
 

RESUMOS APROVADOS 

  



Código:  45052 Temário: Adrenal 

Número do painel: 1 

  

Título: PONTO DE CORTE DO CORTISOL SALIVAR À MEIA-NOITE PARA AFASTAR 

HIPERCORTISOLISMO: INFLUÊNCIA DA IDADE, GÊNERO E ÍNDICE DE MASSA 

Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 

Autores: Sabrina Coelli; Ariana Aguiar Soares; Luiza Barboza de Souza; Camila Bergonsi Farias; 

Gabriele Crescente; Vânia Naomi Hirakata; Mauro Czepielewski; Joíza Lins Camargo; Rosana 

Scalco; Sandra Pinho Silveiro; 

Resumo: Introdução: O cortisol salivar é um exame simples, não invasivo e de baixo custo, 

recomendado para o rastreamento da síndrome de Cushing – valores elevados à meia-noite 

sugerem a presença da síndrome. Sua dosagem, no entanto, pode ser altamente influenciada pelo 

método laboratorial e questionavelmente pela idade e índice de massa. Objetivo: Determinar o 

ponto de corte de normalidade do cortisol salivar à meia-noite para afastar hipercortisolismo, 

avaliando a possível influência da idade, gênero e índice de massa corporal (IMC). Método: Estudo 

transversal com 110 adultos saudáveis, não tabagistas, sem uso de medicamentos, exceto 

contraceptivo oral e hormônio tireoidiano. As coletas de saliva foram entre 23 e 24 horas, 

mantidas refrigeradas. As amostras foram analisadas por eletroquimioluminescência (Roche 

Diagnosis GmbH, Mannheim, Alemanha). Foram determinados os coeficientes de variação inter e 

intraensaio, limite de detecção e a linearidade. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa de um hospital terciário, sob o número 140073. Resultados: Foram incluídos 110 adultos 

saudáveis, 39% homens, idade 34±13 anos (18-65 anos), IMC 24±4 kg/m²; pressão arterial 

115±11x74±9 mmHg e glicemia 86±11 mg/dl. O cortisol salivar não apresentou distribuição 

gaussiana, com mediana de 0,11 (0,02-0,31) µg/dL; em relação aos percentis, 25% do grupo (P25) 

encontravam-se no valor 0,07 µg/dL, P50 de até 0,11 µg/dL e P75 de até 0,18 µg/dL. Dessa forma, 

definimos o ponto de corte de referência em sujeitos saudáveis: P97,5=0,292 µg/dL. A correlação 

entre cortisol e idade foi significativa, r=0,35, P<0,001, mas inexistente entre cortisol e IMC, 

r=0,11, P=0,254. Na regressão linear múltipla, foi observada associação estatisticamente 

significativa apenas entre cortisol e idade, r² =0,20, P<0,001, sem influência significativa do gênero 

(P=0,326). Para comparar a influência da idade, foram analisadas as décadas: até 29 anos (N=51), 

30-39 anos (N=17), 40-49 anos (N=12) e 50 anos ou mais (N=19). Conforme análise não 

paramétrica, foi observada elevação estatisticamente significativa do cortisol apenas para a 

década de 50 anos em relação às décadas mais jovens (P<0,001). Conclusão: Existe uma tendência 

para níveis mais elevados do cortisol salivar à meia-noite com o avanço da idade, porém sem 

influência de gênero e IMC. Foi determinado o ponto de corte de 0,3 µg/dL para definir o limite 

máximo de normalidade do cortisol salivar à meia-noite. 
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Resumo: Introdução: A Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC), incidência mundial 1:10-18.000 

recém-nascidos (RN) vivos, é uma doença autossômica recessiva causada por defeitos enzimáticos 

na esteroidogênese adrenal (deficiência da enzima 21-hidroxilase em 90% dos casos), levando à 

diminuição da síntese do cortisol e elevação dos andrógenos, desencadeando amplo espectro 

clínico. A finalidade da triagem neonatal (TN) é reconhecer e tratar precocemente os portadores 

da forma clássica perdedora de sal, potencialmente letal.  Objetivo: descrever a incidência da 

HAC após 20 meses da TN pública no RS e apresentar os casos diagnosticados. Método: A TN para 

HAC por deficiência de 21 hidroxilase é realizada pelo teste do pezinho, idealmente entre o 3°-5° 

dia de vida, através dosagem de 17-OH progesterona (17OHP) em papel-filtro. Os suspeitos são 

convocados para testagem adicional (eletrólitos, andrógenos e 17OHP séricos). Os pontos de 

corte estabelecidos variam de acordo com o peso de nascimento, segundo o Fluxograma sugerido 

pelo Ministério da Saúde. Calculou-se a incidência com base no banco de dados dos RN triados e 

descreve-se os casos diagnosticados. Resultados: Após 20 meses, foram triados cerca de 198000 

RNs. Destes, 13 casos confirmados de HAC, com uma incidência aproximada de 1:15.000 RN vivos. 

Onze casos foram portadores de formas perdedoras de sal e 2 de formas virilizantes simples. Entre 

as meninas diagnosticadas, a Escala de Prader (grau de virilização) variou de I-IV e destas 5 com 

franca ambiguidade genital. Um dos casos foi associado a múltiplas malformações. Dez dos 

portadores da forma perdedora de sal foram internados por desidratação e desequilíbrio 

eletrolítico, com 1 caso de óbito por teste de TN tardia (38 dias). Houve 3 relatos de 

consanguinidade e 2 de uso de corticóide durante a gestação. A proporção entre os sexos 

encontra-se em equilíbrio, de acordo com o padrão de herança genético. Conclusão: Analisando 

os casos confirmados torna-se evidente a importância da realização da TN em tempo hábil e de 

um serviço de referência eficiente para diagnosticar e intervir precocemente na evolução da HAC, 

promovendo adequação do sexo de criação nos casos de ambiguidade genital e evitando o óbito 

por desidratação severa.  Agradecimento: PPSUS - InCT Hormônios e Saúde da Mulher 
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Resumo: Introdução: A Síndrome Poliglandular autoimune tipo 2 (SPGA2) é rara, porém mais 

frequente que a SPGA tipo 1, sendo também conhecida como Síndrome de Schmidt. Sua 

prevalência é de aproximadamente 1,4 - 2 por 100.000 habitantes e acomete mais mulheres de 

meia idade. Está associada ao haplótipo HLA-DR3 e/ou HLA-DR4, com padrão de herança 

autossômica dominante com expressão clínica variável. Sua apresentação clínica é marcada pela 

presença de Doença de Addison (DA) autoimune (em 100% dos casos), disfunções autoimunes da 

tireoide e/ou de Diabetes Mellitus tipo 1. A presença dessas desordens deve evocar a 

possibilidade do diagnóstico da SPGA2. Relato de caso: Paciente masculino, 44 anos, previamente 

diagnosticado com síndrome do anticorpo antifosfolípide e com transtorno do humor bipolar, 

procurou atendimento médico em 2014 referindo vômitos diários, astenia, fadiga e perda 

ponderal de 7 kg sobre 74 kg em 6 meses. Ao exame físico apresentava PA 80/50 mmHg e 

hiperpigmentação cutânea. Com a hipótese de insuficiência adrenal, solicitou-se um cortisol basal 

que foi igual a 0,4 mcg/dL e ACTH 1985 pg/ml. Iniciado terapêutica com prednisona e 

fludrocortisona. Em consulta subsequente, foi realizado o diagnóstico de hipotireoidismo, através 

de um TSH > de 100 mU/L, T4 livre 0,5 ng/dl e anti-TPO negativo. Iniciado então tratamento com 

levotiroxina. Discussão: A SPGA2 manifesta-se frequentemente com DA acompanhada de 

hipotireoidismo. Em 50% desses casos, estas desordens aparecem concomitantemente, porém a 

assincronia desses eventos não deve descartar a síndrome. Visto que a DA, por si só, pode elevar 

os níveis de TSH, é necessário que os níveis dos hormônios tireoidianos e do autoanticorpo anti-

tireoperoxidase (anti-TPO) também sejam avaliados nesses pacientes, a fim de confirmar a 

presença da Tireoidite de Hashimoto (TH). Embora a grande maioria dos pacientes com TH 

apresente o anti-TPO positivo, 1-20% dos casos pode ser negativo, não podendo ser excluídos do 

diagnóstico de SGPA2. Dessa forma, reiteramos a importância da investigação de outras doenças 

autoimunes, mesmo de formas atípicas, quando na vigência de insuficiência adrenal. No caso 

descrito, acreditamos que o paciente possa se enquadrar nos 1-20% que possuem TH com anti-

TPO negativo, fechando da mesma maneira critérios para SPGA2. 
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Resumo: Introdução: A insuficiência adrenal é uma doença causada por deficiência de 

glicocorticóides e/ou mineralocorticóides. Possui como principal causa a adrenalite auto-imune, 

porém causas menos comuns precisam ser consideradas, como a histoplasmose disseminada. A 

histoplasmose disseminada acometendo a suprarrenal e levando à insuficiência adrenal é uma 

entidade rara, podendo ser fatal caso não seja identificada e tratada precocemente. É mais 

comum em imunossuprimidos ou idosos e na maioria dos casos acomete a glândula de forma 

unilateral. Relatamos um caso de um homem de meia idade, imunocompetente, com 

histoplasmose disseminada culminando em insuficiência adrenal, com acometimento da glândula 

bilateralmente, apresentando melhora completa do quadro após início da terapia preconizada. 

Relato de caso: Neste caso temos um homem caucasiano de 59 anos, ex-tabagista, HIV negativo, 

que interna devido quadro de dor abdominal, náuseas, vômitos, perda de peso, hipotensão e 

hipoglicemia. Exames laboratoriais demonstraram potássio 5,6mEq/l, sódio 131mEq/l e cortisol 

3,9mcg/dl. O diagnóstico de insuficiência adrenal foi presumido e, devido ao quadro clínico crítico, 

o tratamento com prednisona foi prontamente iniciado. Em busca do diagnóstico etiológico da 

doença, realizou-se tomografia computadorizada abdominal, evidenciando aumento difuso de 

ambas as glândulas adrenais. O paciente foi submetido à biópsia local, com o anatomopatológico 

confirmando histoplasmose disseminada com comprometimento de ambas suprarrenais. Em 

seguida, foi iniciada terapia com Itraconazol, com melhora significativa do quadro, estando o 

paciente hoje em processo de desmame da corticoterapia. Discussão e conclusão: Este relato 

destaca a importância na identificação precoce de uma condição rara e potencialmente fatal, que 

possui tratamento simples e amplamente disponível. É comum o envolvimento da glândula 

suprarrenal na histoplasmose disseminada (80-90% dos casos na autopsia), mas insuficiência da 

mesma é encontrada em menos de 10% dos casos. A insuficiência adrenal é uma emergência 

médica, portanto em pacientes agudamente enfermos deve ser realizado apenas o cortisol basal 

e iniciado tratamento prontamente, que se faz por meio de corticoterapia. O tratamento 

específico para a doença fúngica também é de fundamental importância após a estabilização do 

quadro agudo, observando-se significativa resposta clínica e laboratorial, levando ao desmame da 

corticoterapia visando a retirada da mesma. 
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Resumo: Introdução: O carcinoma adrenal é um tumor raro com incidência estimada em 1-2 casos 

/1 milhão de pessoas/ano. São tumores agressivos e com prognóstico desfavorável. Objetivo: 

Relatar o caso de uma paciente com diagnóstico de carcinoma adrenal não-funcionante com 

sobrevida acima da média esperada. Relato do caso: A paciente de 46 anos, feminina, procurou 

atendimento em abril de 2012 com dor em região lombar esquerda com irradiação para flanco. 

Não apresentava outros sintomas. Na investigação, a tomografia computadorizada de abdome 

evidenciou lesão em glândula adrenal esquerda medindo 7,3 x 6,2 x 3,6cm. Exames laboratoriais 

mostraram perfil hormonal normal. A paciente foi submetida à adrenalectomia esquerda e a 

avaliação anatomopatológica mostrou carcinoma adrenocortical. Após três anos, a paciente 

relatou, em consulta de acompanhamento, fortes dores em região lombar e flanco bilateral. O 

exame de imagem mostrou lesão em glândula adrenal direita, medindo 9,9 x 7,5cm, e lesão na 

topografia da glândula adrenal esquerda, medindo 6,0 x 4,6cm. A avaliação laboratorial não 

mostrou produção hormonal em excesso. Foi então submetida à adrenalectomia direita, 

nefrectomia direita e linfadenectomia retroperitoneal. Em decorrência de sangramento durante 

o transoperatório, não foi possível a ressecção da lesão em região da glândula adrenal esquerda. 

