrocolesterol (7-DHC) 

em uma reação catalisada pelos raios ultravioleta, resultando na formação de colecalciferol 

(BRINGHURST, 2008; CORRÊA, LEITE & MARTIN, 2009; BRINGHURST, DEMAY 

& KRONENBERG, 2010). Tanto o colecalciferol quanto o ergocalciferol possuem pouca 

atividade intrínseca, tendo ainda que sofrer duas hidroxilações (hepática e renal) para po-

der atuar como hormônio capaz de influenciar o metabolismo cálcio/fósforo (SELBY, 

2002; CASTRO, BRANDÃO & VIEIRA, 2007). 

A etapa inicial do processo de síntese endógena de VitD se inicia nas camadas 

profundas da epiderme, onde está armazenada a substância precursora, o 7-DHC. Para que 

as etapas que levam à ativação da VitD se iniciem, é preciso que o indivíduo receba luz 

solar direta, especificamente a radiação ultravioleta tipo B. Uma variável que está envolvi-

da nesse início de ativação do hormônio em questão é a quantidade de melanina presente 

na pele do indivíduo: peles mais escuras necessitam de maior tempo de exposição ao sol 

para sintetizarem a vitamina D3. Um grupo etário que merece atenção especial nesse início 

de ativação da VitD é o de idosos, pois, pelo processo de envelhecimento, apresenta afi-

namento da epiderme e derme, com consequente diminuição da reserva de 7-DHC (COR-

RÊA, LEITE & MARTIN, 2009; BRINGHURST, DEMAY & KRONENBERG, 2010; 

CASTRO, 2011). 

O ergosterol e o colecalciferol são transportados no sangue por uma glicoproteína 

conhecida como proteína ligadora da VitD (DBP – vitamin D binding protein). Ao alcança-

rem o fígado, sofrem hidroxilação no carbono 25, ambas dando origem a 25-hidroxi vita-

mina D ou calcidiol [25(OH)D], esta utilizada para avaliar as reservas de VitD de um indi-
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víduo (DELUCA, 2004; HOLICK, 2007; CASTRO, 2011). O calcidiol, acoplado à DBP é 

transportado a vários tecidos cujas células contêm a enzima 1α-hidroxilase, proteína que 

promove a hidroxilação no carbono 1 da 25(OH)D, formando a 1,25-diidroxi vitamina D 

ou calcitriol [1,25(OH)2D], que é a molécula metabolicamente ativa. A expressão da 1α-

hidroxilase ocorre nas células dos túbulos renais proximais, onde a grande parte do calci-

triol necessário ao metabolismo sistêmico é sintetizado (HOLICK, 2007; NORMAN, 2008; 

CASTRO, 2011). 

A produção renal do calcitriol é regulada pela concentração plasmática de PTH, 

cálcio e fósforo e FGF-23, sendo estimulada pelo primeiro e suprimida pelos demais (HO-

LICK, 2007; CASTRO, 2011). A ação clássica da 1,25(OH)2D é a regulação do metabo-

lismo do cálcio e do fósforo por meio do controle dos processos de absorção intestinal e 

reabsorção renal desses íons, mantendo-os em concentrações plasmáticas suficientes para 

assegurar a adequada mineralização e o crescimento ósseo nos jovens e a saúde óssea glo-

bal em todas as fases da vida (SCHUCH, GARCIA & MARTINI, 2009; CASTRO, 2011). 

 

2.2.3. CALCITONINA 

A CT é um peptídeo com 32 aminoácidos produzido e secretado primariamente 

pelas células C parafoliculares da tireoide. Sua função na regulação do metabolismo mine-

ral ósseo em seres humanos ainda não está totalmente esclarecida (GUYTON & HALL, 

2006; CASTRO, BRANDÃO & VIEIRA, 2007; CORRÊA, LEITE & MARTIN, 2009). 

Este hormônio possui receptores específicos abundantes nos osteoclastos maduros 

e sua ligação a eles promove imediatamente uma retração dessas células, que interrompem 

sua atividade reabsortiva, sendo então considerado um hormônio hipocalcêmico (WADA, 

1996). 

Um dos mais potentes estímulos para a secreção de CT é o aumento das concen-

trações de cálcio plasmático. As células C da tireoide se mostram sensíveis a pequenas 

variações de concentração de cálcio extracelular, mesmo que dentro de limites fisiológicos. 

Uma vez secretada, a CT atua diretamente nos osteoclastos, determinando diminuição da 

reabsorção óssea. As concentrações sanguíneas de cálcio iônico são o principal regulador 

da secreção desse hormônio. Agudamente, o aumento e a redução da calcemia resultam, 

respectivamente, em incremento e diminuição na secreção de CT (CORRÊA, LEITE & 

MARTIN, 2009). 
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2.2.4. FIBROBLAST GROWTH FACTOR 23 (FGF-23) 

O FGF-23 é um peptídeo sintetizado principalmente pelas células osteogênicas 

que participa do metabolismo do fósforo e da VitD, e, portanto, do cálcio, indiretamente 

(SHIMADA et al, 2004). O aumento da concentração de FGF-23 está associado à hipofos-

fatemia por perda renal de fósforo e à diminuição da síntese de calcitriol, enquanto que a 

diminuição da sua síntese ou a sua presença na circulação em forma inativa é acompanhada 

de aumento da concentração sérica de fósforo e do calcitriol. Níveis elevados de calcitriol 

levam a aumento da calcemia, sendo, por isso, o FGF-23 um hormônio que controla, de 

forma indireta, os níveis plasmáticos de cálcio (CORRÊA, LEITE & MARTIN, 2009; 

BRINGHURST, DEMAY & KRONENBERG, 2010). A ação desta proteína nos túbulos 

renais requer a presença de outra proteína produzida pelo gene Klotho, uma vez que é a 

presença dessa proteína nas células tubulares renais que sinaliza mediadores que influenci-

am na homeostase do fósforo e da VitD (LIU & QUARLES, 2007; RAZZAQUE, 2009). 

 

2.2.5. PTH RELATED PROTEIN (PTHRP) 

O PTHRP foi identificado na década de 80 como um produto tumoral que tinha a 

capacidade de ativar os receptores do PTH (PTH-1R) e causar hipercalcemia por aumentar 

a reabsorção óssea e a reabsorção tubular renal de cálcio. Assim como o PTH, apresenta 

também uma ação hiperfosfatúrica (STREWLER, 2000; MARÍN & DÍAZ, 2009). 

Durante a vida intra-uterina, o PTHRP é um hormônio fundamental, sendo produ-

zido pelas paratireoides fetais e pela placenta. No momento do nascimento, as paratireoides 

interrompem esta produção e passam, então, a sintetizar preferencialmente o PTH, que 

assume, por definitivo e em condições normais, o controle da calcemia. A partir de então, 

os níveis plasmáticos de PTHRP caem bruscamente e só voltam a se elevar quando células 

tumorais indiferenciadas deixam de suprimir genes próprios da vida fetal (CASTRO, 

BRANDÃO & VIEIRA, 2007). 

A secreção sistêmica do PTHRP por células neoplásicas malignas promove o sur-

gimento de uma condição conhecida como hipercalcemia humoral maligna (STEWART, 

2005). A elevação deste hormônio pode ocorrer na presença de uma grande quantidade de 

tumores sólidos, metastáticos ou não, assim como em neoplasias hematológicas, sendo os 

principais secretores de PTHRP os tumores malignos de pulmão, mama, cabeça e pescoço, 

linfomas e mieloma múltiplo (STEWART, 2005; DÍAZ-GUERRA, PARTIDA & HAW-

KINS, 2012). 
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3. PRINCIPAIS DISTÚRBIOS DO METABOLISMO MINERAL 

 

 

As doenças do metabolismo mineral surgem num cenário em que há alterações 

secundárias à falta ou ao excesso de cada um dos fatores que agem na aposição e na reab-

sorção óssea. As principais doenças que cursam com transformações no metabolismo dos 

íons cálcio e fósforo são o hipoparatireoidismo (hPT) e o hiperparatireoidismo (HPT). 

 

 

3.1. HIPOPARATIREOIDISMO 

O hPT é uma síndrome pouco freqüente caracterizada por hipocalcemia e níveis 

séricos de PTH inapropriadamente baixos ou indetectáveis, tipicamente associados a hiper-

fosfatemia, hipercalciúria, baixas concentrações de 1,25(OH)2D e diminuição da remodela-

ção óssea (JIMÉNEZ, IGLESIAS & WINDT, 2012). Abarca um amplo espectro que vai 

desde uma ligeira falha de PTH, o que permite manter uma normocalcemia, até sua defici-

ência absoluta, com hipocalcemia mantida e muito intensa (SEÑARÍS, 2010). 

A causa mais frequente de hPT em adultos é a remoção cirúrgica inadvertida das 

paratireoides em tireoidectomias ou em casos de linfadenectomias por metástases de carci-

nomas na região cervical ou ainda a necrose isquêmica dessas glândulas, secundária a tais 

procedimentos cirúrgicos. Nesses casos, deficiência de PTH pode ser transitória, caso per-

sistam células principais paratireoideanas com capacidade de hiperplasia (PROSPERO et 

al, 2008; SEÑARÍS, 2008). Em situações mais raras, as glândulas paratireoides podem ser 

danificadas devido ao tratamento com iodo radioativo, por invasão neoplásica, por infiltra-

ção (sarcoidose, doença de Wilson, hemocromatose) ou também como consequência de 

ataques imunes. Em crianças, pode ocorrer hPT devido a agenesia isolada das paratireoides 

(SEÑARÍS, 2008). 

A principal característica do hPT clássico é a hipocalcemia, definida como baixo 

nível sérico de cálcio ionizável ou de cálcio total corrigido pela albumina. O hPT causa 

hipocalcemia porque a secreção de PTH é insuficiente para realizar a reabsorção óssea, 

reabsorver cálcio no néfron distal e estimular a atividade da 1α-hidroxilase (SEÑARÍS, 

2008). Depleção ou excesso de magnésio também pode causar hipocalcemia por induzir 

um hPT funcional, uma vez que este íon é essencial para a secreção de PTH e ativação dos 

seus receptores. Em casos de hipomagnesemia, níveis de PTH estão inapropriadamente 
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baixos ou no limite inferior da normalidade juntamente com hipocalcemia leve, uma vez 

que as paratireoides tornam-se incapazes de secretar quantidade suficiente de hormônio e, 

portanto, a resposta renal e óssea ao PTH fica insignificante. Em raras circunstâncias, 

quando ocorre administração parenteral de magnésio, como em terapias tocolíticas, ou seu 

acúmulo por insuficiência renal, níveis séricos desse íon se elevam demasiadamente, cul-

minando também em inibição da secreção de PTH. Quando os níveis plasmáticos de mag-

nésio são corrigidos, a capacidade de secreção do PTH e sua ação fisiológica retornam ao 

normal (TONG & RUDE, 2005; SHOBACK, 2008). 