O exame anatomopatológico confirmou carcinoma da cortical adrenal direita com invasão 

vascular. A paciente permanece em acompanhamento com equipe oncológica e endocrinológica. 

Discussão: O carcinoma adrenal é mais frequente no sexo feminino e a média de idade ao 

diagnóstico situa-se entre a quinta e sexta décadas de vida. Em geral, são tumores grandes com 

10-13 cm e podem ser bilaterais em 2-10%. Cerca de 40-60% dos tumores são bioquimicamente 

funcionantes. Tumores não-funcionantes causam sintomas inespecíficos, como dor abdominal, 

anorexia e perda de peso. O diagnóstico inclui avaliação laboratorial de hormônios adrenais e 

exame de imagem, sendo a tomografia computadorizada o exame de escolha para investigação. 

A abordagem curativa é a ressecção completa do tumor. O carcinoma adrenal está associado com 

rápida invasão loco-regional e metástases à distância. Até 75% dos pacientes apresentam 

metástases ao diagnóstico, sendo os locais mais comuns pulmão, fígado e ossos. A sobrevida 

média descrita é de 32 meses. A idade avançada, hipersecreção hormonal e a presença de 

metástases contribuem com pior prognóstico. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Em 70 a 80% dos casos,a etiologia da Doença de Addison(DA) é a 

Adrenalite auto-imune,que pode ocorrer isoladamente ou associada às doenças poliglandulares 

auto-imunes(DPGA) tipos 1,2 e 4 da classificação de Neufeld e Blizzard.A DPGA tipo 2,também 

conhecida como Síndrome de Schmidt tem prevalência de 1,4 a 2,0 por 100000 habitantes,sendo 

que em 100% dos casos a DA está presente.As doenças tireoideanas auto-imunes(Hashimoto ou 

Graves) ocorrem em 75 a 83% e DM1 em 28 a 50%.O diagnóstico é embasado no quadro 

clínico,dosagens hormonais e detecção de auto-anticorpos contra as glândulas 

comprometidas.RELATO DE CASO:homem,37 anos, caucasiano,interna com 

anorexia,astenia,perda ponderal, vômitos e dor abdominal há cerca de um ano.Durante esse 

período foi tratado para Transtorno Depressivo e para Gastrite.Teve duas internações prévias com 

diagnósticos de úlcera péptica e gastrite/hiponatremia respectivamente. Inicialmente, foram 

solicitados exames que evidenciaram hiponatremia(Na=108 mEq/l) e hipercalemia(K=6,8 mEq/l). 

Durante a internação,percebeu-se a hiperpigmentação cutânea.Foram realizadas as dosagens de 

cortisol=0,7mcg/dl,ACTH=1512pg/ml,TSH=15,92UI/ml,anticorpo anti 21-hidroxilase alfa =2 

U/ml,T4 livre=0,70ng/ml,anti-TPO=361 UI/ml,testosterona livre=7,18ng/dl.Feito o diagnóstico de 

DPGA tipo2.Iniciou-se corticoterapia e posteriormente Levotiroxina.A persistência dos distúrbios 

eletrolíticos levou a complementação do tratamento com Fludrocortisona,normalizando os 

eletrólitos e o ACTH.DISCUSSÃO:em geral a DA tem inicio insidioso,com sintomas 

vagos,tipo:anorexia,astenia,náuseas,vômitos,emagrecimento,depressão e dor abdominal.Em 

outras ocasiões, manifesta-se como crise adrenal aguda,caracterizada por 

náuseas,vômitos,desidratação,dor abdominal,mimetizando abdômen agudo,febre e distúrbios 

eletrolíticos,acarretando diagnósticos equivocados de quadros gastrointestinais.Entretanto,esse 

paciente apresentava hiperpigmentação cutânea,hipercalemia e hiponatremia despercebidas em 

duas internações anteriores.Apenas na terceira internação foi dada a devida relevância a esses 

achados e confirmado laboratorialmente os diagnósticos de DA e Hipotireoisismo por 

Hashimoto,configurando a Síndrome de Schmidt.Dessa forma,iniciou-se a terapêutica hormonal 

de reposição adequada,atentando-se para aumentos transitorios de TSH na vigência de 

hipocortisolemia.Cabe salientar que,embora rara,a DA é potencialmente fatal e requer um 

médico atento para seu diagnóstico. 
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Resumo: Introduction :Obesity is a major risk factor for both cardiovascular disease and type 2 

diabetes and weight loss is associated with improvements in cardiovascular risk factors Some anti-

obesity drugs, those which stimulate sympathetic nervous system activity, have been shown to 

increase heart rate and blood pressure, which might offset the cardiovascular benefits of weight 

loss. Liraglutide (a GLP-1 analog) is approved for the treatment of T2D at doses up to 1.8 mg and 

liraglutide 3.0 mg was recently approved for weight management in the US. LEADER, a large 

cardiovascular outcomes trial, is currently investigating the long-term effect of liraglutide 1.8 mg 

on the incidence of Major Adverse Cardiovascular Events (MACE) in patients with T2D. Aims:To 

evaluate the cardiovascular risk associated with liraglutide treatment in overweight and obese 

individuals, with and without T2D. Methods:The primary analysis included all available individuals 

from five randomized, controlled phase 2 and 3 liraglutide WM trials including data from follow-

up through a 120-day safety update.The primary analysis compared the incidence of MACE and 

time from first date of drug administration to first occurrence of MACE for total liraglutide arms 

vs. pooled comparator arms (placebo and active comparator) Results: Data from a total of 5908 

individuals across the liraglutide WM trials (liraglutide n=3872; comparator n=2036) and 8,259 

individuals across T2D trials (liraglutide n=5511; comparator n=2748) were included in the meta-

analyses. Across the WM trials the overall number of adjudicated MACE was low for both 

liraglutide and comparator and numerically lower with liraglutide (any dose: 10 events, frequency 

0.2%, 0.2 events/100 patient-years of exposure [PYE]; liraglutide 3.0 mg: 7 events, 0.2%, 0.2 

events/100 PYE) than with comparator (total comparator: 10 events, 0.5%, 0.4 events/100 PYE; 

placebo: 10 events, 0.5%, 0.4 events/100 PYE). Conclusions: There is no indication of an increased 

risk of MACE with liraglutide up to doses of 3.0 mg once-daily for weight management in 

individuals with overweight/obesity with or without T2D. Also, based on all available data, there 

is no indication of an increased risk of MACE in individuals with T2D with liraglutide up to doses 

of 1.8 mg. Definitive long-term evidence for the cardiovascular safety of liraglutide will be 

provided with the results of LEADER. 
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Resumo: Introdução: A progranulina (PGRN) é secretada pelo tecido adiposo e tem sido 

relacionada à obesidade, resistência insulínica e diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Recentemente foi 

descrita como uma adipocina dependente da função renal. Objetivo: Verificar a associação de 

níveis séricos e urinários da PGRN com a doença renal do diabetes (DRD) no DM2. Métodos: 

Estudo caso-controle avaliando quatro grupos de pacientes: 1) DRD avançada: pacientes DM2 e 

taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) <60mL/min; 2) DRD albuminúrico: pacientes DM2, 

com excreção urinária de albumina (EUA) ≥30mg/g de creatinina e TFGe ≥60mL/min; 3) DM2 

simples: pacientes DM2, EUA <30mg/g de creatinina e TFGe ≥60mL/min; e 4) Controles sem DM2: 

indivíduos sem DM2 e com TFGe >60mL/min. Os níveis de PGRN foram dosados em amostras de 

soro e urina após jejum de 12h, utilizando kit de ELISA. Para análise estatística, utilizou-se teste 

de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade das variáveis e os testes ANOVA com Tukey, Kruskal-

Wallis com Dunn e Qui-Quadrado para comparações entre os grupos. O coeficiente de Spearman 

foi utilizado para verificar correlações. Resultados: Cento e quatorze pacientes foram incluídos 

(23 DRD avançada, 25 DRD albuminúricos, 40 DM2 simples e 26 controles sem DM2). Os níveis 

séricos de PGRN foram maiores no grupo DRD avançada comparado aos demais [(70,84 (59,04-

83,16) vs. DRD albuminúrico 57,16 (42,24-67,38), DM2 simples 57,28 (42,08-70,47) e controles 

sem DM2 44,54 (41,44-53,32) ng/dL; p<0,001]. Os níveis urinários de PGRN foram menores no 

grupo DRD avançada em comparação ao grupo DRD albuminúrico [10,62 (6,30-16,08) vs. 20,94 

(12,35-30,22); DM2 simples 14,06 (9,88-20,82) e controles sem DM2 13,51 (7,94-24,36) ng/dL; 

p=0,017]. Houve uma correlação positiva entre os níveis séricos de PGRN e índice de massa 

corporal (r=0,27; p=0,004), circunferência da cintura (r=0,25; p=0,007); percentual de gordura 

corporal (r=0,20; p=0,042), proteína C reativa ultrassensível (r=0,35; p<0,001) e interleucina-6 

(r=0,37; p<0,001) e uma correlação negativa com TFGe (r=-0,22; p=0,023). Os níveis urinários de 

PGRN se correlacionaram positivamente com a albuminúria (r=0.25; p=0.010). Conclusão: A PGRN 

está associada com marcadores de obesidade, inflamação e função renal. Os seus níveis são 

dependentes da TFGe, estando aumentados no soro e diminuídos na urina de pacientes com DM2 

e TFGe <60mL/min. 
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Resumo: Introdução: O diabetes melito pós-transplante (DMPT) é uma complicação comum em 

transplantados renais e está associada a desfechos desfavoráveis. O polimorfismo K121Q do gene 

ENNP1 (ecto-nucleotide pyrophosphatase / phosphodiesterase 1) está associado com resistência 

à ação da insulina e com o desenvolvimento de doença renal do diabetes. Objetivo: Verificar a 

associação do polimorfismo K121Q com DMPT em transplantados renais. Material e Métodos: 

Trata-se de um estudo caso-controle aninhado a uma coorte de transplantados renais do Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Trezentos e oitenta pacientes transplantados renais (100 com 

DMPT), com pelo menos um ano de transplante, foram incluídos no estudo. Pacientes com DMPT 

e com múltiplos transplantes de órgãos foram excluídos. O diagnóstico de DMPT foi realizado 

através dos critérios da Associação Americana de Diabetes. Dados sócio-demográficos e clínicos 

foram coletados. A genotipagem do polimorfismo K121Q (rs1044498) do gene ENPP1 foi realizada 

pela técnica de discriminação alélica por PCR (polymerase chain reaction) em tempo real. Este 

estudo foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e todos os 

sujeitos do estudo assinaram um termo de consentimento. Para análise estatística, utilizou-se os 

testes ANOVA com Tukey e Qui-Quadrado para comparações entre os grupos. Resultados: A 

frequência dos genótipos em indivíduos com DMPT foi de 6% para o genótipo QQ, 27% para o 

genótipo KQ e 67% para o genótipo KK, estando em equilíbrio de Hardy-Weinberg (frequência do 

alelo Q 0,18). A frequência de DMPT foi semelhante entre os pacientes com o genótipo de risco 

QQ e os genótipos KQ/KK (modelo recessivo; p= 0,488). Também não houve diferente significativa 

entre os genótipos e DMPT nos demais modelos (modelo aditivo, p= 0,722; modelo dominante, 

p= 0,481). Conclusões: O polimorfismo K121Q do gene ENPP1 não está associado ao DMPT em 

transplantados renais caucasianos. 
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Resumo: Introdução: Doença renal do diabetes (DRD) é uma complicação crônica microvascular 

que afeta aproximadamente 40% dos pacientes com diabetes mellitus (DM), sendo uma das 

principais causas de falência renal. Transplante renal é um tratamento de escolha para uma 

significativa proporção de pacientes em estágio final da doença renal crônica, incluindo pacientes 

com DM. Neste contexto, a rejeição aguda (RA) é uma importante complicação pós-transplante. 