Clinicamente, o hPT se apresenta com sinais e sintomas de hipocalcemia. No sis-

tema nervoso, pode provocar parestesias periorais e nas pontas dos dedos, hiperreflexia, 

câimbras musculares, espasmo carpopedal, convulsões, alterações do sensório e tetania 

(desde a forma franca até a forma latente, que pode se manifestar mediante as manobras de 

Chvosteck e Trousseau), além de arritmias cardíacas, hipotensão e insuficiência cardíaca 

refratária. Cronicamente, a hipocalcemia do hPT pode produzir papiledema, neurite óptica, 

catarata subcapsular precoce, hipoplasia dentária e calcificação nos gânglios da base 

(MARX, 2000; SEÑARÍS, 2008; MARÍN & DÍAZ, 2009). A duração, severidade e velo-

cidade de desenvolvimento da hipocalcemia determinam a apresentação clínica do hPT 

(SEÑARÍS, 2008; SHOBACK, 2008; JIMÉNEZ, IGLESIAS & WINDT, 2012). Pacientes 

com hPT tipicamente apresentam um aumento uniforme da densidade mineral óssea 

(DMO) em coluna lombar, quadril e rádio. Os marcadores de remodelamento ósseo estão 

habitualmente no limite inferior da normalidade ou francamente diminuídos (CUSANO, 

2012). 

A associação de hipocalcemia, hiperfosfatemia e concentrações inapropriadamen-

te baixas de PTH na ausência de insuficiência renal ou hipomagnesemia estabelece o diag-

nóstico de hPT, o principal diagnóstico diferencial das hipocalcemias (SEÑARÍS, 2008). 

Quando há um quadro bioquímico de hipocalcemia e hiperfosfatemia, porém com níveis 

séricos de PTH elevados, tem-se uma situação clínica conhecida como pseudohipoparati-

reoidismo, situação em que há uma resistência dos órgãos-alvo à ação do hormônio parati-

reoideano (MARX, 2000; SEÑARÍS, 2008; JIMÉNEZ, IGLESIAS & WINDT, 2012; 

DOMÍNGUEZ & RODRÍGUEZ, 2012). Nessas circunstâncias, níveis plasmáticos de 

magnésio e 1,25(OH)2D estão normais (DOMÍNGUEZ & RODRÍGUEZ, 2012). 

O tratamento da hipocalcemia aguda constitui uma urgência que requer atenção 

rápida, devendo ser administrado cálcio intravenoso sob a forma de gluconato de cálcio e, 
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se associada a hipomagnesemia, a reposição de magnésio também deve ser feita. Em tem-

po, deve ser iniciada a terapia com cálcio oral e VitD. Nos casos de hipocalcemia crônica, 

o objetivo é manter o paciente assintomático através da suplementação com cálcio oral e 

calcitriol, a fim de manter a calcemia, pelo menos, no limite inferior da normalidade, evi-

tando a hipercalciúria. Diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, podem ser usados 

como terapia coadjuvante por potenciarem a reabsorção tubular de cálcio (CAMPOS et al, 

2009). 

O hPT é a única patologia endócrina com déficit hormonal em que o tratamento 

de substituição pelo hormônio deficiente, neste caso o PTH, não tem sido comprovado. 

Atualmente, há duas apresentações de PTH disponíveis com administração subcutânea que 

diminuem as necessidades de VitD e aumentam os marcadores de remodelamento ósseo: 

PTH (1-34) ou teriparatida e PTH (1-84). Este tratamento parece ser promissor, porém seu 

custo é muito superior ao do tratamento convencional e há ainda necessidade de mais estu-

dos que avaliem sua segurança a longo prazo (CAMPOS et al, 2009; JIMÉNEZ, IGLESI-

AS &WINDT, 2012; CUSANO et al, 2012). 

 

 

3.2. HIPERPARATIREOIDISMO 

O HPT é uma síndrome clínica caracterizada pelo excesso de função das glându-

las paratireoides, resultando na hipersecreção persistente de PTH e suas consequências no 

organismo. Pode ser primário, secundário ou terciário (PROSPERO, 2007; PROSPERO et 

al, 2008). 

 

3.2.1. HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO 

O hiperparatireoidismo primário (HPTp) é a causa mais comum de hipercalcemia 

e deve ser considerado em qualquer pessoa com níveis séricos de cálcio elevados e função 

renal normal (VIEIRA, 2007). Caracteriza-se por uma regulação anormal pelo cálcio na 

produção do PTH, o que leva a uma superprodução ou produção inapropriada deste hor-

mônio. Sua prevalência é de aproximadamente 1% da população adulta, com igual distri-

buição entre os sexos, duplicando após os 55 anos, sendo duas a três vezes mais frequente 

em mulheres do que em homens nessa idade (GÓMEZ, 2009; MARCOCCI & CETANI, 

2011). Irradiações em região de cabeça e pescoço durante a infância e terapias de longa 
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duração com lítio estão associadas com maior prevalência de HPTp (MARCOCCI & CE-

TANI, 2011). 

Entre 80 e 85% dos casos de HPTp são decorrentes de um adenoma solitário be-

nigno de paratireoide, 10 a 15% são consequentes à hiperplasia das glândulas e menos de 

1% secundário a um carcinoma (DELELLIS, MAZZAGLIA & MANGRAY, 2008). Acre-

dita-se que o adenoma é consequência de uma mutação que proporciona uma multiplicação 

acelerada de uma linhagem celular, com redefinição do limiar de resposta ao cálcio. Os 

casos de HPTp são, em sua grande maioria, esporádicos, mas síndromes familiares heredi-

tárias devem ser descartadas, como a neoplasia endócrina múltipla tipos 1 e 2A (NEM 1 e 

NEM 2A) (VIEIRA, 2007; MARCOCCI & CETANI, 2011). 

Os diuréticos tiazídicos diminuem a excreção urinária de cálcio e podem produzir 

uma hipercalcemia leve. Além disso, essa classe de droga pode desmascarar um HPTp 

subjacente, que é mais provável de existir se a hipercalcemia persistir após a suspensão do 

medicamento ou se a calcemia inicial for maior que 12 mg/dL. Pacientes em tratamento 

com lítio também podem desenvolver hipercalcemia e hipocalciúria com elevação do PTH, 

uma vez que essa droga diminui a sensibilidade das paratireoides ao cálcio, desestruturan-

do, assim, o eixo endócrino paratireoideano (DÍAZ-GUERRA & CARRANZA, 2009). 

A apresentação clínica clássica do HPTp inclui as manifestações decorrentes do 

estado de hipercalcemia, como importantes alterações ósseas, nefrolitíase recorrente e dis-

função neuromuscular. A afecção óssea mais frequente até a década de 1980 foi a osteíte 

fibrosa cística, caracterizada por reabsorção subperióstica com comprometimento distal das 

falanges, adelgaçamento clavicular distal, aspecto de crânio em sal e pimenta, erosão da 

lâmina dental dura e, às vezes, cistos e tumores marrons em ossos longos, que produzem 

fraturas patológicas (GÓMEZ, 2009; VILAR, 2013). De maneira geral, os pacientes com 

HPTp podem apresentar fraqueza, cansaço fácil, ansiedade e disfunção cognitiva, além de 

hipertensão arterial e alterações cardiovasculares sutis (MARCOCCI & CETANI, 2011). 

Atualmente, os sinais e sintomas clássicos do HPTp são cada vez mais raros (VI-

EIRA, 2007; DELELLIS, MAZZAGLIA & MANGRAY, 2008; DÍAZ-GUERRA & 

CARRANZA, 2009; GÓMEZ, 2009; MARCOCCI & CETANI, 2011; VILAR, 2013). A 

adoção da dosagem sistemática do cálcio sérico na prática médica resultou tanto em um 

aumento significativo na incidência da doença como no surgimento de uma nova apresen-

tação clínica: o HPTp assintomático, forma mais habitual dos pacientes portadores de 

HPTp na atualidade. Nessa condição clínica, a concentração sérica de cálcio está elevada, 
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mas geralmente apenas até 1,0 mg/dL acima do limite superior da normalidade (10,2 

mg/dL). Os níveis de PTH, nesses casos, estão aumentados em 1,5 a 2 vezes, no máximo, e 

em algumas situações podem estar dentro do aceitável (até 65 pg/mL). Hipofosfatemia, que 

era comum em pacientes com HPTp clássico, é incomum em pacientes com a doença as-

sintomática (BILEZIKIAN & SILVERBERG, 2004). Nos dias de hoje, cerca de 80-85% 

dos pacientes portadores de HPTp possuem a doença na sua forma assintomática e apenas 

15-20% dos doentes são sintomáticos, apresentando nefrolitíase, doença óssea e fraqueza 

muscular proximal. É mais comum o acontecimento da forma assintomática do HPTp em 

países desenvolvidos, ao passo que a doença sintomática é mais frequente em áreas geográ-

ficas mais pobres ou emergentes, como Índia, China e nordeste brasileiro, onde o acesso a 

exames médicos ainda é limitado (BILEZIKIAN & SILVERBERG, 2004; REJNMARK, 

VESTERGAARD & MOSEKILDE, 2011). 

Em pacientes com função renal normal, no diagnóstico diferencial da hipercalce-

mia, é preciso considerar, inicialmente, o HPTp, causa mais comum de hipercalcemia em 

pacientes ambulatoriais, e as neoplasias malignas, causa mais comum de elevação do cál-

cio plasmático em pacientes internados. Uma vez descartadas essas possibilidades, possí-

veis diagnósticos são intoxicação aguda por VitD, doenças granulomatosas, como tubercu-

lose, e uso de drogas como sais de lítio, diuréticos tiazídicos e sais de cálcio, além de crise 

tireotóxica e doenças genéticas (MARTIN & KAYATH, 1999; COSTA et al, 2008). É 

fundamental observar os níveis de cálcio em conjunto com os níveis de PTH, pois há situa-

ções em que, embora haja normocalcemia, existe elevação de PTH, como no HPTp normo-

calcêmico, condição clínica não indolente que apresenta elevação de PTH associada a cal-

cemia, calciúria e 25(OH)D normais. Essa condição é semelhante a um quadro inicial de 

HPTp (MARQUES et al, 2011; DOMÍNGUEZ & RODRÍGUEZ, 2012). 

A paratireoidectomia é o único tratamento definitivo do HPTp, devendo operar-se 

todos os pacientes com a forma sintomática (hipercalcemia sintomática, litíase renal, ne-

frocalcinose, alterações neuromusculares, fraturas patológicas ou sinais radiológicos de 

osteíte fibrosa cística). Pacientes com a forma assintomática devem ser criteriosamente 

avaliados para decisão pela terapia cirúrgica por meio da calcemia, função renal e densito-

metria óssea (BILEZIKIAN & SILVERBERG, 2004; MARCOCCI & CETANI, 2011; 

JIMÉNEZ, IGLESIAS & WINDT, 2012). Em pacientes que recusam a cirurgia, não cum-

prem critérios cirúrgicos, apresentam alto risco cirúrgico ou que passaram por uma cirurgia 

prévia que fracassou, devem ser recomendadas medidas clínicas preventivas: evitar fatores 
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que podem agravar a hipercalcemia (repousos prolongados ou inatividade, uso de diuréti-

cos tiazídicos e sais de lítio), aumentar a hidratação oral, praticar atividade física e garantir 

uma ingesta moderada de cálcio e VitD (SEÑARÍS, 2008; SHOBACK, 2008; JIMÉNEZ, 

IGLESIAS & WINDT, 2012). O tratamento com bisfosfonados ou raloxifeno tem sido 

indicado nos casos de HPTp em pacientes com baixa massa óssea, apesar de não se ter 

comprovação que essa medida reduza a incidência de fraturas ou apresente melhor ganho 

de massa óssea se comparada com a paratireoidectomia (JIMÉNEZ, IGLESIAS & 

WINDT, 2012). 

Atualmente, tem-se usado fármacos antiparatireoideanos específicos no tratamen-

to clínico do HPTp. Estes agentes aumentam a afinidade do CaR nas células das paratire-

oides, elevando as concentrações intracelulares de cálcio e culminando com a inibição da 

síntese e secreção de PTH por tais células. O cinacalcet é um modulador alostérico dos 

CaR e tem demonstrado eficácia e segurança no controle dos valores séricos de cálcio e na 

redução dos níveis de PTH em pacientes com HPTp, além de melhora na DMO (CETANI 

& MARCOCCI, 2012). 

 

3.2.2. HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO 

A hipersecreção de PTH é considerada secundária quando decorre de estímulos 

extra-glandulares, principalmente relacionados à menor concentração sanguínea de cálcio, 

de modo a provocar proliferação das células paratireoideanas a fim de, com mais hormônio 

circulante, retirar dos ossos a quantidade de mineral necessária para manter o equilíbrio 

cálcio/fósforo (PROSPERO et al, 2008). 

O HPT secundário (HPTs) é uma complicação frequente nos pacientes em diálise 

e pode desenvolver-se cedo no curso de uma doença renal crônica, pois o defeito na filtra-

ção glomerular determina um decréscimo na formação do calcitriol pela 1α-hidroxilase. O 

déficit de VitD ativa promove uma menor absorção intestinal de cálcio, resultando em 

maior estimulação das paratireoides, efeito que se agrava pela elevação do fósforo retido 

(PROSPERO, 2007). A hiperestimulação crônica do PTH é seguida de proliferação das 

células paratireoides, levando a uma hiperplasia difusa e progressiva das glândulas parati-

reoideanas (SAMPAIO, LUGON & BARRETO, 2008). A longo prazo, esses doentes re-

nais podem desenvolver hipercalcemia (DÍAZ-GUERRA, PARTIDA & HAWKINS, 

2012). 
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As alterações ósseas decorrentes do HPTs são designadas como osteodistrofia re-

nal (raquitismo renal), na qual o excesso de PTH induz dupla ação nos ossos, acelerando a 

reabsorção com maior atividade dos osteoclastos e formação de novo osso por estímulo 

dos osteoblastos (PROSPERO, 2007). 

 

3.2.3. HIPERPARATIREOIDISMO TERCIÁRIO 

Considera-se hiperparatireoidismo terciário (HPTt) aquele decorrente da prolife-

ração autônoma das células principais paratireoideanas em pacientes portadores de HPTs 

que passam a apresentar hipercalcemia quando a função renal é restabelecida (PROSPE-

RO, 2007). Esses níveis elevados de cálcio plasmático podem acontecer após transplante 

renal se a hiperplasia paratireoideana demorar a ser resolvida, mesmo com a normalização 

do balanço de fósforo e com o aumento da produção de calcitriol (GÓMEZ, 2009). 

São critérios diagnósticos para HPTt: doença renal confirmada seguida de hipo-

calcemia, hipercalcemia apesar de diálise ou transplante e retorno subsequente da normali-

dade da calcemia após paratireoidectomia (PROSPERO, 2007). 

 

 

 

4. SAIS DE LÍTIO 

 

 

Sais de lítio (SL) foram introduzidos na terapêutica médica nos meados do século 

XIX, com relatos do seu uso na profilaxia e no tratamento de desordens psiquiátricas, gota 

e neutropenia (MARTIN & KAYATH, 1999). Atualmente, o lítio (Li) é largamente utili-

zado como estabilizador de humor no tratamento e na profilaxia dos transtornos maníaco-

depressivos (bipolares), pois impedem as oscilações de humor e, deste modo, reduzem as 

fases depressiva e maníaca da doença (RANG et al, 2007). Este cátion monovalente é uma 

das drogas mais eficazes na psiquiatria, não somente para crises agudas de mania, mas 

também para diminuir a quantidade e a intensidade de episódios recorrentes, reduzindo 

assim a morbidade e a mortalidade global da doença (HADEN, 1997). 

Atualmente, os SL estão disponíveis em fórmulas de liberação rápida e de libera-

ção mais prolongada (MARTIN & KAYATH, 1999). Em geral, são administrados durante 

longos períodos e seus efeitos benéficos levam três a quatro semanas para se desenvolver. 
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Fornecidos em crises agudas, são eficazes somente para reduzir mania, não durante a fase 

depressiva da doença, embora o Li, algumas vezes, seja usado como adjunto dos antide-

pressivos em casos graves de depressão unipolar (RANG et al, 2007). Apesar dos recentes 

avanços farmacológicos no tratamento de distúrbios psiquiátricos, no Brasil, o Li permane-

ce como alternativa eficiente e de mais baixo custo, sendo disponibilizado gratuitamente 

pelo Sistema Único de Saúde sob a forma de carbonato de lítio (CL) (MARTIN & KA-

YATH, 1999; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

O Li é clinicamente eficaz em concentrações plasmáticas de 0,6-1,5 mEq/L (equi-

valente a 600-1.500 mg de CL) e acima destes valores produz vários efeitos tóxicos, de 

modo que a sua janela terapêutica é bastante estreita. Nesse contexto, é de extrema impor-

tância que se monitorize suas concentrações plasmáticas em pacientes submetidos à sua 

administração (RANG et al, 2007; OLIVEIRA, 2010; GIUSTI et al, 2012). Administrado 

por via oral como CL e excretado via renal, este cátion monovalente tem meia-vida de 12 

horas. Em dosagens regulares, o Li acumula-se no organismo lentamente durante duas se-

manas ou mais, antes de o estado de equilíbrio ser alcançado (PRICE & HENINGER, 

1994; RANG et al, 2007). 

 

 

 

5. LÍTIO E O EIXO ENDÓCRINO PARATIREOIDEANO 

 

 

Embora seja uma droga com boa eficácia no tratamento e profilaxia de desordens 

psiquiátricas, o Li pode acarretar importantes distúrbios endócrinos e metabólicos, princi-

palmente no que diz respeito às funções das glândulas tireoide e paratireoides e ao metabo-

lismo mineral, além de complicações com menores incidências, incluindo diabetes insipi-

dus nefrogênico, ganho de peso e alterações no metabolismo da glicose (KUSALIC & 

ENGELSMANN, 1999; OLIVEIRA et al, 2010). 

Quando as concentrações séricas são muito maiores do que as recomendadas pela 

estreita faixa terapêutica, pode-se desenvolver um quadro de intoxicação, geralmente situa-

ções agudas, mas podem variar em pacientes em uso crônico da medicação. Os fatores de 

risco para a ocorrência de intoxicação por Li incluem idade avançada, overdose, insufici-

ência renal, drogas que afetam a função renal (anti-inflamatórios não-esteroidais, inibido-
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res da enzima conversora de angiotensina, diuréticos tiazídicos), diminuição do volume 

sanguíneo circulante (cirrose hepática, insuficiência cardíaca congestiva, síndrome nefróti-

ca), diminuição da ingesta de sódio, diabetes mellitus e diabetes insipidus nefrogênico in-

duzido pela terapia crônica por Li (OLIVEIRA et al, 2010). 

O uso crônico de SL desencadeia uma leve hipercalcemia que geralmente é rever-

sível com a retirada da medicação. Porém, em alguns casos, pode haver um quadro de hi-

percalcemia persistente (GIUSTI et al, 2012). Nas paratireoides, o Li atua inibindo o sis-

tema de segundo mensageiro cAMP, fato que desencadeia uma diminuição da capacidade 

de ligação do PTH e da CT, desencadeando um mecanismo compensatório que resulta na 

elevação dos níveis séricos de cálcio secundária a uma alta nos valores de PTH (KUSALIC 

& ENGELSMANN, 1999; GIUSTI et al, 2012). Além da hipercalcemia, o HPT induzido 

por Li – que pode atingir uma prevalência de 10%-15% em usuários crônicos – cursa com 

hipocalciúria associada (SZALAT, MAZEH & FREUND, 2009; OLIVEIRA et al, 2010). 