O uso de biomarcadores como método de prognóstico, ou a detecção de eventos patológicos 

iniciais em transplantes renais é uma estratégia atrativa. Alguns estudos têm avaliado a relevância 

de variações genéticas, incluindo o polimorfismo K121Q (rs1044498) no gene ENPP1, como um 

marcador da DRD e, mais recentemente, a RA em transplantados renais. Objetivo: O objetivo 

deste estudo é avaliar a associação entre o polimorfismo K121Q do gene ENPP1 e a rejeição aguda 

em transplantados renais. Métodos: Trata-se de um estudo coorte de pacientes transplantados 

renais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Pacientes transplantados renais 

caucasianos, com pelo menos seis meses de transplante, foram incluídos no estudo. Dados sócio-

demográficos e clínicos foram coletados. A genotipagem do polimorfismo K121Q (rs1044498) do 

gene da ENPP1 foi realizada pela técnica de discriminação alélica por PCR (polymerase chain 

reaction) em tempo real utilizando a sonda TaqMan MGB (Thermo Fisher Scientific). Análise da 

regressão de Cox foi utilizada para avaliar a sobrevida do enxerto de acordo com a presença do 

alelo 121Q. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 

e todos os sujeitos do estudo assinaram um termo de consentimento. Resultados: Dos 476 

pacientes incluídos, 104 apresentaram RA (21.8%). A frequência do genótipo Q/Q foi maior entre 

os pacientes com RA do que entre pacientes que não rejeitaram (9.8% vs. 3.9%, OR=2.655 IC 95% 

1.142-6.172). Após o controle dos possíveis fatores de confusão (idade, gênero, compatibilidade 

de HLA, função tardia do enxerto, transfusão de sangue e número de gestações) o genótipo Q/Q 

permaneceu como um preditor independente para a RA, comparado com os portadores do alelo 

K (HR = 2.130, IC95% 1.109-4.092, P = 0.023). Conclusão: O polimorfismo K121Q do gene ENPP1 

está associado independentemente com a RA em pacientes caucasianos transplantados renais. Se 

confirmados, estes achados possivelmente representarão uma nova ferramenta genética 

preditora para RA. 
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Resumo: Introdução: A progranulina (PGRN) é secretada pelo tecido adiposo e tem sido 

relacionada à obesidade, resistência insulínica e diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Há evidências de 

que uma dieta rica em gorduras aumenta a expressão de progranulina no tecido adiposo de 

roedores. Em humanos, a relação entre composição da dieta e a concentração de progranulina 

ainda é desconhecida. Objetivo: Verificar a associação de componentes da dieta e níveis séricos 

PGRN em pacientes com DM2. Métodos: Estudo transversal exploratório incluindo 61 pacientes 

com DM2. Foram excluídos pacientes menores de 18 anos, com taxa de filtração glomerular 

estimada <60 mL/min (CKD-EPI), diagnóstico de câncer, pancreatite, infecções agudas, DM2 

secundária, gestação e abuso de drogas ou álcool. Foram coletados dados sócio demográficos, 

clínicos, laboratoriais e antropométricos. A ingestão dietética foi avaliada por questionário de 

frequência alimentar validado para população do sul do Brasil com DM2. Os níveis de PGRN foram 

dosados em amostras de soro após jejum de 12 h, utilizando kit de ELISA. Para análise estatística, 

utilizou-se a análise de componentes principais focada para verificar a associação dos 

componentes da dieta com os níveis de PGRN. A amostra foi estratificada em dois grupos para 

comparação de variáveis basais e da dieta, utilizando como ponto de corte o valor da mediana 

dos níveis de PGRN. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e todos os pacientes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados: O consumo energético 

mediano da amostra foi 1874 (1416–2530) kcal. Não houve associação dos níveis de PGRN com 

energia, consumo (em gramas) de proteínas, carboidratos, lipídeos, colesterol, fibras e índice 

glicêmico da dieta na análise de componentes principais focada. O nível sérico de PGRN foi 57,16 

(42,62-69,18) ng/dL. Ao estratificar a amostra pela mediana da PGRN, também não houve 

diferença nos valores dos componentes da dieta entre os grupos. Conclusão: Em pacientes com 

DM2, os níveis séricos de PGRN parecem não ter relação com o consumo alimentar. 
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Resumo: Introdução: Pacientes críticos com índice de massa corporal (IMC) <20 kg/m2 

apresentam maior mortalidade do que pacientes com IMC mais elevado. Suporte nutricional (SN) 

otimizado pode melhorar desfechos, mas também gerar complicações como hiperglicemia. O 

papel da hiperglicemia na mortalidade de pacientes críticos de baixo peso não está claramente 

estabelecido. Objetivo: Avaliar a associação entre hiperglicemia, SN e mortalidade em pacientes 

críticos de baixo peso. Métodos: Coorte prospectiva de pacientes de UTI com baixo peso (IMC <20 

kg/m2) avaliados quanto à hiperglicemia: avaliação 1 - entre 2° e 3° dias e avaliação 2 - entre 5° e 

7°dias. Os pacientes foram acompanhados até o desfecho de interesse (óbito ou alta hospitalar) 

e divididos de acordo com a glicemia capilar máxima das avaliações 1 e/ou 2: hiperglicêmico (≥180 

mg/dl) e normoglicêmico (<180 mg/dl). Resultados: A mortalidade dos 48 pacientes incluídos 

[56±17,8 anos, IMC 17,5±1,9 kg/m2, SAPS3 71.5±14.8] e acompanhados por 17 dias (10 a 25,8 

dias) foi de 50%. A avaliação 2 não foi realizada em 16 pacientes (11 altas da UTI; 3 óbitos; 1 

cuidado paliativo exclusivo; 1 dieta via oral exclusiva). A maioria dos pacientes estava sob SN na 

avaliação 1 (39 dieta enteral,1 NPT+enteral, 8 NPO) e avaliação 2 (28 dieta enteral, 1 NPT+enteral, 

3 NPO). Na avaliação 1, pacientes hiperglicêmicos (n=15) e normoglicêmicos (n=33) não diferiram 

com relação à idade, sexo e IMC. Na avaliação 1 aporte calórico e proteico, escores SAPS3 e 

NUTRIC e mortalidade foram semelhantes nos dois grupos. Na avaliação 2, mortalidade e escores 

também não diferiram, mas o grupo hiperglicêmico (n=13) recebeu maior aporte calórico (33±10 

vs. 23±10 kcal/kg/dia; P=0,018) e proteico (1,7±0,4 vs. 1±0,7 g/kg/dia P=0.002). Entre as 

avaliações ocorreu aumento de aporte calórico (19,9±9,33 vs. 27,3±11,3 kcal/kg/dia; p=0,007) e 

proteico (0,9±0,6 vs. 1,3±0,7 g/kg/dia; p=0,009) e da glicemia (169,1± 44,6 vs.185,4± 76,2 mg/dl 

p=0,030). Os sobreviventes (24 de 48 pacientes) receberam maior aporte proteico (1,1±0,5 vs. 

0,7±0,6 g/kg/dia p=0,017) e calórico (21,8±7,6 vs. 17,1±10,2 p=0,076) do que os não 

sobreviventes. Não houve diferença da glicemia entre sobreviventes e não sobreviventes (176±74 

vs. 191±79,1mg/dl; p=0,600). Conclusão: Em pacientes críticos de baixo peso a hiperglicemia 

observada em até 7 dias não foi associada à mortalidade, mas sim a maior aporte calórico-

proteico. O maior aporte proteico foi associado a redução de mortalidade. 
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Resumo: Background : Hypoglycaemia remains a barrier to glycaemic control in the insulin 

treatment of both type 1 diabetes and type 2 diabetes. Non-severe, or self-treated 

hypoglycaemia, in particular nocturnal hypoglycaemia, has been associated with restrictive 

follow-on effects and can be a source of patient concern. As a result, fear of hypoglycaemia is a 

barrier to timely insulin treatment for patients, and can drive changes in patient behaviour, 

potentially impacting effective treatment with insulin. The impact of hypoglycaemia may be 

underappreciated through unawareness or underreporting, due to psychosocial pressures or 

uncertainty regarding the importance of hypoglycaemia To date, few studies have examined 

patient-reported hypoglycaemia rates in a global real-world setting Aim: The Hypoglycaemia 

Assessment Tool (HAT) study aimed to determine the incidence, perceptions of, and responses to 

hypoglycaemia in patients with insulin-treated diabetes Materials and methods Non-

interventional, multicentre, 6-month retrospective and 4-week prospective study of 

hypoglycaemic events in 24 countries using self-assessment questionnaires and patient diaries 

(for 28 days) Conclusions These results, drawn from the largest real-world study of this type, 

suggest that symptomatic hypoglycaemia occurs frequently, and significantly affects the daily lives 

of patients with T1DM and T2DM Patient responses following hypoglycaemia, such as reductions 

in insulin dose or skipped injections may have significant implications for diabetes management, 

particularly in achieving glycaemic control associated with long-term benefits Experiencing 

hypoglycaemia led to additional use of health care resources (extra consultations, phone calls, 

glucose measurements) While regional differences were identified (data not shown), the changes 

in behaviour reported here occurred on a global level These and previously reported findings 

highlight the importance of patient education regarding hypoglycaemia and relevant treatment 

management strategies Understanding the true frequency of hypoglycaemia, and its impact on 

patient behaviour is an important part of tailoring insulin treatment for patients with diabetes. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O envelhecimento está relacionado com o surgimento de alterações 

fisiopatológicas que propiciam a resistência insulínica e ocorrência de diabetes mellitus (DM). Esse 

estudo teve por objetivo estimar a prevalência e fatores associados à hiperglicemia na população 

idosa residente do município de Tubarão (SC), como um rastreamento inicial da prevalência de 

DM nessa população. MÉTODO: Estudo transversal de base populacional. A amostra estudada foi 

proveniente do projeto ESITU (Estudo de Saúde dos Idosos de Tubarão), realizado no período 

entre Setembro de 2010 e Maio de 2011. Foram considerados hiperglicêmicos pacientes com 

glicemia de jejum >126mg/dL ou uso de hipoglicemiantes. Analisaram-se dados 

sociodemográficos, comportamentais e situação clínica. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da instituição proponente sob registro 09.345.4.01.III. RESULTADOS: Foram 

avaliados 833 idosos, sendo 61,8% (515) mulheres. A média de idade foi de 68,6 ± 6,9 anos. A 

prevalência de hiperglicemia encontrada foi de 26,4%. Apenas uma glicemia de jejum de cada 

participante foi coletada, sendo assim o diagnóstico de DM não foi definido. Obesidade e história 

familiar de DM foram fatores associados a presença de hiperglicemia (p < 0,001). CONCLUSÃO: O 

presente estudo demonstrou que uma parcela significativa dos idosos apresenta hiperglicemia, 

condição essencial para o diagnóstico de DM e associada com importantes consequências 

fisiopatológicas em vários órgãos e tecidos. Entre os fatores de risco que foram questionados, 

obesidade e história familiar de DM foram significativas para o aparecimento de hiperglicemia. 

Diante disso, é imprescindível a verificação da prevalência de DM nessa população, com o objetivo 

de instaurar o tratamento precoce e prevenir as complicações da doença. 
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Resumo: A resistência à insulina é uma condição pré-diabética que se não tratada pode levar ao 

desenvolvimento de diabetes do tipo 2. Portanto, compreender os mecanismos moleculares 

relacionados à sinalização da insulina torna-se imprescindível, na busca de soluções para prevenir 

ou tratar o diabetes. A proteína Rho-kinase (Rock) é mediadora da sinalização da insulina por 

potencializar seus efeitos, com ações em tecidos periféricos (musculo esquelético e fígado) 

contribuindo com até 50% a ação da insulina no meio intracelular. O objetivo deste estudo foi 

investigar o papel da dieta rica em gordura e do treinamento físico aeróbio na regulação da 

proteína Rock e os efeitos sobre a sinalização da insulina em músculo esquelético e fígado de 

camundongos. Para isso, foram utilizados camundongos geneticamente modificados com 

superatividade ou deleção da Rock1 no fígado e no músculo esquelético. Utilizou-se também 

camundongos Swiss. Para indução de obesidade utilizou-se uma dieta rica em gordura saturada. 