A adição de Li a culturas de células de glândulas paratireoides (tanto normais 

quanto hiperplásicas) causa um aumento do PTH de 1,4 a 5,3 vezes. Muitos experimentos 

já demonstraram que, in vivo, o Li interfere com a dinâmica de secreção do PTH, aumen-

tando o limiar de sensibilidade dos receptores de cálcio das paratireoides. Ao deslocar a 

curva PTH/cálcio para a direita, níveis mais altos de cálcio sérico são necessários para ini-

bir a secreção de PTH, elevando assim a calcemia e os níveis do hormônio. A hipocalciúria 

associada é proveniente do aumento da reabsorção renal de cálcio decorrente da elevação 

do PTH (MAK et al, 1998; OLIVEIRA et al, 2010; GIUSTI et al, 2012). Estudos in vivo 

demonstraram que a infusão graduada de cálcio em homens saudáveis, antes e cinco dias 

após a administração de CL, não resultou em alterações na supressão do PTH em resposta 

à elevação sérica de cálcio, provando assim que o Li realmente aumenta o limiar de sensi-

bilidade dos receptores de cálcio nas células paratireoideanas (HADEN et al, 1997; KU-

SALIC & ENGELSMANN, 1999; MARTIN & KAYATH, 1999). 

Caso não seja corrigido, o HPT persistente e a hipercalcemia resultante podem 

exacerbar as manifestações psiquiátricas e levar a ações deletérias no metabolismo ósseo, 

na função de excreção renal e nos vasos sanguíneos (KUSALIC & ENGELSMANN, 

1999). As alterações no organismo decorrentes da hipercalcemia no HPT induzido pelo Li 

podem ser as mesmas das originadas pela hipercalcemia no HPTp, tais como depressão do 

sistema nervoso central e periférico, fraqueza muscular, constipação, dor abdominal, úlcera 

péptica, falta de apetite e relaxamento deprimido do coração durante a diástole. Além dis-
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so, o PTH em excesso produz uma atividade osteoclástica extrema nos ossos, o que eleva 

ainda mais a concentração do cálcio iônico sérico e, ao mesmo tempo, deprime as concen-

trações dos íons fosfato pelo aumento da excreção renal deste último elemento. Em casos 

muito graves de intoxicação ou em situações de uso prolongado de Li, a absorção osteo-

clástica supera em muito a deposição osteoblástica, o que leva a importante descalcificação 

óssea e pequenos traumatismos podem ocasionar múltiplas fraturas (MARX, 2000; GUY-

TON & HALL, 2006). 

Em se tratando de casos brandos de HPT induzido por Li, grande parte dos paci-

entes exibe poucos sinais de osteopatia e raras anormalidades inespecíficas em consequên-

cia da elevação do nível de cálcio, mas apresenta uma tendência extrema à formação de 

cálculos renais. Isso se deve ao fato de que o excesso de cálcio e fosfato absorvidos nos 

intestinos ou mobilizados nos ossos será finalmente excretado pelos rins, ocasionando um 

aumento proporcional nas concentrações dessas substâncias na urina. Em decorrência, cris-

tais de fosfato de cálcio tendem a precipitar nos rins dando origem a cálculos (GUYTON 

& HALL, 2006). 

A prevalência de HPT associado ao Li é maior em mulheres (4:1), com a ocorrên-

cia tanto de hiperplasia quanto de adenomas nas paratireoides. A melhor abordagem deve 

ser individualmente avaliada em cada caso, pois o tratamento nessas situações pode ser 

clínico ou cirúrgico (OLIVEIRA et al, 2010; GIUSTI et al, 2012). A ablação de um único 

adenoma paratireoideano geralmente normaliza a calcemia, mesmo em pacientes que con-

tinuam usando Li. Nos casos de doença multiglandular, devido aos riscos e dificuldades 

técnicas, alguns autores não recomendam a paratireoidectomia, mas o uso do cinacalcet, 

uma droga calcimimética que sensibiliza os receptores sensíveis ao cálcio das células prin-

cipais das paratireoides, reduzindo o limiar de ativação desses receptores ao cálcio extrace-

lular. Como consequência, há uma diminuição de PTH e redução dos níveis séricos de cál-

cio (OLIVEIRA et al, 2010). 

Revisões e meta-análises recentes sobre o potencial de toxicidade causado pelo 

uso do Li recomendam que as concentrações de cálcio e PTH sejam sempre verificadas 

antes e durante o tratamento com os sais de Li. As dosagens de fosfato iônico, albumina, 

fosfatase alcalina, ureia e creatinina são também de certa importância, uma vez que a fisio-

logia do metabolismo do cálcio interfere em suas concentrações séricas (GUYTON & 

HALL, 2006; GIUSTI, 2012, MCKNIGHT et AL, 2012).  
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6. JUSTIFICATIVAS DO ESTUDO 

 

 

O uso terapêutico de SL para o tratamento dos distúrbios de humor, principalmen-

te o TAB, vem possibilitando um melhor controle das oscilações tímicas dos pacientes, 

garantindo-lhes uma melhor qualidade de vida. Embora seja, dentre os estabilizadores de 

humor, uma opção barata, eficiente e fornecida pelo Sistema Único de Saúde, os sais a 

base de Li não são isentos de efeitos adversos, uma vez que o seu uso crônico, independen-

te das concentrações séricas atingidas, acarreta o desenvolvimento de distúrbios endocri-

nometabólicos, especialmente envolvendo os eixos hormonais tireoideano e paratireoidea-

nos. 

O Li compete com o cálcio pelo sítio de ligação no CaR, elevando o limiar de 

sensibilidade das paratireoides ao cálcio e fazendo surgir um cenário de HPT, com níveis 

séricos de cálcio e de PTH elevados. Tal condição pode acarretar nesses pacientes as com-

plicações clássicas do HPTp, embora a grande maioria apresente a forma assintomática, 

porém não indolente, da doença. 

Com base nos conhecimentos atuais dos efeitos do Li sobre as paratireoides, de-

senvolveu-se este estudo a fim de avaliar a função paratireoideana e o metabolismo mine-

ral em pacientes psiquiátricos usuários de SL e compreender melhor a fisiologia dessas 

glândulas perante o Li, além de ratificar a necessidade da avaliação periódica do metabo-

lismo do cálcio em pacientes usuários dessa medicação. 
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II. NORMAS DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

 

A revista ABE&M aceita contribuições em Endocrinologia Clínica e Básica e ci-

ências afins, nas seguintes categorias: (1) Artigo Original, (2) Artigo de Revisão, (3) Apre-

sentação de Caso Clínico, (4) Caso Especial, (5) Perspectiva, (6) Controvérsias, (7) Memó-

rias, (8) Editoriais e (8) Cartas ao Editor. 

Os manuscritos (MS) devem ser redigidos em português ou inglês e estar de acor-

do com as instruções do Comitê Internacional dos Editores de Revistas Médicas - Interna-

tional Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), também conhecido como Normas 

de Vancouver. 

 

 

 

1.  AUTORIA 

 

  

Todas as pessoas designadas como autores devem responder pela autoria do MS e 

ter participado suficientemente do trabalho para assumir responsabilidade pública pelo seu 

conteúdo. O crédito de autoria deve ser baseado apenas por contribuições substanciais du-

rante: (i) concepção, planejamento, execução, análise e interpretação dos resultados, (ii) 

redação ou revisão do MS de forma intelectualmente importante, e (iii) aprovação final da 

versão a ser publicada. A participação limitada à obtenção de fundos, coleta de dados, su-

pervisão geral ou chefia de um grupo de pesquisa não justifica autoria. 

Os Editores podem solicitar justificativa para a inclusão de autores durante o pro-

cesso de revisão, especialmente se o total de autores exceder a seis. Os autores devem ex-

plicitar se há ou não potencial conflito de interesse, informação que deve ser incluída na 

seção Agradecimentos. 

Os conceitos e os fundamentos epistemológicos, os dados, as experiências, as fon-

tes de pesquisa e as conclusões emitidos nos trabalhos assinados são da inteira responsabi-

lidade do(s) seu(s) autor(es). Os trabalhos submetidos ao ABE&M serão passíveis de revi-

são linguística por revisores e relatores qualificados pelo Conselho Editorial, sem perda do 
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crédito de autoria e do vínculo de responsabilidade do autor em relação à obra de criação 

intelectual. 

 

 

 

2.  SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 

 

A partir de 1 de janeiro de 2009, toda submissão de manuscrito (MS) deverá ser 

realizada por meio eletrônico através do endereço http://www.abem-sbem.org.br. O MS 

deve estar em formato Word (arquivo.doc) com opção de inclusão de arquivos suplementa-

res. Todo artigo deve destinar-se exclusivamente para a revista ABE&M. 

 

 

 

3.  PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

 

Todos os MS submetidos aos ABE&M que estiverem de acordo com as "Instru-

ções para Autores" e com a política editorial da revista, são analisados pelo Conselho Edi-

torial para avaliar seu mérito e adequação científica. Aprovados nesta fase, o MS é enca-

minhado aos avaliadores de reconhecida competência no assunto para seu parecer (peer 

review), cujo anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. A decisão 

final sobre a aceitação ou rejeição do MS é tomada pelos Editores. 

 

 

 

4.  MANUSCRITOS ACEITOS 

 

 

Todo MS publicado torna-se propriedade da revista "Arquivos Brasileiros de En-

docrinologia e Metabologia" e não poderá ser reproduzido, republicado ou divulgado por 

meio eletrônico sem autorização. Os autores, após a aceitação do seu artigo para publica-
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ção, transferem implicitamente seus direitos aos ABE&M. Por razões editoriais, os Edito-

res reservam-se o direito de proceder a pequenas modificações gráficas ou redacionais no 

texto, sem interferir em seu conteúdo. 

 

 

 

5.  ELABORAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

 

 

5.1. ARTIGO ORIGINAL 

É uma contribuição científica destinada a divulgar resultados de pesquisa original 

que não tenha sido publicada ou submetida em outros meios de divulgação. O MS deve ser 

digitado em espaço duplo, formatado em papel carta (216 x 279 mm) ou A4 (212 x 297 

mm) com pelo menos 2,5 cm de margens de cada lado. Cada uma das seguintes seções 

deve ser iniciada em uma nova página: (A) Página título, (B) Resumo e Descritores, (C) 

Abstract (resumo em inglês) e Keywords, (D) Texto completo, (E) Agradecimentos, (F) 

Referências, (G) Tabelas (cada uma com título e rodapé), (H) Legendas das figuras e (I) 

Figuras. As páginas devem ser numeradas consecutivamente começando com a página 

título. 