O protocolo de exercício consistiu de corrida na velocidade de 60% da potência máxima em 

esteira. Foram utilizadas técnicas de Wertern blot, imunoprecipitação e histologia para análises 

dos distúrbios e das proteínas de interesse. Observa-se que os animais com superatividade da 

Rock1 no fígado têm maior aumento da adiposidade, resistência à insulina, hiperglicemia e 

gordura hepática. Animais com deleção da Rock foram prevenidos destas alterações. O exercício 

físico também foi capaz de atenuar as alterações negativadas induzidas pela obesidade. Os 

resultados positivos encontrados nos animais treinados foram acompanhados por aumento de 

expressão de RhoA e diminuição de RhoE, ativadores e inibidores da Rock, respectivamente. No 

músculo ocorreu aumento da associação da Rock2 com RhoA e diminuição com RhoE. No músculo 

esquelético também o exercício físico melhorou a sinalização da insulina e isso foi acompanhado 

por maior fosforilação em serina 632/635 do substrato 1 do receptor de insulina e da fosforilação 

da Akt. Resultados similares ao exercício foram encontrados com o inibidor farmacológico da 

Rock. A luz desses achados, conclui-se que a Rock1 e 2 possuem diferentes funções em diferentes 

tecidos. No fígado a Rock1 exerce papel nocivo, induzindo resistência à insulina. No músculo a 

Rock2 aumenta a sensibilidade à insulina. Por outro lado, o exercício físico se mostrou capaz de 

reduzir a Rock1 no fígado e aumentar a Rock 2 no músculo, favorecendo a homeostase glicêmica. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O Brasil tem o quarto maior contingente de pacientes em hemodiálise no 

mundo. No entanto, pouco trabalhos abordam a taxa de sobrevida e os preditores de óbito nessa 

população. OBJETIVO: Estimar a sobrevida de pacientes com doença renal crônica (DRC) em 

hemodiálise e verificar a existência de correlação com as características clínico-laboratoriais dos 

pacientes. MÉTODO: Realizou-se um estudo retrospectivo em um centro de diálise de Tubarão-

SC utilizando informações contidas em prontuários médicos de pacientes renais crônicos em 

tratamento de hemodiálise no período de março de 2006 a março de 2012. A sobrevida foi 

comparada pelo método de Kaplan-Meier e as diferenças nas curvas de sobrevida foram avaliadas 

pelo teste de Log-Rank. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição 

proponente sob código 13.039.4.01.III. RESULTADOS: Avaliaram-se 110 pacientes, sendo 52,7% 

do gênero feminino. A idade média foi de 59,12 anos, variando de 20 a 86 anos. O tempo médio 

de tratamento hemodialítico foi de 20,98 ± 16,97 meses, com variação entre 3 e 64 meses. O 

principal diagnóstico de base da DRC foi nefropatia diabética, presente em 51,8% dos pacientes, 

seguido por nefroesclerose hipertensiva (30%), glomerulonefrite crônica (10%) e rins policísticos 

(2,7%). A causa mais comum de interrupção da hemodiálise foi óbito, principalmente em 

decorrência de doenças cardiovasculares (34,6%) e infecções (22,4%). A taxa de sobrevida global 

foi de 86,3% e 14,7% no final de um e cinco anos, respectivamente. A análise univariada 

demostrou sobrevida média significativamente inferior para os pacientes diabéticos (30,81 ± 2,52 

meses) em relação aos não diabéticos (43,26 ± 4,27 meses) (log rank = 5,04; p = 0,025). Os 

pacientes que iniciaram hemodiálise com nível sérico de albumina baixo (< 3,5 g/dL) também 

tiveram menor sobrevida (long rank = 14,50; p = 0,0001), assim como pacientes com creatinina 

sérica acima de 1,3mg/dL (long rank = 6,32; p=0,012). CONCLUSÃO: As reduzidas taxas de 

sobrevida alcançadas por pacientes diabéticos servem como alerta para a necessidade de otimizar 

o manejo dessa categoria de doentes. Além disso, valores séricos baixos de albumina e creatinina 

podem contribuir como preditores de óbito em pacientes hemodialisados. 
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Resumo: Introdução: Valores de 25(OH)D séricos apresentam correlação inversa com pressão 

arterial (PA) e índice de massa corporal (IMC). Em pacientes com diabete melito tipo 2 (DM2), a 

maioria obesos e hipertensos, esta associação e sua relevância no controle da PA não é bem 

estabelecida. Objetivo: Avaliar fatores associados à hipovitaminose D em pacientes com DM2 e 

hipertensão (HAS). Métodos: Neste estudo transversal foram avaliados pacientes ambulatoriais 

com DM2 hipertensos (PA >140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivo) com creatinina sérica <2,0 

mg/dl, IMC <40 Kg/m2, sem uso de suplementos vitamínicos e sem má absorção intestinal. Os 

pacientes foram divididos em dois grupos: suficientes [25(OH)D ≥20 ng/ml] ou insuficientes 

[25(OH)D <20 ng/ml). Fatores em estudo: PA-consultório; monitorização ambulatorial da PA 

(MAPA-24h), atividade física (pedômetro YamaxDigi-Walker®) e estação do ano. Resultados: De 

um total de 105 pacientes, 59 foram incluídos: idade 63,8±9,2 anos, 44% homens, 91,5% brancos, 

IMC 30,1±4,5 kg/m2, HbA1c 7,6±1,5%, duração DM2 11,3±8,6 e de HAS 16,3±9,9 anos e com PA-

consultório de 145,5±21/82,5±11,7 mmHg e 25(OH)D de19,3±10,0 ng/ml. A 25(OH)D no grupo 

insuficiente (n= 31) foi 12,13±4,54 ng/ml e nos suficientes (n=25) 28,32±7,24 ng/ml (P<0,001). No 

grupo insuficiente a PA sistólica na MAPA foi maior em 24h (133,13±10,41 vs. 126,95±11,55; 

P=0,045) e durante o sono (128,06±10,89 vs. 121,63±10,62; P=0,031). O número de passos/dia 

(5.273±3.124 vs. 7.351 ±3.915; p=0,04) e a porcentagem de inclusão durante o verão foram 

menores nos pacientes insuficientes (0% vs. 100%; P<0.001). Os grupos não diferiram em relação 

à HbA1c, composição corporal e PA de consultório. Conclusão: Em pacientes DM2 hipertensos a 

hipovitaminose D foi associada à pior controle pressórico e à menor atividade física. 
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Resumo: Introdução: O diagnóstico precoce da diabetes, a mudança nos hábitos alimentares, a 

introdução de atividade física e o controle da ansiedade, atingindo o bom controle glicêmico e 

insulínico, evitam as complicações micro e macrovasculares da doença. O jejum mascara 

fortemente os níveis de glicemia e insulinemia. A hemoglobina glicada (HbA1c) usada para 

controle glicêmico tem sido usada desde 2010 também como diagnóstico do diabetes, por ser 

mais prática que o teste de tolerância de glicose oral (TTGO). Porém, tem limitações e kits mais 

sensíveis e novos métodos diagnósticos estão sendo estudados, como o 1,5 anidroglucitol. A 

frutosamina tem processo de glicação parecido com a HbA1c e é usada para a monitorização da 

glicose em períodos mais curtos (1 a 3 semanas), por ter meia vida mais curta. Método: Foi 

realizada revisão da literatura nos bancos Medline/Lilacs e relato de 15 casos. Objetivo: Relatar 

15 casos, demonstrando a aplicabilidade da frutosamina como método diagnóstico 

complementar para diabetes. Resultados: Este é o relato de 15 casos, atendidos em consultório, 

onde a frutosamina se apresentou elevada com HbA1c ≤ 5,7 e glicemias normais ou baixas. A 

idade dos pacientes variou entre 10 e 64 anos, sendo 6 do sexo masculino e 7 feminino. Dados 

colhidos: sobrepeso 7, hipotireoidismo 8 (3 com anticorpos positivos), acantose nigricans 3, 

vasculopatia periférica em MMII 9, retinopatia 1, não tiveram os MMII examinados ainda 3. 

Fizeram TTGO 5 pacientes, 4 apresentaram forte aumento dos níveis de insulina, só 1 paciente 

apresentou glicemia nos níveis considerados como diagnóstico de diabetes e mesmo esse caso 

apresentou HbA1c normal com frutosamina alterada. A dosagem da glicemia e da insulina pós 

prandiais com 60 minutos foi feita em 10 pacientes, 6 apresentaram insulina elevada e 4 insulina 

normal, com queda da glicemia pós-prandial em relação à glicemia de jejum. O peptídeo C não se 

relacionou bem com os níveis altos de insulinemia. Conclusão: Sugerimos que pacientes com 

sobrepeso, hereditariedade para diabetes, acantose nigricans, micoses ou hipercromia em MMII, 

infertilidade e SOP dosem a frutosamina além dos métodos habituais para diagnóstico de 

diabetes. 
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Título: CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DEMOGRÁFICO, CLÍNICO E CONTROLE GLICÊMICO DE 

PACIENTES COM DIABETES TIPO 1 DE UM HOSPITAL PEDIÁTRICO DO SUS 
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Resumo: Introdução: A incidência de diabetes mellitus tipo 1 (DM1) em crianças tem crescido em 

diversos países. Três quartos de todos os diagnósticos de DM1 são em indivíduos com menos de 

18 anos de idade. O controle inadequado da glicemia principalmente em crianças é um fator de 

risco para o mau desenvolvimento cerebral e cognitivo, prejudicando o aprendizado e o 

crescimento normal. A American Diabetes Association (ADA) define atualmente como meta 

glicêmica para crianças e adolescentes valores de HbA1c até 7,5%. Objetivos: Levantar as 

características demográficas e clínicas de crianças e adolescentes atendidos em um hospital 

pediátrico público e avaliar o controle glicêmico. Metodologia: Estudo retrospectivo, no qual 

foram analisados 787 prontuários médicos de pacientes de um Hospital Pediátrico do SUS. Foram 

selecionados 79 que apresentavam diagnóstico de DM1, sendo que destes, foram excluídos 

quatro por ausência de informações. Dados de gênero, idade, tempo de diagnóstico, presença de 

comorbidades, complicações do DM1, insulinas utilizadas e valores de HbA1c foram coletados e 

tabulados. Utilizou-se como parâmetro de avaliação da HbA1c as diretrizes da ADA de 2015. 

Resultados: 75 prontuários foram avaliados, sendo 55% dos pacientes do gênero masculino, com 

idade entre 3 e 19 anos e média de 12 ±3,44 anos. Dentre os pacientes, 48% foi diagnosticado 

com DM1 com idade entre 5 e 9 anos (média de 8 anos). 17% apresentou alguma doença além do 

DM1, sendo as doenças do trato respiratório, como bronquite, rinite e asma, as mais prevalentes 

(38%). Apenas um paciente apresentou complicação decorrente do DM1. A combinação dos 

análogos de insulina glargina e aspart representou 43% dos tratamentos utilizados. Com relação 

à HbA1c, 23% apresentou valores até 7,5%; 13% de 7,6 a 8%; 11% de 8,1 a 8,5% e 53% valores 

acima de 8,5%, indicando mau controle glicêmico na maioria dos pacientes. Conclusão: O 

diagnóstico do DM1 durante a infância e principalmente adolescência gera maior risco de 

desenvolvimento de distúrbios comportamentais e psicológicos. A inclusão de profissionais 

capacitados no serviço público de saúde para acompanhar crianças e adolescentes com DM1 é 

uma estratégia que poderia ser implementada para promover o conhecimento sobre a doença, 

seu tratamento e desenvolver habilidades para o autocuidado. A educação continuada poderia 

auxiliar na manutenção do controle glicêmico adequado e, dessa maneira, reduzir o risco do 

desenvolvimento das complicações do DM1. 
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Título: EFEITO IN VITRO DA PROLACTINA NA PROLIFERAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA DE 

CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS DO TECIDO ADIPOSO DE RATAS ADULTAS 
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Resumo: Os efeitos da prolactina sobre o metabolismo ósseo têm sido alvo de vários estudos. Em 

humanos e animais, a hiperprolactinemia fisiológica dos períodos de gestação e lactação, tem sido 

considerada causa de perda óssea. Os resultados sobre o efeito da prolactina sobre o 

metabolismo ósseo são contraditórios devido à variação na idade dos indivíduos estudados, 

número de gestações, duração do período lactacional e sítio ósseo analisado, bem como os 

parâmetros de avaliação do metabolismo ósseo. À semelhança do efeito in vivo, a ação in vitro 

desse hormônio sobre o osteoblasto também é dependente da dose e do período de atuação da 

prolactina. O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito in vitro da prolactina na diferenciação 

osteogênica das células tronco mesenquimais do tecido adiposo de ratas, em doses que 

mimetizem as alcançadas na gestação e lactação. Tecido adiposo visceral foi colhido de quatro 

ratas Wistar com 45 dias de idade eutanasiadas com sobredose de tiopental (80mg/kg IP) e 

imediatamente submetido à extração das células tronco mesenquimais. Todos os procedimentos 

foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEUA/UFMG). Após o cultivo 

em DMEM e obtenção de confluência de 80 a 90% das células, o meio foi substituído por meio 

osteogênico, sendo as células mantidas em estufa a 37ºC e 5% de CO2. As células foram cultivadas, 

em triplicata, em placas de 24 poços com diferentes doses de prolactina (100ng/mL e 300ng/mL) 

durante 7, 14 e 21 dias, constituindo-se três grupos experimentais: 1) diferenciado, 2) 

diferenciado com adição de 100ng/mL de prolactina e 3) diferenciado com adição de 300ng/mL 

de prolactina. Para cada dose e em cada tempo experimental (7,14 e 21 dias) foi realizada 

avaliação da viabilidade celular por meio do ensaio de redução do MTT. Células tronco de todos 

os três grupos foram cultivados em triplicata em placa de 6 poços sobre lamínulas que, 

posteriormente, foram fixadas em paraformaldeído e coradas por Von Kossa para determinar a 

porcentagem de células e o número de nódulos de mineralização. Foi realizada ANOVA com 

comparação das médias pelo teste Student Newman Keuls (SNK). As diferenças foram 

consideradas significativas se p<0,05. A adição de prolactina reduziu a conversão do MTT no grupo 

dois aos 7 dias e no grupo 3 aos 21 dias. O tratamento com prolactina aumentou a o número de 

células nos grupos 2 e 3, porém não alterou o número dos nódulos de mineralização. Agências 

financiadoras: Fapemig, CNPq 
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Resumo: Introdução: Disfunção tireoidiana tem sido reportada em crianças com HIV positivo. 