 

5.1.1. PÁGINA TÍTULO  

Deve conter: (a) título do MS (em português e inglês), (b) nome e filiação institu-

cional de todos os autores, (c) nome do(s) Serviço(s) e/ou Departamento(s) e Institui-

ção(ões) onde o trabalho foi realizado, (d) nome e endereço completo (incluindo e-mail) 

do(a) autor(a) responsável pela correspondência, (e) "título abreviado", com até 40 caracte-

res (incluindo espaços entre palavras). 

 

5.1.2. RESUMO E ABSTRACT 

A segunda página deve conter um Resumo semi-estruturado do trabalho (conten-

do: Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusões), com até 150 palavras. 

Em página separada, apresentar o Abstract, que deve ser a tradução fiel do resumo 

para o idioma inglês. 
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Ao final do Resumo e do Abstract devem ser fornecidos 4 a 6 descritores do MS 

(e keywords correspondentes), para facilitar sua indexação posterior. 

Estes descritores devem estar de acordo com os padrões do Index Medicus, que 

podem ser consultados no endereço eletrônico: http://decs.bvs.br/. 

 

5.1.3. TEXTO 

Deve ser dividido nas seguintes seções: (I) Introdução, (II) Métodos, (III) Resul-

tados e (IV) Discussão. 

I. Introdução: deve conter o propósito do trabalho, sumarizando os motivos do es-

tudo e relevância científica. A revisão do assunto deve ser sucinta e evitar a inclusão de 

resultados ou conclusões do estudo a ser apresentado. 

II. Métodos: deve conter uma descrição do modelo experimental empregado (pa-

cientes ou animais de laboratório) com indicação de que o estudo foi aprovado pela Comis-

são de Ética do Hospital ou Instituição de Pesquisa onde o estudo foi realizado, seguindo a 

Declaração de Helsinque e os Princípios Éticos na Experimentação Animal do Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (Cobea). 

Descrição dos métodos empregados citando os principais aparelhos e equipamen-

tos utilizados (nome do fabricante e/ou origem do material entre parênteses) com detalhes 

técnicos suficientes dos procedimentos que possam permitir a reprodução do estudo apre-

sentado. Métodos amplamente estabelecidos podem ser citados através de referências. Os 

métodos estatísticos devem ser descritos com detalhes suficientes para permitir a verifica-

ção dos resultados àqueles que tiverem acesso. 

III. Resultados: devem ser apresentados em sequência lógica no texto, evitando 

repetir dados apresentados em tabelas ou figuras; somente as observações importantes de-

vem ser enfatizadas. 

Unidades de Medidas 

As medidas e as respectivas abreviaturas devem obedecer a Unidade do Sistema 

Internacional (SI, http://physics.nist.gov/cuu/Units). As medidas de comprimento, altura, 

peso e volume devem ser relatadas em unidades do sistema métrico (metro, quilograma, 

litro) ou seus múltiplos decimais; temperaturas em graus centígrados (ºC); pressão arterial 

em milímetro de mercúrio (mmHg) e os valores hematimétricos e químicos devem ser for-

necidos no sistema métrico tradicional. 
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IV. Discussão: deve comentar os aspectos novos e importantes obtidos do estudo 

em relação ao acervo da literatura disponível. Ainda nessa seção devem-se focalizar as 

conclusões obtidas. Evitar repetir resultados ou informações já apresentadas em outras se-

ções. Deve-se ressaltar as implicações dos achados, suas limitações e mesmo recomenda-

ções para estudos futuros. 

 

5.1.4. AGRADECIMENTOS 

Em nova página, incluir: (i) contribuições que necessitem agradecimentos, mas 

não justifiquem autoria, (ii) agradecimentos a auxílio técnico, financeiro e material, inclu-

indo auxílio governamental e/ou de laboratórios farmacêuticos, e (iii) Conflito de Interesse 

(inclusão obrigatória): descrever as colaborações financeiras que possam representar po-

tencial conflito de interesse e/ou declarar a inexistência de conflito de interesse que possa 

interferir na imparcialidade do trabalho científico. 

 

5.1.5. REFERÊNCIAS (máximo de 40 para artigo original) 

Devem ser numeradas consecutivamente em ordem de aparecimento no texto e 

identificadas por numerais arábicos entre parênteses, conforme o exemplo: "Houve uma 

atualização da medicina molecular (3), seguida de avanços na área de genética aplicada (4-

6), que ...". 

Quando houver referências em tabelas e figuras deverá obedecer à ordem corres-

pondente à localização onde as tabelas e figuras estão mencionadas no texto. Os títulos dos 

periódicos devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no Index Medicus e seguin-

do o formato de citação recomendado pelo ICMJE. A exatidão das referências constantes 

da listagem e a correta citação no texto são de responsabilidade do autor. 

Trabalhos aceitos, mas ainda não publicados, podem ser incluídos, fornecendo-se 

o nome do periódico seguido do ano e da informação: (no prelo). Deve-se evitar a citação 

de resumos apresentados em congressos. Recomendamos a utilização de programas de 

editoração de referências bibliográfica (por exemplo, EndNote, Reference Manager) sele-

cionando-se a opção Vancouver. 

 

5.1.6. EXEMPLOS 

A. Artigo em Revistas (listar todos os autores, mas se o número exceder seis, acrescentar: 

et al.): 
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Suszko MI, Lo DJ, Suh H, Camper SA, Woodruff TK. Regulation of the rat fol-

licle-stimulating hormone beta-subunit promoter by activin.MolEndocrinol. 

2003;17(3):318-32. 

Thomas TZ, Wang H, Niclasen P, O'Bryan MK, Evans LW, Groome NP, et al. 

Expression and localization of activin subunits and follistatins in tissues from men with 

high grade prostate cancer. J ClinEndocrinolMetab. 1997;82(11):3851-8. 

 

Artigo eletrônico na Internet publicado antes da versão impressa: 

Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived 

precursor cells.Blood. 2002;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5. 

 

Artigo eletrônico na Internet sem versão impressa: 

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an 

advisory role. Am J Nurs. [serial on the Internet]. 2002 [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 

3 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

 

B. Capítulo de Livro 

Conte FA, Grumbach MM. Abnormalities of sexual determination and differentia-

tion. In: Greenspan FS, Gardner DG, editors. Basic & clinical endocrinology. 6th ed. New 

York:McGraw-Hill; 2001.p.509-46. 

 

C. Livro 

Leder P, Clayton DA, Rubenstein E. Introduction to molecular medicine. New 

York: Scientific American; 1994. 

 

D. Base de dados na Internet 

Jablonski S. Online Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation 

(MCA/MR) Syndromes [database on the Internet]. Bethesda (MD): National Library of 

Medicine (US). c1999 [updated 2001 Nov 20; cited 2002 Aug 12]. Available 

from:http://www.nlm.nih.gov/archive//20061212/mesh/jablonski/syndrome_title.html. 

MeSH Browser [database on the Internet]. Bethesda (MD): National Library of 

Medicine (US); 2002 - [cited 2003 Jun 10]. Meta-analysis; unique ID: D015201; [about 3 

p.]. Available from:http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html Files updated weekly. 
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5.1.7. TABELAS 

Cada tabela deve ser apresentada em folha separada, digitada em espaço duplo e 

numerada em arábico, conforme seu aparecimento no texto; deve conter um título breve na 

parte superior e as explicações, legenda e estatística indicadas adequadamente no rodapé. 

 

5.1.8. FIGURAS E LEGENDAS 

As figuras deverão ser preparadas originalmente em arquivo TIFF (Tagged Image 

File Format) ou EPS (Encapsulated Post Script) ou GIF (Graphics Interchange Format). 

As letras, os números e os símbolos inseridos nas figuras devem ser claros e de tamanho 

suficiente para serem legíveis, mesmo após redução substancial para publicação. Os títulos 

e legendas das figuras devem ser fornecidos em folha separada, e nunca na própria figura. 

Por ocasião da submissão inicial, as figuras poderão estar inseridas no arquivo 

Word ou PowerPoint, no entanto, quando aceito o MS, deverão ser enviadas as figuras nos 

arquivos originais com resolução mínima de 300 dpi. A publicação padrão contempla so-

mente duas cores (preto - vermelho) por isso devem ser evitadas figuras multicoloridas. A 

inclusão de figura colorida implicará no encargo financeiro (R$ 900,00/cada figura) que 

será custeado pelo autor, oportunamente solicitada pelo editor. 

 

 

5.2. ARTIGO DE REVISÃO 

Constitui uma avaliação crítica ampliada e sistematizada da literatura sobre de-

terminado assunto, devendo conter os procedimentos adotados, esclarecendo a delimitação 

e os limites do tema, e finalizando com conclusões do autor. Os artigos desta categoria são 

encomendados pelos editores a autores com experiência comprovada na área. A revista não 

está aceitando a submissão artigo de revisão de material não encomendado (a partir de 

1o de maio de 2008). 

Deve apresentar Título (português e inglês), Titulo Resumido de até 40 caracteres, 

Resumo/Abstract (sem necessidade de estruturação), Descritores/Keywords, Texto (com 

ou sem subtítulos), Agradecimentos e Referências. As instruções gerais para a Página Títu-

lo, Figuras/tabelas, Agradecimentos e Referências são as mesmas dos artigos originais. 

As revisões não devem ultrapassar 30 laudas, incluindo o máximo de 60 referên-

cias e, as minirrevisões não devem ultrapassar 15 laudas com máximo de 20 referências. A 

menção de artigos previamente publicados na revista, assim como a inclusão de ilustrações 
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do tipo tabelas, figuras, gráficos ou uma combinação destles são recomendadas. Mencionar 

a fonte e/ou solicitar autorização para utilização de figuras previamente publicadas. 