Estudos recentes tem demonstrado que a terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) 

também está associada a altas prevalências de disfunção tireoidiana. Correlação inversa entre a 

contagem de linfócitos T- CD4+ e TSH também tem sido observada em crianças que fazem uso de 

HAART, o que indica uma tendência ao hipotireoidismo como progressão da doença. Objetivos: 

Identificar se há alteração da função tireoidiana naqueles pacientes que foram submetidos à 

terapia antirretroviral (TARV) intraútero e naqueles que foram expostos à terapia antirretroviral 

altamente ativa (HAART) após o nascimento. Avaliar se há correlação inversa entre contagem de 

linfócitos T- CD4+ e TSH. Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo, com dados retirados de 

prontuários de pacientes em acompanhamento desde Janeiro de 1997 a Maio de 2015 no Centro 

Especializado em Diagnóstico e Assistência e Prevenção(CEDAP). Na coleta de dados foram 

verificados:TARV intraútero, primeiro exame de TSH, TARV após o nascimento, TSH e contagem 

de linfócitos T- CD4+. Resultados: Foram analisados 50 prontuários de pacientes, destes 16 

possuíam todos os dados. Entre aqueles pacientes que foram submetidos à TARV intraútero, 

apenas em um paciente (6,25%) foi identificado alteração da função tireoidiana. Dentre os 

pacientes que realizaram HAART, apenas um paciente (6,25%) desenvolveu hipotireoidismo. 

Identificamos correlação fraca entre TSH e contagem de CD4+ (R= 32,72% e p=0,2340). Conclusão: 

Não há evidências de alteração tireoidiana em pacientes que foram expostos a TARV intraútero e 

à HAART após o nascimento, nesta amostra. Foi identificada correlação fraca entre contagem de 

linfócitos T CD4+ e TSH. O número da amostra pode ter influenciado neste resultado. O controle 

da função tireoidiana foi proposto para ser solicitado no acompanhamento dos pacientes 

pediátricos atendidos no CEDAP. 
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Título: DOENÇA ADRENOCORTICAL NODULAR PIGMENTAR PRIMÁRIA: RELATO DE CASO 

PEDIÁTRICO DE CUSHING ACTH INDEPENDENTE 
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Resumo: Introdução: A síndrome de Cushing (SC) é caracterizada pelo excesso de glicocorticoides, 

seja por causas endógenas ou exógenas. Nas crianças < 7 anos, a origem adrenal é a mais comum. 

A partir desta idade e na vida adulta, predomina a doença de causa central. Divide-se a SC em 

ACTH dependente e ACTH independente de acordo com os achados laboratoriais da investigação. 

Quando ACTH independente, as etiologias estão relacionadas a doenças benignas ou malignas da 

adrenal ou síndrome de McCune Albright. Relato de Caso: menino de 2 anos com quadro 

progressivo de ganho de peso, acne, hirsutismo, odor axilar e agressividade há cerca de nove 

meses. História familiar de tumor cardíaco no avô paterno aos 6 anos. Exame físico inicial 

constatou fácies de lua cheia, acne facial, hirsutismo, virilização discreta, taquicardia e 

hipertensão arterial, peso acima do p97 e estatura no p25. Investigação inicial evidenciou SC 

independente de ACTH. Necessitou de 4 anti-hipertensivos para controle da pressão arterial. 

Ressonância magnética de abdômen com esteatose hepática de leve intensidade e pequeno 

nódulo na adrenal E com sugestão de adenoma. A despeito de descrição de lesão adrenal, 

suspeitou-se de Doença Adrenocortical Nodular Pigmentar Primária (PPNAD). A investigação 

inicial para Complexo de Carney foi normal (pele, testículos, coração, tireóide, hipófise). 

Encaminhou-se o paciente para adrenalectomia unilateral e plano de congelação intra-operatória, 

que sugeriu alteração arquitetural da adrenal e procedeu-se à adrenalectomia bilateral. Recebeu 

protocolo de hidrocortisona no intra-operatório e foi mantido com dose de estresse, com redução 

gradual posterior. A evolução clínica do paciente foi favorável, com melhora da acne e da 

infiltração tecidual, comportamento menos agressivo, mas manteve hipertensão e necessidade 

de anti-hipertensivos. Mantém seguimento ambulatorial com dose de hidrocortisona oral de 

15mg/m2/dia e fludrocortisona 0,1mg/dia. Conclusão: A PPNAD é uma doença benigna da 

adrenal, de acometimento bilateral, nodular e pigmentar que é responsável por menos de 2% de 

todos os casos de SC endógena. Mais de 90% das vezes, a PPNAD está relacionada ao Complexo 

de Carney, doença autossômica dominante que cursa com múltiplos tumores. O diagnóstico de 

SC na criança é desafiador e tanto mais quanto menor o paciente. Apesar de uma doença rara e 

benigna, a PPNAD deve ser lembrada como importante diagnóstico de Cushing ACTH 

independente. 
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Resumo: Introdução: A cardiopatia congênita (CC) é a manifestação mais comum entre os 

pacientes com Síndrome de Down(SD)D. As CC’s podem causar alterações hemodinâmicas que 

são apontadas como agravantes do gasto-energético e, portanto, atraso no ganho de peso e 

estatura destes pacientes. O diagnóstico precoce aliado ao tratamento cirúrgico efetivo é o 

principal responsável pela diminuição da morbidade e mortalidade nessa população. Objetivo: 

Avaliar se ocorre ou não a recuperação do peso e estatura de crianças com SD com cardiopatia 

congênita que foram submetidos à cirurgia cardíaca e, em qual período após a cirurgia pode ser 

observada esta recuperação. Métodos: Análise retrospectiva dos dados de prontuários de 

pacientes com SD operados por cardiopatia. Os dados de peso e estatura foram avaliados no pré 

e pós operatório, e analisados em curvas de acordo com os percentis, na curva de peso e estatura 

próprios para SD. Resultados: Dos 47 pacientes com SD com cardiopatia congênita, em 32 foi 

possível avaliar peso e estatura no pré e no pós-operatório. A média da idade cronológica na 

cirurgia foi de 10 meses(3-17m). As cardiopatias encontradas foram:CIA(63%), CIV(53%), 

DSAVT(34%). Ao nascimento 35% dos pacientes estavam com o peso no percentil≤10 e 23,5% 

entre os percentis 10<p≤25. Nos primeiros 6 meses após a cirurgia, 41% estavam com o peso no 

percentil≤10, e 6% no percentil 10<p≤25. Quando avaliados mais de 6 meses após a cirurgia 

nenhum paciente apresentou peso abaixo do percentil 10 e 27% estavam com peso no percentil 

10<p≤25, os demais estavam com peso acima do percentil 25. Quanto a estatura, ao nascimento 

11,8% encontravam-se no percentil≤10 e 47,1% no percentil10<p≤25. No primeiro semestre após 

a cirurgia nenhum paciente se encontrava com estatura abaixo do percentil 10 e 36% estavam no 

percentil 10<p≤25. No segundo semestre após a cirurgia 18% dos pacientes estavam com estatura 

no percentil 10<p≤25, os demais apresentavam a estatura acima do percentil 25. Conclusão: A 

recuperação de estatura dos pacientes foi observada nos primeiros 6meses após a cirurgia e do 

peso no segundo semestre após a cirurgia. Os pacientes com SD submetidos à cirurgia cardíaca 

apresentaram ganho tanto de peso quanto de estatura no primeiro ano após a cirurgia. 
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Resumo: Introdução: Mielite transversa (MT) é uma síndrome clínica caracterizada por lesão da 

medula espinhal mediada por um processo imune. A MT pode ser a apresentação inicial da 

esclerose múltipla (EM). A Síndrome de Turner (ST) apresenta importante associação com 

doenças auto-imunes (DAI). Descrevemos um caso de paciente com ST e quadro de doença 

desmielinizante. Caso clínico: adolescente de 15 anos, feminina, branca, procedente de Gravataí 

- RS, começou com manifestações de cansaço e perda de força nos membros superiores com 

rápida evolução para perda sensorial, tetraparesia e instabilidade hemodinâmica, com 

necessidade de ventilação mecânica (VM) e drogas vasoativas. Depois de 2 dias foi transferida 

para a unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica em hospital terciário. Diagnóstico de 

hipotireoidismo aos 2 anos e ST aos 11 anos, vinha em uso da vitamina D, carbonato de cálcio, 

estrogênios conjugados, progesterona, levotiroxina, oxandrolona e hormônio do crescimento. No 

exame inicial, em estado regular, peso 65 kg, pupilas isocóricas e reagentes, tetraplegia flácida e 

arreflexia. RNM mostrou sinal hipointenso de neuro-eixo na região central da coluna cervical em 

T1 e T2, sendo diagnosticada com MT. Recebeu 7 ciclos de plasmaferese, com pouca resposta 

clínica e na sequencia pulsoterapia com metilprednisolona por 5 dias e Rituximab com melhora 

parcial da força em membros e desmame de drogas vasoativas e VM. A paciente recebeu alta da 

UTI dois meses após a admissão, permanecendo traqueostomizada e restrita ao leito. Recebeu 

alta hospitalar cerca de 1 mês depois, com prednisolona e azatioprina para continuar atendimento 

domiciliar. Conclusão: A Síndrome de Turner é uma doença genética comum, que afeta indivíduos 

com fenótipo feminino, e que resulta da ausência parcial ou completa de um cromossomo sexual. 

Em ST e outras cromossomopatias, a presença de autoanticorpos e DAI é mais frequente, embora 

sua associação com MT ou EM tenha sido raramente relatada. Apesar da forte associação entre 

ST e DAI, o mecanismo imunopatogênico subjacente permanece parcialmente inexplicável, mas 

associado a anomalias de genes localizados no cromossomo X. É no braço longo do cromossomo 

X que se hospeda um lócus do complexo principal de histocompatibilidade (MHC), de modo que 

a perda dessa região pode levar a uma deficiência na regulação imune. O diagnóstico precoce e o 

rastreio regular de potenciais DAI associadas são essenciais no acompanhamento médico de 

pacientes com ST. 
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Resumo: Contexto e Objetivo: A osteocalcina (Osc) é uma proteína da matriz óssea que tem sido 

implicada em várias ações hormonais relacionadas à homeostase de glicose e ao metabolismo 

energético. O papel fisiológico de sua isoforma decarboxilada, hormonalmente ativa, ainda é 

controverso. O objetivo do estudo foi correlacionar os níveis séricos da Osc decarboxilada com a 

densidade mineral óssea (DMO) e os parâmetros da síndrome metabólica em um grupo de 

mulheres hígidas na pós-menopausa. Material e Método: Estudo transversal com 105 mulheres 

hígidas na pós-menopausa avaliadas de acordo com os critérios da síndrome metabólica, 

composição corporal, HOMA-IR e PCR. As participantes foram agrupadas conforme a soma do 

número de critérios da síndrome metabólica segundo a International Diabetes Federation (IDF) 

como tendo três ou menos, quatro ou os cinco critérios. As dosagens da Osc decarboxilada (Glu-

OC EIA Kit, Takara Bio Inc) e da fosfatase alcalina ósseo específica (LIAISON Kit, BAP OSTASE) foram 

realizadas em amostras de sangue coletadas em jejum de todas as participantes e os seus valores 

foram correlacionados com os critérios da síndrome metabólica e com a DMO da coluna lombar 

e fêmur. Resultados: A idade média foi de 56,4 anos (DP: 6,11), com IMC de 27,4 ± 4,9 Kg/m2, 

sendo que 75% do grupo apresentavam sobrepeso ou obesidade. Pela DMO 54% das mulheres 

apresentaram osteopenia e 20% osteoporose. A mediana da Osc decarboxilada foi de 2,3 ng/mL 

(variação de 0,0 a 18,4) e não teve correlação com os parâmetros ou a soma dos critérios da 

síndrome metabólica. A razão da Osc decarboxilada sobre a DMO do fêmur mostrou associação 

inversa com a glicemia (2,58 ± 4 vs 1,44 ± 1,6 ng/mL; p=0,036) e quando estratificada em tercis 

houve signficativa associação negativa com a glicemia para os maiores tercis da razão quer seja 

de coluna ou fêmur (p=0,042 e p= 0,029 respectivamente). Conclusão: A razão da Osc 

decarboxilada sobre a DMO da coluna e fêmur revelou associação inversa com a glicemia nesta 

população de mulheres na pós-menopausa predominantemente com baixa massa óssea e não 

houve associação da DMO isoladamente com a síndrome metabólica. Não houve associação da 

Osc decarboxilada com as variáveis metabólicas e não encontramos correlação entre a síndrome 

metabólica, contendo todos os cinco critérios ou menos, com os níveis da Osc decarboxilada. 
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Resumo: Introdução: Osteomalácia oncogênica é uma síndrome paraneoplásica causada por 

tumores que secretam Fator 23 de Crescimento de Fibroblasto (FGF23). Tendo em vista a raridade 

dessa condição e o quadro clínico insidioso usual, o diagnóstico é feito tardiamente, na maioria 

dos casos. Objetivo: Relatar o caso de uma paciente com osteomalácia oncogênica com atraso 

diagnóstico e importantes complicações. Relato: Paciente feminina, 48 anos, há 5 anos com 

quadro progressivo de dor em membros superiores e inferiores e história de múltiplas fraturas 

ósseas. Paciente cadeirante há 2 anos devido à dor para deambular. No exame clínico apresentava 

redução da estatura, aumento do diâmetro ântero-posterior do tórax e lesão subcutânea na 

parede abdominal (quadrante inferior direito). Apresentava hipofosfatemia persistente e taxa de 

reabsorção tubular renal de fósforo reduzida, o que direcionou a investigação no sentido de 

causas de hipofosfatemia por perda renal. Com a hipótese de osteomalácia oncogênica foi 

solicitada dosagem de FGF23 (nitidamente aumentado) e 1,25OHvitaminaD (limite inferior da 

normalidade), reforçando a hipótese diagnóstica. Tomografia de abdome evidenciou lesão de 2,4 

cm no maior diâmetro em tecido subcutâneo abdominal e cintilografia com Octreotide mostrou 

captação nessa mesma região. Paciente foi submetida à ressecção da lesão com margens amplas. 

No primeiro mês pós-operatório apresentava níveis de fósforo sérico normais e após 6 meses, 

melhora clínica significativa, sem necessidade de analgésicos e conseguindo deambular com 

auxílio de andador. Discussão: FGF23 induz hipofosfatemia devido à redução da reabsorção renal 

de fósforo e à inibição da hidroxilação renal da 25OHvitaminaD. Por esse motivo os achados da 

síndrome incluem: nível de 1,25OHvitaminaD no limite inferior da normalidade ou abaixo dele e 

freqüentemente hiperparatireoidismo secundário à deficiência de 1,25OHvitaminaD, além de 

encontrar-se níveis séricos elevados de FGF23. Os tumores que causam osteomalácia são 

geralmente benignos, porém muitas vezes são pequenos e de difícil localização. No caso da 

paciente descrita, foi possível obter cura da doença após ressecção da lesão de parede abdominal. 

Apesar da forma oncogênica ser uma apresentação rara de osteomalácia, o conhecimento dessa 

síndrome é importante devido à grande morbidade e à possibilidade de cura após ressecção do 

tumor. 
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Resumo: Introdução: o hiperparatireoidismo primário é um distúrbio do metabolismo do cálcio 

causado pela produção autônoma de PTH por uma ou mais glândulas paratireoides. A 

apresentação clínica mais comum é a hipercalcemia assintomática, detectada por rastreio 

bioquímico de rotina. No entanto, a apresentação pode ser atípica e alguns pacientes podem se 

apresentar com uma crise hipercalcêmica aguda também chamada de crise da paratireoide, que 

ocorre com concentração de cálcio sérico geralmente acima de 15mg/dL. O risco de um paciente 

com hiperpatireoidismo primário leve e não tratado evoluir para esta crise foi estimado em 1 a 

2%. Os sintomas incluem desidratação associada a alteração do estado mental. Objetivo: relatar 

o caso de um paciente cuja investigação culminou no diagnóstico de crise hipercalcêmica 

secundária a hiperparatireoidismo primário. Relato de caso: Paciente do gênero masculino, 58 

anos, procurou a Emergência de um Serviço Hospitalar no dia 29/03/15 com quadro de fraqueza 

generalizada, prostração, letargia, constipação, náuseas e diminuição da diurese há 

aproximadamente 15 dias. Era hipertenso e estava em uso prolongado de corticoide para 

tratamento de uveíte com parada abrupta havia 3 semanas. Na admissão, apresentou-se com 

hipotensão (TA: 75/60) e taquicardia associado a confusão mental. Os exames laboratoriais 

evidenciaram insuficiência renal aguda (Cr:7,8; Ureia: 215), Cálcio Sérico: 9,4 e PTH>1000. Devido 

ao quadro de instabilidade hemodinâmica, o paciente foi transferido para CTI, onde foi iniciado 

hidratação, diurético e bifosfonatos (pamidronato e ácido zoledrônico). A ultrassonografia de 

tireóide evidenciou imagem nodular em paratireoide. O paciente foi então submetido a ressecção 

total de paratireoides e parcial de tireóide com anatomopatológico confirmando adenoma de 

paratireoide. Paciente evoluiu com melhora da crise hipercalcêmica após a cirurgia, normalização 

do cálcio sérico e recuperação da função renal, além da melhora clínica dos sintomas de mialgia 

e astenia. Recebeu alta do dia 29/04/15 com orientações de uso de levotiroxina e seguimento 

ambulatorial periódico. Conclusão: a crise hipercalcêmica decorrente do hipeparatireoidismo 

primário é uma emergência endocrinológica de difícil diagnóstico devido aos sintomas 

inespecíficos e a baixa prevalência nos atendimentos de urgência, por isso a importância do 

conhecimento para realização do diagnóstico e tratamento precoces. 
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Resumo: Introdução: Gigantismo hipofisário é uma patologia decorrente da produção persistente 

e excessiva de hormônio de crescimento (GH) por um adenoma, ocorrendo antes da fusão 

epifisária óssea. Trata-se de uma desordem normalmente esporádica e que pode ocorrer em 

qualquer idade, não existindo predileção por sexo. A alta estatura normalmente é o primeiro sinal 

visto. Por tratar-se de uma patologia rara, a frequência de outros sinais clínicos torna-se difícil de 

serem preditos. O diagnóstico é realizado a partir do teste de supressão de GH. O tratamento 

preferencial é cirúrgico. Terapia medicamentosa de resgaste pode ser preciso quando a cirurgia 

não é curativa. Caso clínico: Paciente masculino, 13 anos, peso e altura > percentil 95, iniciou com 

cefaléia e alteração visual. IGF-1 (> 1600) e GH após supressão (70) com glicose confirmaram 

diagnóstico de gigantismo. RMN evidenciou lesão expansiva intra, supra e para-selar, compressão 

do quiasma óptico e deslocamento da haste. Realizou 3 cirurgias com ressecção parcial, mantendo 

níveis elevados de IGF-1 e GH basal no pós-operatório. Iniciado Octreotide associado a realização 

de radioterapia estereotáxica, com diminuição do IGF-1, mas com manutenção do tamanho 

tumoral e dos níveis de GH no teste de supressão, sendo otimizado a dosagem do medicamento. 

Após três meses de tratamento, apresentou redução das dimensões do tumor e dos níveis de GH 

pós-supressão, mantendo níveis de IGF-1 elevados. Iniciado então tratamento com cabergolina 

além de androgênio para hipogonadismo do paciente. Cresceu 19 cm em 29 meses de 

acompanhamento, com crescimento médio 7,85 cm/ano. Discussão: O paciente descrito não 

apresenta nenhum outro comemorativo além do crescimento axial/apendicular, associado a 

efeito de massa central. Apresentava valores extremamente elevados de IGF-1 e GH pós-

supressão, com resposta parcial ao tratamento. Apesar de 3 cirurgias, radioterapia e tratamento 

clínico otimizado, ainda apresenta velocidade de crescimento acima da média, apresentando GH 

após supressão e IGF-1 elevados. Na literatura, há tendência para uso de pegvisomant, porém, 

não está bem estabelecido no gigantismo. Biomarcadores moleculares talvez possam ajudar na 

predição de qual tratamento seria mais eficaz, porém, novos estudos necessitam ser realizados 

para haver mais opções terapêuticas para esses casos raros de gigantismo hipofisário. 
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Resumo: Introdução Sela vazia primária refere-se à entidade radiológica caracterizada por defeito 

no diafragma selar acarretando em herniação da membrana aracnoide para o interior da fossa 

hipofisária e consequente afilamento da glândula, na ausência de outros processos patológicos, 

tais como cirurgias, radiação e adenomas. A condição pode constituir um achado ocasional (5.5 a 

35%)5 em assintomáticos ou, de outro modo, acarretar em manifestações clínicas que envolvem 

sintomas neurológicos, visuais e disfunções endócrinas em 50% dos casos2. A prevalência é 

superior em mulheres, com incidência de 4:1 em relação aos homens e a idade média ao 

diagnóstico é em torno da quarta década de vida5. Relato de Caso Paciente N.M., feminino, 43 

anos, apresentando oligomenorreia seguida de amenorreia, acompanhada de galactorreia 

bilateral, diminuição da libido e fogachos. Exame laboratorial demonstrou hiperprolactinemia (55 

ng/dL) e TC de hipófise mostrou sela vazia com dimensões normais e glândula afilada, sem 

presença de adenoma, sugerindo Síndrome da Sela Vazia Primária Parcial. Discussão Várias 

hipóteses têm sido relatadas em relação à etiopatogenia da sela vazia primária, tais como a 

formação congênita incompleta do diafragma selar, o aumento estável ou intermitente da 

pressão intracraniana e alterações de volume da hipófise (como observada na gravidez)1-3. Sela 

vazia primária pode cursar com condições clínicas variadas, entre as quais se destacam: 

deficiência do hormônio do crescimento e hiperprolactinemia (10 a 37,5%). A prolactina é um 

hormônio é regulado mediante mecanismo inibitório realizado pela dopamina secretada no 

hipotálamo. Normalmente na sela vazia primária, a haste hipofisária é comprimida, afetando o 

eixo hipotálamo-hipófise. Logo, compreende-se a alta incidência de hiperprolactinemia em 

pacientes com essa condição. Níveis aumentados de prolactina afetam a função do eixo 

gonadotrófico, ao fazer feedback negativo nas células do hipotálamo e diminuir a secreção de 

GnRH. Esse processo, por sua vez, esclarece a sintomatologia da paciente relatada. Apesar da sela 

vazia frequentemente constituir apenas um achado radiológico, os pacientes acometidos devem 

ser investigados laboratorialmente e inseridos num programa de follow-up visto a alta incidência 

de anormalidades endócrinas e a clara necessidade de correção quando constatada. 
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Resumo: Introdução: O hipopituitarismo refere-se à diminuição da síntese de hormônios da 

hipófise, pode ter origem na glândula pituitária ou no hipotálamo. Uma das causas hipofisárias é 

a Síndrome da Sela Vazia que corresponde ao achado de sela túrcica preenchida por líquido 

cefalorraquidiano, devido à herniação da aracnóide para dentro da sela, levando à compressão 

do tecido hipofisário normal, dando a aparência radiológica de uma sela vazia. Pode ser primária, 

quando não há uma justificativa patológica definida; e secundária, quando é consequente à 

tratamento prévio de neoplasia da região hipotálamo-hipofisária. Relato de caso: WLP, 73 anos, 

masculino, branco, aposentado, natural e procedente de Porto Alegre, foi admitido no dia 

19/06/15 na Emergência Hospitalar por queixa de confusão mental e inapetência. Fazia uso 

apenas de Rosuvastatina para dislipidemia e negava outras patologias prévias. Ao exame físico 

apresentava-se em regular estado geral, desnutrido, desidratado e hipocorado. Glasgow: 14 e 