 

 

5.3. APRESENTAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS 

Esta seção destina-se à publicação de casos clínicos interessantes e que apresen-

tem alguma originalidade, curiosidade ou aspecto não convencional. Deverá mostrar aspec-

tos clínicos, laboratoriais e evolutivos de interesse, devendo estar suficientemente docu-

mentados. As instruções gerais para a Página Título, Resumo/Abstract, Descrito-

res/Keywords, Texto, Figuras/tabelas, Agradecimentos e Referências são as mesmas dos 

artigos originais. 

 

 

5.4. CASO ESPECIAL 

Nesta seção são contemplados casos de interesse didático especial, que tenham si-

do devidamente estudados e apresentados em reuniões clínicas de centros ou serviços de 

Endocrinologia reconhecidos nacionalmente. O MS deve incluir, necessariamente, o resu-

mo do caso e a discussão geral do público presente naquela reunião, com nomes completos 

e titulações explicitados. O material deverá ser previamente editorado por um responsável 

pelo caso ou pela reunião científica. Os autores do MS devem limitar-se ao(s) apresenta-

dor(es) e discutidor(es) do caso, devendo constar data e local da apresentação e nome e 

endereço do(a) responsável pelo MS. Incluir Página Título, Resumo, Abstract, descritores 

e keywords, Agradecimentos e Referências. 

 

 

5.5. PERSPECTIVAS 

O propósito desta seção é servir como veículo de divulgação de novas idéias e 

conceitos em Endocrinologia, tanto na área básica, como na aplicada ou, ainda, na que trata 

de ensino e treinamento. Os artigos podem abranger: (a) ensaios interpretativos que utili-

zem dados de pesquisa próprios do(a) autor(a) para o desenvolvimento de novas idéias, (b) 

propostas de pesquisa para estudos colaborativos entre diversos centros, (c) ensaios inova-

dores que tratem da inter-relação da Endocrinologia com outras áreas, (d) quadros da histó-
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ria da Endocrinologia Brasileira ou Internacional que incluam a análise crítica de eventos, 

figuras ou instituições. 

As instruções gerais são as mesmas dos artigos originais ou revisões. 

 

 

5.6. CONTROVÉRSIAS 

O objetivo desta seção é o de apresentar temas de Endocrinologia Clínica, especi-

almente no aspecto de diagnóstico e tratamento de doenças endócrinas da prática corrente, 

que não tenham conduta suficientemente uniformizada e que possam, portanto, apresentar 

diferentes opções de manuseio.  

Os MS apresentados nesta seção são encomendados pelos Editores a dois ou mais 

especialistas no assunto, que tenham necessariamente opiniões e/ou condutas diversas em 

relação ao tema escolhido.  

 

 

5.7. MEMÓRIAS 

Esta seção visa relembrar e homenagear pessoas, instituições e situações que fo-

ram importantes ou historicamente relevantes para a Endocrinologia, especialmente a bra-

sileira. 

O MS pode ser submetido espontaneamente ou encomendado pelos editores aos 

autores que tenham tido maior convivência com a referida pessoa, lugar ou situação. 

 

 

5.8. EDITORIAIS 

Os editoriais são escritos ou encomendados pelos Editores, abordando temas di-

versos da especialidade e/ou relativos à revista, ou discutindo um ou mais artigos publica-

dos naquele número da revista, e que apresentem interesse especial para os leitores.  

O autor do editorial deve ressaltar as contribuições do artigo apontado e comentar 

aspectos semelhantes eventualmente já publicados pela nossa revista em manuscritos ante-

riores, quando pertinentes.  

Os editoriais não devem ultrapassar 4 laudas, incluindo Agradecimentos e o má-

ximo de 10 referências. 
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5.9. CARTAS AO EDITOR 

Inclui cartas que visam a comentar ou a discutir artigos recentes publicados na re-

vista ou relatar resumidamente pesquisas originais ou achados científicos significativos. 

Não devem ultrapassar 8 laudas, incluindo Agradecimentos e o máximo de 15 referências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

III. PÁGINA TÍTULO 

 

 

 

TÍTULO DO MANUSCRITO 

Avaliação da função paratireoideana e do metabolismo mineral em pacientes psiquiátricos 

usuários de sais de lítio. 

Parathyroid function and mineral metabolism evaluation in psychiatric patients users of 

lithium salts. 

 

 

NOME E FILIAÇÃO INSTITUCIONAL DE TODOS OS AUTORES 

Thiago Costa de Oliveira1, Ivo Alves de Campos Neto1, Francisco de Assis Pereira1. 

 

 

NOME DO(S) SERVIÇO(S) E/OU DEPARTAMENTO(S) E INSTITUIÇÃO(ÕES) 

ONDE O TRABALHO FOI REALIZADO 
1Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Sergipe, Brasil. 

 

 

NOME E ENDEREÇO COMPLETO DO AUTOR RESPONSÁVEL PELA COR-

RESPONDÊNCIA 

Prof. Dr. Francisco de Assis Pereira. Professor Adjunto do Departamento de Medicina da 

Universidade Federal de Sergipe - UFS, Aracaju, Sergipe, Brasil. 

email: frasp@terra.com.br 

 

 

TÍTULO ABREVIADO 

Função paratireoideana e lítio. 
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RESUMO 

 

OBJETIVO: Avaliar a função paratireoideana e o metabolismo mineral em pacientes psi-

quiátricos usuários de sais de lítio. MÉTODOS: Foram avaliados os níveis séricos de cál-

cio total, cálcio iônico, fósforo inorgânico, fosfatase alcalina, albumina, paratormônio (P-

TH), ureia, creatinina, 25-hidroxi-vitamina D e lítio de 35 pacientes diagnosticados com 

transtorno afetivo bipolar usuários de carbonato de lítio (CL) há pelo menos um ano (Gru-

po Lítio – GL) e 35 indivíduos saudáveis (Grupo Controle – GC). RESULTADOS: O GL 

e o GC foram pareados por sexo e idade. Somente observou-se diferença estatística em 

relação aos níveis de PTH e cálcio iônico, com p < 0,004 e p < 0,03, respectivamente. Hi-

perparatireoidismo (HPT) normocalcêmico foi encontrado em oito (22,8%) pacientes do 

GL e em nenhum do GC. No GL, não houve correlação entre litemia, tempo de uso e poso-

logia do CL. CONCLUSÃO: Nossos dados demonstram que o lítio pode suscitar um de-

sequilíbrio no eixo paratireoideano, caracterizado pelo HPT normocalcêmico. 

 

DESCRITORES: lítio, paratireoides, metabolismo mineral, hiperparatireoidismo. 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To evaluate parathyroid function and mineral metabolism in psychiatric 

patients users of lithium salts. METHODS: We measured the serum levels of calcium, 

ionized calcium, inorganic phosphorus, alkaline phosphatase, albumin, parathyroid hormo-

ne (PTH), urea, creatinine, 25-hydroxy-vitamin D and lithium of 35 patients diagnosed 

with bipolar disorder in use of lithium carbonate (LC) for at least one year (Lithium Group 

– LG) and 35 healthy subjects (Control Group – CG). RESULTS: The LG and CG were 

matched by sex and age. There was only statistic difference in relation to the levels of PTH 

and ionized calcium, with p < 0,004 and p < 0,03, respectively. Normocalcemic hyperpara-

thyroidism (HPT) was found in eight (22,8%) LG patients and in none of the CG. There 

was no correlation between litemia, usage time and dosage of LC. CONCLUSION: Our 

data demonstrate that lithium may create an imbalance in the parathyroid axis, characteri-

zed in normocalcemic HPT. 

 

KEYWORDS: lithium, parathyroids, mineral metabolism, hyperparathyroidism. 
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IV. ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PARATIREOIDEANA E DO METABOLISMO MI-

NERAL EM PACIENTES PSIQUIÁTRICOS USUÁRIOS DE SAIS DE LÍTIO 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há cerca de seis décadas, sais de lítio foram introduzidos na terapêutica médica 

por apresentarem a capacidade de modular e estabilizar o humor em pacientes psiquiátricos 

com transtornos afetivos (1,2). O uso do lítio (Li) é a terapia a longo prazo mais eficaz para 

as desordens de humor como o transtorno afetivo bipolar (TAB), uma vez que protege os 

usuários contra as oscilações tímicas, reduzindo as fases depressiva e maníaca da doença e, 

consequentemente, a mortalidade e o risco de suicídio (3-5). Apesar dos recentes avanços 

farmacológicos no tratamento de distúrbios psiquiátricos, no Brasil, o Li permanece como 

alternativa eficiente e de mais baixo custo, sendo disponibilizado gratuitamente pelo Sis-

tema Único de Saúde sob a forma de carbonato de lítio (CL) (6,7). 

O Li apresenta janela terapêutica bastante estreita, sendo clinicamente eficaz em 

concentrações plasmáticas de 0,6-1,5 mEq/L (equivalente a 600-1.500 mg de CL) e acima 

destes valores produz vários efeitos tóxicos, justificando a importância do monitoramento 

trimestral a semestral de seus níveis séricos em pacientes submetidos à sua administração 

(8-11). 

Quando concentrações séricas são muito maiores do que as recomendadas, pode-

se desenvolver um quadro de intoxicação pelo Li, situação favorecida por determinados 
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fatores de risco, como idade avançada, overdose, insuficiência renal crônica, síndrome 

nefrótica, cirrose hepática, insuficiência cardíaca congestiva, diabetes insipidus nefrogêni-

co induzido pela própria terapia com Li e uso de anti-inflamatórios não hormonais, inibido-

res da enzima conversora de angiotensina e diuréticos tiazídicos (12,13). 

O uso crônico de Li desencadeia um quadro leve de hiperparatireoidismo (HPT), 

que geralmente é reversível com o fim da terapia (10). Nas paratireoides, o Li atua inibindo 

o sistema de segundo mensageiro cAMP, o que desencadeia um mecanismo compensatório 

que resulta na elevação do PTH e, consequentemente, nos níveis plasmáticos de cálcio 

(1,10). 

Muitos estudos in vivo já demonstraram que o Li interfere na dinâmica de secre-

ção do PTH, aumentando o limiar de sensibilidade dos receptores de cálcio das paratireoi-

des e inibindo a excreção renal de cálcio (14). Ao deslocar a curva PTH/cálcio para a direi-

ta, níveis séricos de cálcio cada vez mais altos são necessários para inibir a secreção do 

PTH, elevando assim os níveis desse hormônio e a calcemia (10,12,15). As alterações no 

organismo decorrentes do HPT induzido pelo Li podem ser as mesmas das originadas clas-

sicamente pelo HPT primário (HPTp), apesar de a grande maioria dos casos evoluir com 

poucos sinais clínicos de desequilíbrio do metabolismo mineral, exceção feita à formação 

de cálculos renais, situação mais frequente (16,17). 

Em usuários de Li por um período mínimo de 10 anos, observou-se uma prevalên-

cia de HPT de aproximadamente 10-15%, sendo maior em mulheres (4:1), com ocorrência 

tanto de hiperplasia quanto de adenomas nas paratireoides (18,19).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a função paratireoideana e o metabolismo 

mineral em pacientes psiquiátricos usuários de sais de lítio, ratificando a necessidade de 

melhor controle desses parâmetros na prática clínica. 
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MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa e a-

mostragem de conveniência de 35 pacientes diagnosticados com TAB, em tratamento com 

CL e em seguimento clínico nos seguintes serviços públicos de Psiquiatria da cidade de 

Aracaju (SE): Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), Cen-

tro de Saúde Francisco Fonseca (CSFF) e Centro de Atenção Psicossocial III Jael Patrício 

de Lima (CAPS-III). O projeto de pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa do HU-UFS CAEE No 09436112.4.0000.5546 e todos os pacientes envolvidos 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após terem sido informados 

sobre os propósitos e métodos do estudo. 

O estudo incluiu dois grupos: o Grupo Controle (GC), composto por indivíduos 

saudáveis, e o Grupo Lítio (GL), composto por pacientes em tratamento medicamentoso 

com CL, pareados para sexo e idade. O critério de inclusão para o GL foi o uso contínuo de 

CL há pelo menos um ano. Os critérios de exclusão para ambos os grupos foram idade 

inferior a 18 anos; portadores de neoplasias, disfunção paratireoideana e/ou tireoideana, 

insuficiência renal crônica e síndrome nefrótica; gestantes; uso de medicamentos que inter-

ferissem no metabolismo do cálcio (diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima conversora 

da angiotensina, anti-inflamatórios não esteroidais e suplementação de cálcio); e recusa à 

participação do estudo. 

As informações acerca dos pacientes foram obtidas no período entre Dezembro de 

2012 e Maio de 2013, a partir da análise de prontuários e do preenchimento de ficha-

protocolo contendo nome, sexo, idade, cor da pele, estado civil, escolaridade, profissão, 

município de origem, diagnóstico psiquiátrico que motivou o uso de lítio no tratamento, 

patologias associadas (incluindo medicações em uso e tratamentos realizados), dose diária 
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e tempo de uso do CL e outras medicações em uso. Inicialmente, os pacientes selecionados 

foram submetidos a entrevista para preenchimento da ficha-protocolo e orientados a com-

parecerem ao laboratório de análises clínicas do HU-UFS em jejum de 10 a 12 horas para 

coleta de amostra sanguínea. 

Os parâmetros laboratoriais avaliados foram: PTH, pelo método quimiolumines-

cência (valor de referência: 11-67 pg/mL) – Immulite 2000, Siemens Healthcare Diagnos-

tics Inc., USA – cálcio total, pelo método calorimétrico (valor de referência: 8,8-11,0 

mg/dL), cálcio iônico, pelo método fluorimetria (valor de referência: 4,6-5,4 mg/dL), fós-

foro inorgânico, pelo método phosphomolyhdate (valor de referência: 2,5-4,5 mg/dL), al-

bumina, pelo método verde de Bromo-Cresol (valor de referência: 3,5-5,0 g/dL), fosfatase 

alcalina, pelo método cinético (valor de referência: 27-100 U/L), creatinina, pelo método 

enzimático (valor de referência: 0,7-1,2 mg/dL), ureia, pelo método calorimétrico (valor de 

referência: 15-45 mg/dL) – Vitros 5.1 FS, Johnson & Johnson Company, Canada – 25-

hidroxi-vitamina D, pelo método quimioluminescência (valor normal: 30-40 ng/mL) – Ar-

chitect i1000 SR, Abbott Diagnostics, USA – e lítio, pelo método eletrodo seletivo (valor 

de referencia: 0,6-1,2 mEq/L) – 9180 Electrolyte Analyzer, Roche Diagnostics, Germany. 

Para a análise estatística dos resultados obtidos, utilizou-se o programa GraphPad 

Prism, versão 12.0 para Windows, 2012 (San Diego, CA, USA). As variáveis numéricas 

foram descritas como média e desvio-padrão. O teste do qui-quadrado ou o teste exato de 

Fisher foram usados para avaliar as variáveis categóricas. Foi utilizado Teste t de Student 

para análise das variáveis contínuas, se apresentassem características de normalidade, e, 

caso contrário, empregou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Utilizou-se o coe-

ficiente de variação Pearson para variáveis paramétricas e Spearman para correlacionar 

variáveis não paramétricas. O nível de significância adotado para rejeição da hipótese de 

nulidade foi de 5% (p < 0,05). 
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RESULTADOS 

 

Dos 41 pacientes entrevistados e candidatos a serem incluídos no GL, 35 foram 

elegíveis para participar do estudo. Quatro pacientes foram excluídos por falta de uso con-

tínuo do medicamento e dois por recusarem a participação na pesquisa. 

O GC foi composto por 21 mulheres (60%) e 14 homens (40%), enquanto que 22 

mulheres (62,8%) e 13 homens (37,2%) compuseram o GL. A média de idade cronológica 

foi de 47,5 ± 11,7anos (variação de 25 a 66 anos) no GC e 45,9 ± 12,2anos (variação de 26 

a 65 anos) no GL. A litemia encontrada nos pacientes do GL foi de 0,56 ± 0,2 mEq/L (va-

riação de 0,19 a 0,92 mEq/L). A cor dos participantes, o tempo de uso e a posologia atual 

do CL estão apresentados na Tabela 1. 

Os níveis séricos de ureia e creatinina, marcadores de função renal, não apresenta-

ram diferença estatística entre os grupos avaliados, o mesmo ocorrendo com as concentra-

ções de albumina, cálcio total, fosfatase alcalina, fósforo inorgânico, 25-hidroxi-vitamina 

D e lítio, parâmetros apresentados na Tabela 2. 

As concentrações plasmáticas de PTH e cálcio iônico no GL foram mais elevadas 

do que no GC, apresentando diferença estatística: PTH (Figura 1) – GC = 49,2 ± 11,0 

pg/dL vs GL = 54,9 ± 24,2 pg/dL (p < 0,004); Cálcio iônico (Figura 2) – GC = 4,2 ± 0,4 

mg/dL vs GL = 4,4 ± 0,4 mg/dL (p < 0,03). 

A elevação dos níveis séricos de PTH associada a níveis séricos de cálcio total 

dentro da normalidade caracteriza o HPT normocalcêmico, condição clínica encontrada em 

oito pacientes (22,8%) do GL e em nenhum do GC. Não foram identificadas correlações 

entre os níveis de litemia, tempo de uso e posologia do CL. 

Entre os pacientes do GL, observou-se que nove eram portadores de hipertensão 

arterial sistêmica e seis de diabetes mellitus, sendo que tiveram estes diagnósticos previa-
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mente ao uso de CL. Dos oito participantes que apresentaram níveis elevados de PTH, qua-

tro possuíam pelo menos uma dessas comorbidades. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

O HPT é uma síndrome clínica caracterizada pelo excesso de função das glându-

las paratireoides, resultando na hipersecreção persistente de PTH e suas consequências no 

organismo. Pode cursar com níveis séricos de cálcio elevados ou dentro da faixa de norma-

lidade (20). O HPTp tem uma prevalência de aproximadamente 1% na população adulta, 

com igual distribuição entre os sexos, duplicando após os 55 anos, sendo duas a três vezes 

mais frequente em mulheres do que em homens nessa faixa etária (21). 

Atualmente, os sinais e sintomas do HPTp são cada vez mais raros, sendo 80-85% 

dos pacientes portadores de HPTp assintomático. Nessa condição clínica, os níveis de PTH 

estão levemente aumentados e a calcemia, quando elevada, encontra-se, geralmente, ape-

nas até 1,0 mg/dL acima do limite superior da normalidade. Hipofosfatemia, presente no 

HPTp clássico, é incomum em pacientes com a doença assintomática (22). No diagnóstico 

do HPTp, principal causa de hipercalcemia em pacientes com função renal preservada, é 

fundamental observar os níveis de cálcio em conjunto com os níveis de PTH, pois há situa-

ções em que, embora haja normocalcemia, existe elevação do hormônio, como no HPTp 

normocalcêmico, condição não indolente, semelhante a um quadro inicial de HPTp (23). 

A literatura é uníssona ao afirmar que, por diminuir a sensibilidade das paratireoi-

des ao cálcio, o Li desestrutura o eixo endócrino paratireoideano e desencadeia distúrbios 

na homeostase do cálcio, podendo surgir desde um HPTp clássico até quadros de HPT 

normocalcêmico ou hipercalcemia sem elevação do PTH (9,24,25). Neste trabalho, obser-
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vou-se a condição de HPT normocalcêmico em 22,8% dos pacientes usuários de CL, con-

firmando um desequilíbrio na fisiologia das paratireoides causado pelo Li. De acordo com 

os números descritos na maioria das grandes séries, a razão estimada de surgimento de 

HPT em usuários de Li entre mulheres e homens é de 4:1 (18,26,27). No nosso estudo, a 

razão encontrada foi de 3 mulheres para cada homem. 

Apesar da elevação do PTH em alguns pacientes do GL, os níveis de cálcio total e 

cálcio iônico destes pacientes mantiveram-se dentro da normalidade. No GL, observou-se, 

porém, que a média das concentrações plasmáticas de cálcio iônico foi mais elevada em 

comparação com o GC (Figura 2). Este achado, em acordo com vários relatos da literatura, 

pode ser explicado pelo fato de o cálcio ionizado ser mais sensível do que o cálcio total 

para a detecção de hipercalcemia em pacientes tratados com Li (28,29). 