HGT: 21. Presença de linfonodomegalias em cadeias cervicais, axilares e inguinais bilaterais, o 

maior medindo 2cm, endurecidos e fixos. Exames laboratoriais na admissão: anemia normo-

normo (Hb: 9,6) e glicemia de jejum: 69. Durante a internação, paciente apresentou episódios de 

hipoglicemia, hipotensão e alguns picos febris. Realizou biópsia de linfonodomegalia cervical que 

constatou lesão inflamatória crônica no anatomopatológico e ensaio imunohistoquímico que 

confirmou linfonodo reacional, excluindo possível neoplasia. Investigação da função tireoidiana: 

hipotireoidismo central (T4 livre: 0,28 e TSH: 3,53) e cortisol matinal baixo (3,2). Diante dos 

resultados foi solicitado função hipofisária completa: ACTH: 5,7 (5,0-46,0), Testosterona: 37 (214-

827), Prolactina: 1,80 (2,10-17,70), FSH: 2,0 (1,4-18,1), LH: 2,4 (3,1-34,6), IGF-1: Inferior a 25,0 

(64,0-188,0) IGFBP3: 0,65 (2,80-5,70). Os resultados foram compatíveis com Pan-

hipopituitarismo. Seguiu-se a investigação com Ressonância Magnética de Crânio que evidenciou 

ausência de hipófise com uma sela túrcica completamente vazia. Diante do diagnóstico, o 

paciente iniciou reposição de corticóide e hormônio tireoidiano (T4) e apresentou melhora 

significativa já nos primeiros dias de tratamento. Segue em acompanhamento ambulatorial 

periódico. Conclusão: o reconhecimento da síndrome é de suma importância para realização do 

diagnóstico que permite tratamento adequado e melhora da qualidade de vida dos pacientes 

acometidos. 
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Resumo: A osteocalcina não carboxilada (uBGP), secretada por osteoblastos, tem sido 

recentemente associada à melhora do metabolismo de glicose, mas muito pouco se sabe sobre 

os mecanismos moleculares envolvidos nesse processo. O objetivo desse estudo foi avaliar os 

efeitos da uBGP sobre a expressão de genes relacionados à resistência à insulina e inflamação em 

adipócitos induzidos ou não com fator de necrose tumoral alfa (TNF), e a possível expressão do 

gene da osteocalcina por esse tipo celular. Para tanto, adipócitos da linhagem 3T3-L1 foram ou 

não incubados com uBGP, TNF ou uBGP/TNF e o conteúdo de mRNA foi analisado por PCR 

quantitativo e de proteína, por Western blotting. O tratamento crônico com somente uBGP 

aumentou a expressão de genes relacionados à resistência à insulina, tais como o gene do 

transportador de glicose GLUT4 (Slc2a4, 71%, P<0,001) e a adiponectina (22%, P<0,05); por outro 

lado, a expressão desses genes foi reduzida após a indução com TNF. Interessantemente, a 

osteocalcina foi capaz de reverter o efeito negativo de TNF sobre a expressão do gene Slc2a4 e da 

proteína GLUT4, mas não sobre a expressão de adiponectina. Com relação ao gene pró-

inflamatório, não foi verificado alteração na expressão da proteína quimiotática de monócito 1 

após o tratamento com uBGP. Na literatura, a síntese de BGP é restrita a osteoblastos. Nesse 

trabalho, foi detectado em quantidade considerável o gene que codifica BGP (Bglap) em 

adipócitos 3T3-L1. Além disso, foi observado que BGP aumenta a expressão do seu próprio gene 

(35%, P<0.05), e que indução com TNF tende a reduzir a expressão de Bglap. Foi detectado 

também nessa linhagem celular a expressão do gene que descarboxila a BGP (Ggcx), ativando-a. 

Nenhum dos tratamentos relacionados alterou a expressão de Ggcx. Em conclusão, nossos dados 

sugerem que parte dos efeitos benéficos de BGP observados sobre o metabolismo de glicose 

deve-se ao aumento da expressão de Slc2a4/GLUT4 em adipócitos. Adicionalmente, a detecção 

de Bglap em adipócitos, sugere que possivelmente o tecido adiposo colabore com os níveis 

circulantes de BGP/uBGP. FAPESP 2013/18841-1, 2014/10007-5, 2015/01576-9. 
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Resumo: O excesso de gordura no organismo está associado com desordem hipotalâmica, 

alteração no controle da ingestão alimentar e obesidade. Nesse contexto, distintos mecanismos 

intracelulares estão relacionados à resistência a leptina no hipotálamo, causando hiperfagia e 

ganho de adiposidade. Nas últimas décadas, tem sido realizados esforços na tentativa de 

identificar mediadores da sinalização da leptina no hipotálamo. A proteína Rho-Kinase (Rock) é 

considerada mediadora chave na sinalização da leptina por potencializar os efeitos desse 

hormônio. Animais experimentais que tiveram a deleção ou inibição da proteína Rock tornaram-

se menos responsivo a leptina. Contudo, a participação da proteína Rock no desenvolvimento da 

resistência à leptina no hipotálamo é apenas parcialmente conhecida. Por outro lado, o exercício 

físico é considerado como uma das estratégias não farmacológicas mais eficazes no combate a 

obesidade, sendo capaz de aumentar a sensibilidade da insulina e da leptina em diferentes 

tecidos, incluindo no tecido hipotalâmico, reestabelecendo a homeostase energética. Assim, o 

objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do exercício físico agudo na expressão proteica da 

Rock1 em hipotálamo de ratos obesos e relacionar esse fenômeno com a sensibilidade à leptina 

e ingestão alimentar. Para isso foram utilizados camundongos Swiss. Os animais foram divididos 

em 3 grupos, sendo controle, obeso induzido por dieta hiperlipídica e obeso submetido ao 

exercício físico agudo. Utilizou-se de técnicas de Western Blot e PCR para análise da proteínas de 

interesse. Para análise da ingestão alimentar os animais receberam estímulo com leptina 

intraperitoneal. Os resultados obtidos mostram que os animais obesos apresentaram aumento 

de adiposidade, hiperglicemia, resistência à insulina em relação aos seus pares magros. Além 

disso, os animais obesos não exercitados apresentaram menor redução da ingestão alimentar em 

resposta ao estímulo com leptina, redução da expressão da proteína Rock1 e isso foi 

acompanhado por menor forforilação da proteína Janus Kinase (Jak2) e do fator de transcrição 

STAT3 no hipotálamo. Por outro lado, o exercício físico aumentou a expressão da Rock1 e a 

fosforilação da JAK2 e STAT3 e de POMC em neurônios hipotalâmicos. Em conjunto, esses 

resultados permitem considerar que o exercício físico é capaz de aumentar a expressão da Rock 

e isso está associado com melhora na sinalização da leptina e do controle da ingestão alimentar. 

 

Contato: LUCIANA SANTOS SOUZA PAULI - lssouza2000@yahoo.com.br



Código:  44918 Temário: Obesidade e síndrome metabólica 

Número do painel: 33 

  

Título: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA TAXA METABÓLICA BASAL ESTIMADA POR EQUAÇÕES E 

MENSURADA POR CALORIMETRIA INDIRETA EM PACIENTES COM DIFERENTES GRAUS DE 

TOLERÂNCIA À GLICOSE 

Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Autores: Mônica Maurer Sost; Anize Frankemberg; Fernando Gerchman; Jussara Carnevale de 

Almeida; 

Resumo: Determinar as necessidades calóricas parte da informação do gasto energético (GE) do 

indivíduo que pode ser influenciado pela idade, composição corporal, aspectos metabólicos e 

genéticos. Recentemente, foi proposto ajuste por normalização do GE para determinantes por 

regressão linear em estudo experimental, entretanto, esta proposta não foi testada em humanos. 

O objetivo deste estudo transversal foi avaliar a concordância entre os valores de GE 

determinados por calorimetria indireta (bruto e ajustado) em pacientes com diferentes graus de 

tolerância à glicose e em relação as equações de estimativa de GE. Pacientes ambulatoriais 

submetidos à calorimetria indireta, bioimpedância elétrica tetrapolar e teste de tolerância oral à 

75g de glicose foram agrupados de acordo com o grau de tolerância à glicose em “normal” ou 

“diminuída” (pré-diabetes/diabetes). Idade e massa livre de gordura (MLG) foram definidas como 

possíveis determinantes do GE por regressão linear múltipla e utilizadas para normalização do GE 

(GE ajustado). Valores de GE bruto, ajustado e estimados pelas equações Harris- Benedict (HB) e 

pelo Institute of Medicine (IOM) foram comparados: teste t para amostras emparelhadas; 

coeficiente de correlação de Pearson e método gráfico de Bland-Altman (avaliação da 

concordância). Sessenta e nove pacientes foram avaliados (51,1±11,2 anos; 58% mulheres). Uma 

variação de ~11% nos valores de GE após ajuste, com comportamento distinto entre pacientes 

com tolerância normal à glicose (aumento dos valores) e pacientes com tolerância diminuída à 

glicose (redução nos valores; P<0,002) foi observada. Ambas equações superestimaram GE dos 

pacientes com tolerância normal à glicose quando comparado com aqueles com tolerância 

diminuída: HB=30,3% vs. 4,3%(P=0,008); IOM=35,6% vs. 5,5%(P=0,005); respectivamente. Ao 

utilizarmos GE ajustado como padrão de referência, as equações superestimaram em 17,9% e 

20,2% o GE (respectivamente), sem diferença entre as equações e entre os dois grupos de 

pacientes. Assim, nesta amostra de pacientes, observamos um comportamento distinto nos 

valores de GE após ajuste para MLG e idade entre os pacientes de acordo com a tolerância a 

glicose. Ao utilizarmos o GE ajustado para idade e MLG como padrão de referência, o desempenho 

de ambas as equações (HB e IOM) foi semelhante e com uma diferença <10% em relação ao 

padrão de referência adotado, sugerindo que ambas equações podem ser utilizadas na prática 

clínica para estes pacientes. 
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Resumo: Recentemente foi demonstrado que a osteocalcina na forma não carboxilada (uBGP), 

uma proteína sintetizada por osteoblastos, age sobre o metabolismo energético, resultando na 

fascinante descoberta de que o esqueleto possui função endócrina. No entanto, muito pouco se 

conhece sobre os mecanismos moleculares das ações de uBGP sobre o metabolismo. Dessa 

maneira, o presente estudo teve como objetivo estudar as ações de uBGP sobre a resistência à 

insulina in vivo e sobre a expressão de genes envolvidos nesse processo, bem como sobre 

parâmetros bioquímicos. Para tanto, camundongos obesos por glutamato monossódico foram 

tratados por 28 dias com uBGP e submetidos ao teste de tolerância à insulina (ITT), bem como à 

coleta de sangue (análises bioquímicas) e tecido adiposo branco (TAB) periepididimal (análise do 

conteúdo de mRNA por PCR quantitativo). Os animais tratados com uBGP tiveram redução do 

tamanho do TAB (17%, P<0,05), além de redução de colesterolemia (24%, P<0,01), mas não 

apresentaram alteração de glicemia e nem de insulinemia. Interessantemente, o tratamento com 

uBGP melhorou significantemente a resistência à insulina dos animais obesos. Quanto à expressão 

gênica, uBGP reduziu o conteúdo de genes relacionados com a inflamação, tais como fator de 

necrose tumoral α (60%, P<0,01) e proteína quimiotática de monócito 1 (52%, P<0,001), porém 

não alterou o conteúdo de genes relacionados com a resistência à insulina, tais como 

transportador de glicose isoforma 4 e adiponectina. Em conclusão, os dados obtidos demonstram 

que uBGP reduziram a resistência à insulina em animais obesos e reduziram a expressão de genes 

pró-inflamatórios no TAB. A recuperação da expressão de genes relacionados com a sensibilidade 

à insulina não pode ser observada no dose/tempo de administração de uBGP nesse estudo, o que 

indica que possivelmente outros tecidos poderiam estar envolvidos na melhora da resistência à 

insulina nas condições estudadas. FAPESP 2013/18841-1, 2014/10007-5, 2015/01576-9 
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Resumo: Introdução: O estresse oxidativo é sugerido como um fator importante associado à 

obesidade. Os genes que expressam as enzimas Glutationa S-transferases são polimórficos e 

passíveis de variações que podem afetar a quantidade e atividade destas enzimas diminuindo a 

capacidade antioxidante do organismo. O objetivo do estudo foi investigar a associação entre o 

polimorfismo do gene da Gutationa S-transferase P1 (GSTP1) com a obesidade. Materiais e 

Métodos: Um estudo transversal foi realizado em indivíduos com idade ≥ 18 e ≤ 30 anos. O estudo 

incluiu 54 indivíduos de peso normal, 27 com sobrepeso e 68 voluntários obesos. A antropometria 

foi avaliada e o DNA foi extraído de amostras de sangue total. A Reação em Cadeia de Polimerase 

(PCR-RFLP) foi usada para verificar o polimorfismo Ile105Val do gene GSTP1 dos participantes do 

estudo. Resultados: A associação positiva entre polimorfismo do GSTP1 e obesidade foi observada 

em indivíduos portadores de pelo menos um alelo G (AG e GG) os quais apresentaram 2,4 vezes 

mais chances de obesidade quando comparados com aqueles com o genótipo AA. O genótipo GG 

foi encontrada apenas no grupo obeso. Estes resultados foram independentes de sexo e idade. 