De acordo com os dados obtidos dos prontuários, todos os pacientes do GL encon-

travam-se eutímicos há mais de 6 meses, apesar de apenas 16 (45,7%) estarem com litemia 

dentro da faixa terapêutica. Dos oito pacientes do GL que apresentaram elevação do PTH, 

cinco possuíam Li sérico dentro do nível terapêutico e os demais, litemia inferior à faixa 

esperada. Isso sugere que o HPT induzido pelo Li não teve relação com os valores da lite-

mia, podendo ser, possivelmente, uma propriedade intrínseca à droga a responsável pelo 

desequilíbrio do eixo endócrino paratireoideano e não a dose administrada ou sua concen-

tração sérica. Essa condição está de acordo com o proposto por alguns estudos de que o 

HPT induzido pelo Li não tem relação com a dose administrada, mas com a presença da 

medicação no organismo (30,31). A duração do tratamento aumenta a incidência dessa 

condição clínica devido ao poder cumulativo que o Li tem sobre o organismo (19,32). 

Devido ao seu baixo poder de ligação a proteínas, o Li é filtrado livremente pelos 

rins e sua excreção depende da taxa de filtração glomerular. Consequentemente, a litemia e 

os efeitos indesejados causados pelo Li estão diretamente relacionados com a função renal 
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(9,10). Os participantes deste trabalho foram avaliados mediante dosagens sanguíneas de 

ureia e creatinina, que se mostraram dentro dos limites de normalidade, fato que excluiu a 

possibilidade de o HPT encontrado em alguns ter sido de origem renal (HPT secundário). 

Em relação aos níveis de fósforo, fosfatase alcalina e 25-hidroxi-vitamina D, não 

houve diferença estatística em comparação ao GC. Este dado pode estar relacionado à pre-

sença do HPT normocalcêmico, cujas alterações laboratoriais se restringem basicamente a 

modificações dos níveis de PTH. Estes dados foram semelhantes aos encontrados por 

Khoury et al (2002). 

No nosso estudo, metade dos pacientes que apresentaram elevação do PTH tinha 

pelo menos hipertensão arterial sistêmica ou diabetes mellitus. Segundo a literatura, apenas 

o diabetes mellitus tem relação positiva com o uso de sais de lítio, uma vez que o Li possui 

um efeito inibitório sobre a secreção insulínica induzida por glicose através de mecanismos 

relacionados ao influxo de cálcio nas células beta pancreáticas (3,10). Não houve correla-

ção entre o uso do CL e o desenvolvimento dessas comorbidades nos pacientes do GL, 

uma vez que tais diagnósticos foram feitos previamente ao início do tratamento com Li. 

A não avaliação do cálcio urinário e a não realização de ultrassonografia de rins e 

vias urinárias nos integrantes de ambos os grupos foram limitações deste trabalho, uma vez 

que a perda de cálcio pela urina é o mecanismo de resposta inicial de um quadro de HPT 

incipiente e o exame ultrassonográfico poderia evidenciar sinais de litíase renal, comum 

nos portadores de HPT assintomático (33,34). 

Orientações presentes em guidelines para tratamento com Li em pacientes porta-

dores de TAB não mencionam o monitoramento da função paratireoideana, o que parece 

ser uma importante omissão no acompanhamento desses indivíduos devido ao elevado 

risco absoluto que apresentam em desenvolverem HPTp (3,35). Assim, nossos dados suge-

rem que o uso de sais de lítio como alternativa terapêutica em pacientes psiquiátricos por-



57 

 

tadores de TAB deve ser acompanhado de avaliações periódicas do metabolismo mineral, 

numa tentativa de detecção precoce de possíveis desequilíbrios do eixo endócrino paratire-

oideano, tendo em vista que 22,8% dos pacientes usuários de Li apresentaram elevação nos 

níveis séricos de PTH. 
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Tabela 1. Dados clínicos e demográficos dos integrantes do Grupo Controle (GC) e do 

Grupo Lítio (GL). 

Variáveis GC 

(n = 35) 

GL 

(n = 35) 

Valor de p 

Cor da pele (B : NB) 16 : 19 18 : 17 0,95 

Tempo de uso em anos (X ± DP) NA 6,1 ± 4,2 NA 

Posologia atual em mg/dia (X ± DP) NA 702,9± 266,8 NA 

B – Branca, NB – Não branca, NA – Não avaliado, X – Média, DP – Desvio padrão. 
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Tabela 2. Dados laboratoriais dos integrantes do grupo controle (GC) e do grupo lítio 

(GL). 

Variáveis GC 

(X ± DP) 

GL 

(X ± DP) 

Valor de p 

Cálcio total (mg/dL) 8,7 ± 0,4 9,0 ± 0,8 < 0,1 

Fósforo inorgânico (mg/dL) 3,8 ± 0,4 3,7 ± 0,6 0,5 

Albumina (mg/dL) 4,4 ± 0,4 4,4 ± 0,5 0,7 

Fosfatase alcalina (U/L) 66,1 ± 21,0 76,1 ± 28,1 < 0,1 

Ureia (mg/dL) 

Creatinina (mg/dL) 

25-hidroxi-vitamina D (ng/mL) 

29,4 ± 5,5 

0,7 ± 0,2 

41,1 ± 7,0  

26,7 ± 8,0 

0,7 ± 0,2 

40,7 ± 32,4 

< 0,09 

0,9 

< 0,06 

X – Média, DP – Desvio padrão. 
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Figura 1. Concentração plasmática de paratormônio (PTH) em integrantes do Grupo Con-

trole (GC) e do Grupo Lítio (GL). 
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Figura 2. Concentração plasmática de cálcio iônico em integrantes do Grupo Controle 

(GC) e do Grupo Lítio (GL). 

 

0

2

p < 0,03

3

4

5

6

GC                   GL

C
Á

L
C

IO
 I

Ô
N

IC
O

 (
m

g/
d

L
)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

V. ANEXOS 

 

 

1.  FICHA-PROTOCOLO DA PESQUISA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

 

“AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PARATIREOIDEANA E DO METABOLISMO MI-

NERAL EM PACIENTES PSIQUIÁTRICOS USUÁRIOS DE SAIS DE LÍTIO” 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: __________________________________________   Nº de prontuário: _________ 

Data de nascimento: _____/_____/_____        Idade: _____     Gênero: M (   )   F (   ) 

Cor da pele: Branca (   )   Não branca (   )  Estado civil: _____________________ 

Naturalidade: ______________________  Procedência: _____________________ 

Escolaridade: ______________________  Profissão: _______________________ 

Serviço de Psiquiatria:   (   ) HU-UFS     

    (   ) Centro de Saúde Dr. Francisco Fonseca 

       (   ) CAPS III Jael Patrício de Lima 

 

2. DADOS CLÍNICOS 

Diagnóstico psiquiátrico que motivou o uso de sais de lítio no tratamento: 

_____________________________________________________________________ 

Tempo de uso da medicação: ______________ Dose diária atual: _________________ 

Patologias prévias nas glândulas paratireóides? Não (   )   Sim (   ) 

Em caso positivo na questão anterior:  

Qual(is) doença(s)? _______________________________________________________ 

Tempo de diagnóstico? ____________  Medicações em uso? _______________________ 

É portador(a) de alguma outra doença? Não (   )   Sim (   ) 

Em caso positivo na questão anterior: 

Qual(is) doença(s)? _______________________________________________________ 
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Tempo de diagnóstico? ____________  Medicações em uso? _______________________ 

 

 

3. AVALIAÇÃO LABORATORIAL 

 DOSAGEM 

Cálcio total  

Cálcio iônico  

Fósforo inorgânico  

Albumina  

Fosfatase alcalina  

PTH  

Ureia  

Creatinina  

25-OH-vitamina D  

Litemia  

 

Aracaju (SE), _____ de _______________ de 2013. 

 

 

 

2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

 

“AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PARATIREOIDEANA E DO METABOLISMO MI-

NERAL EM PACIENTES PSIQUIÁTRICOS USUÁRIOS DE SAIS DE LÍTIO 

 

Eu, acadêmico Thiago Costa de Oliveira (email: tcoliveira_1986@hotmail.com e 

telefone: 79 99685175), por intermédio do professor Dr. Francisco de Assis Pereira (email: 

frasp@terra.com.br e telefone: 79 98011845), venho, por meio deste termo de consenti-

mento livre e esclarecido, pedir a sua autorização para incluí-lo (la) em minha pesquisa 
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intitulada “Avaliação da função paratireoideana e do metabolismo mineral em pacientes 

psiquiátricos usuários de sais de lítio”, após ter sido esclarecido(a) sobre os objetivos e a 

metodologia da pesquisa. 

Será realizada coleta de dados e coleta sanguínea. O objetivo de desenvolver a pes-

quisa é conhecer melhor as possíveis alterações na fisiologia das glândulas paratireoides e 

no metabolismo do cálcio em pacientes psiquiátricos usuários de sais de lítio que frequen-

tam os serviços de Psiquiatria do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergi-

pe, do CAPS III Jael Patrício e do Centro de Saúde Dr. Francisco Fonseca. 

Os participantes, ou seus responsáveis legais, têm a garantia de que serão esclareci-

dos sobre qualquer dúvida quanto à metodologia e aos objetivos da pesquisa, tendo a liber-

dade de retirar seu consentimento a qualquer momento, se vierem a discordar do estudo. 

Este fato não trará prejuízo no seu tratamento ou seguimento nos serviços psiquiátricos que 

frequentam. 

A pesquisa foi elaborada de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos e atende à Resolução nº 196, de 10 de outubro de 

1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde – Brasília – DF. 

Será assegurada a privacidade dos participantes do estudo. A identidade (nome e 

sobrenomes) dos participantes não será divulgada; porém os participantes ou seus repre-

sentantes legais assinarão o termo de consentimento para que os resultados obtidos possam 

ser apresentados em congressos e publicações. Não há danos e riscos previsíveis decorren-

tes da pesquisa. Os participantes da pesquisa serão submetidos a uma entrevista na qual 

será feita o convite para participação da pesquisa, lido e explicado o termo de consenti-

mento livre e esclarecido e preenchido o questionário, com posterior coleta sanguínea. 

 

Aracaju/SE, _____ de ____________________ de __________ . 

 

 

 

Assinatura ou dactiloscopia do participante ou responsável (CPF) 

 

Assinatura ou dactiloscopia de testemunha (CPF) 

 

Assinatura do pesquisador (CPF) 
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