Conclusão: Sugere-se que o polimorfismo do gene GSTP1 pode desempenhar um desequilíbrio 

oxidativo, tendo um papel significativo no aumento de susceptibilidade da obesidade e contribuir 

para o desenvolvimento de comorbidades em adultos jovens. 

 

Contato: EDUARDO OTTOBELLI CHIELLE - eduardochielle@yahoo.com.br



Código:  45048 Temário: Obesidade e síndrome metabólica 

Número do painel: 36 

  

Título: RELAÇÃO DOS NÍVEIS DE ADIPONECTINA, CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS E 

POLIMORFISMO NO GENE ADIPOQ 

Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 

Autores: Pâmela Ferreira Todendi; Elisa Klinger; Ana C. R. Geraldo; Lucas Brixner; Cézane P. 

Reuter; Miria S. Burgos; Marilu Fiegenbaum; Andréia R. M. Valim; 

Resumo: A Adiponectina é uma adipocitocina secretada pelo tecido adiposo. Os níveis 

plasmáticos desta proteína encontram-se reduzidos em pacientes obesos quando comparados 

com não-obesos. Alterações nos genes que codificam adiponectina podem levar os indivíduos a 

tornarem-se mais predispostos ao desenvolvimento de diabetes, síndrome metabólica, obesidade 

e ainda doenças coronarianas. Este estudo tem como objetivo verificar se há associação entre os 

níveis de adiponectina, características antropométricas e polimorfismo no gene ADIPOQ em 

crianças e adolescentes. Estudo transversal composto por 647 escolares, com idades entre 7 a 17 

anos, do município de Santa Cruz do Sul-RS, sendo 54,3% do sexo feminino. Para determinar as 

características antropométricas utilizaram-se medidas de Índice de Massa Corporal (IMC), 

Circunferência da Cintura (CC) e Percentual de Gordura (%G). Em 170 escolares foram mensurados 

os níveis de adiponectina pelo método imunoenzimático ELISA (Kit Invitrogen). Foi genotipado o 

polimorfismo (SNP) rs182052 do gene ADIPOQ em 647 crianças e adolescentes através de qPCR, 

utilizando o sistema Taqman™ no aparelho StepOne Plus®. A análise estatística foi realizada 

através de testes não paramétricos Kruskal-Wallis e Mann-Whitney e regressão logística 

multivariada. Apesar de se observar níveis mais baixos de adiponectina em sujeitos com CC e %G 

alterados, a comparação das médias dos seus níveis quando estratificadas por IMC, CC, %G e 

genótipos do gene ADIPOQ não apresentaram diferenças significativas. A análise de regressão 

logística multivariada revelou que sujeitos portadores do genótipo de risco no gene ADIPOQ 

apresentaram um fator de risco para desenvolver CC elevada (OR = 4,44; 95%, p = 0,035). As 

médias dos níveis de adiponectina não estiveram relacionadas com o IMC, CC, %G e genótipos do 

gene ADIPOQ. O polimorfismo rs182052 do gene ADIPOQ esteve associado ao maior risco de 

desenvolver CC elevada em crianças e adolescentes brasileiros. 
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Resumo: Introdução: A obesidade é um grave problema de Saúde Pública e está relacionada com 

a possibilidade de numerosos danos metabólicos associados com o estresse oxidativo. As enzimas 

da família Glutationa S-Transferase (GST) tem como função promover a detoxificação, garantindo 

a proteção de tecidos contra o os radicais livres. Polimorfismos no gene da Glutationa S-

Transferase P1 geram alelos menos eficientes e consequente diminuição da quantidade e 

atividade das GSTs. Este estudo teve como objetivo analisar a frequência dos alelos A e G e dos 

genótipos do polimorfismo Ile105Val do gene GSTP1, e sua associação no desenvolvimento de 

obesidade em idosos. Materiais e Métodos: Tratou-se de um estudo transversal onde foram 

analisadas 232 amostras de sangue periférico de indivíduos idosos, com idades entre 60 a 98 anos, 

de ambos os sexos. Os voluntários foram caracterizados de acordo com o IMC em 3 grupos: peso 

normal (n=52), sobrepreso (n=133) e obesos (n= 47). A antropometria foi avaliada e o DNA foi 

extraído de amostras de sangue total. A Reação em Cadeia de Polimerase (PCR-RFLP) foi usada 

para verificar o polimorfismo Ile105Val do gene GSTP1 dos participantes do estudo. Resultados: 

A frequência alélica no grupo de idosos obesos foi de 37,2% para o alelo A e 62,8% para o G, e a 

frequência genotípica observada foi de AA 8,5%, AG 57,4% e GG 34,1%. Para o grupo de idosos 

com sobrepeso, a frequência alélica foi de 36,8% para o alelo A e 63,2% para o G, e a frequência 

genotípica observada foi de AA 7,4%, AG 58,6% e GG 34%. Já em idosos com peso normal, a 

frequência alélica foi de 70,2% para o alelo A e 29,8% para o G, e a frequência genotípica 

observada foi de AA 40,4%, AG 59,6 % e GG 0%. Tanto o alelo G, quanto os genótipos GG e AG 

foram significativamente maiores no grupo obeso quando comparado com os demais grupos 

(p<0,001). Conclusão: Observou-se uma maior prevalência do alelo G no grupo de idosos obesos, 

responsável pela codificação de uma enzima anormal e consequente diminuição das defesas 

antioxidantes e exacerbação da concentração de radicais livres, os quais podem contribuir para o 

processo inflamatório e desenvolvimento de obesidade em idosos. 
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Resumo: INTRODUÇÃO A vitamina C (Vit.C) tem sido associada à redução da adiposidade, melhora 

do perfil lipídico e de sistemas antioxidantes endógenos em diferentes modelos experimentais. A 

enzima antioxidante paraoxonase 1 (PON1) tem capacidade de mediar a proteção das partículas 

de HDL (lipoproteína de alta densidade) e LDL (lipoproteína de baixa densidade) contra alterações 

oxidativas. A atividade arilesterase da PON1 é influenciada por fatores dietéticos, contudo as 

respostas da enzima frente ao consumo de antioxidantes são divergentes e suscitam mais 

investigações. A dieta de cafeteria, caracterizada pela ingestão de alimentos altamente 

energéticos e palatáveis, promove hiperfagia voluntária, ganho de peso acelerado, aumento da 

gordura abdominal e predisposição a parâmetros pré-diabéticos. OBJETIVO Investigar o efeito da 

Vit.C sobre o consumo energético, parâmetros bioquímicos e atividade da PON1 em 

camundongos C57BL/6 alimentados com dieta normocalórica ou de cafeteria por nove semanas. 

MÉTODOS Vinte e dois camundongos machos da linhagem C57BL/6 receberam ad libitum água e 

ração padrão AIN-93 (n=10) ou dieta de cafeteria (n=12) (ração AIN-93 + salsicha, bacon, 

salgadinho, leite condensado, biscoito recheado e chocolate). Associado à dieta tratou-se sem ou 

com adição de Vit.C (6,0 mg/g de peso corporal). O experimento foi conduzido durante nove 

semanas e avaliou-se diariamente o consumo alimentar e de líquidos. Ao final deste período 

quantificou-se albumina, glicose, triglicerídeo e colesterol. A atividade arilesterase da PON1 foi 

medida pela taxa de extinção de fenol. RESULTADOS A Vit.C diminuiu o consumo de ração padrão 

nos grupos expostos à ambas dietas (p<0,05). Porém, em camundongos alimentados com dieta 

normocalórica a vitamina reduziu o consumo energético, os parâmetros bioquímicos e a atividade 

da PON1 (p<0,05). Já em animais sob dieta de cafeteria a Vit.C não alterou o consumo energético 

e a atividade arilesterase da PON1 (p>0,05), mas reduziu o triglicerídeo sérico e o tecido adiposo 

(p<0,05). CONCLUSÃO A Vit.C influenciou à redução do tecido adiposo e do triglicerídeo sérico de 

camundongos C57BL/6 alimentados com dieta de cafeteria durante nove semanas. Por outro 

lado, a Vit.C foi associada a redução do consumo energético, do peso corporal, de parâmetros 

bioquímicos e atividade da PON1 em animais alimentados com dieta normocalórica. 
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Resumo: A obesidade é caracterizada como uma desordem crônica, complexa e multifatorial. Está 

sendo reconhecida como uma doença inflamatória de baixo grau e as interleucinas vêm sendo 

estudadas pela sua relação com os processos inflamatórios. Dada a associação com estados 

inflamatórios, a proteína Interleucina-6 (IL-6), foi relacionada com obesidade, resistência à 

insulina, diabetes e síndrome metabólica, além disso polimorfismos de base única (SNPs) em seu 

gene (IL6) podem estar relacionados com o risco de desenvolver sobrepeso/obesidade. Além da 

IL-6, a Proteína C Reativa (PCR) é um marcador inflamatório importante, e os níveis circulantes 

desta proteína podem ter um valor prognóstico na identificação de indivíduos com maior risco de 

desenvolver obesidade, bem como, SNPs podem estar relacionados com o aumento do IMC. Tem-

se por objetivo com este estudo, avaliar a associação entre níveis séricos de PCR e IL-6 de acordo 

com o IMC para cada genótipo dos SNPs rs1800795 e rs2069845 do gene IL6 e do SNP rs1205 do 

gene CRP em escolares. Estudo transversal realizado com 470 escolares na faixa etária de 7 a 17 

anos, de ambos os sexos, do município de Santa Cruz do Sul. A genotipagem dos SNPs foi realizada 

através de qPCR, utilizando o sistema Taqman™ no aparelho StepOne Plus®. A obesidade foi 

classificada utilizando o IMC e os níveis séricos de PCR foram medidos com ensaio de alta 

sensibilidade com kits comerciais da DiaSys (Dia Sys Diagnostic Systems, Alemanha), no 

equipamento Miura One (I.S.E., Roma, Itália). Os níveis de IL-6 foram mensurados a partir do soro 

de 167 escolares, pela técnica de citometria de fluxo variedade pérola (CBA), usando kits de 

citocina humana BD™ CBA (Becton–Dickinson, Heidelberg, Germany). O tratamento estatístico foi 

realizado por estatística descritiva e correlação de Spearman no programa SPSS 20.0. Os escolares 

estudados apresentaram 9,8% de obesidade e 15,3% de sobrepeso. Considerando o genótipo TT 

do SNP rs1205 do gene CRP, observou-se uma moderada correlação entre IMC e níveis de IL-6 

(p=0,00; coeficiente de correlação de Spearman = 0,60). Quanto aos níveis de PCR em relação ao 

IMC, a análise mostrou significância, mas a correlação não foi evidente, o que nos permite verificar 

que há uma tendência entre os portadores dos genótipos de risco dos SNPs do gene IL6 

apresentarem maior IMC e níveis mais altos de PCR. Isso permite observarmos que a inflamação 

de baixo grau está relacionada com a obesidade. 
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Resumo: Introdução: Estudos demonstram que o peso ao nascer, bem como variações genéticas, 

em especial polimorfismos no gene FTO (fat mass and obesity associated), estão associados com 

o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade, inclusive na infância e adolescência. Dessa forma, 

o presente estudo objetiva verificar se o atual estado nutricional de crianças e adolescentes está 

associado com o peso ao nascer e com o polimorfismo rs9939609 do gene FTO. Método: Estudo 

transversal composto por uma amostra de 385 crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, sendo 

49,6% do sexo masculino, de escolas estaduais e municipais Santa Cruz do Sul-RS. O atual estado 

nutricional foi avaliado através do índice de massa corporal (IMC) e o peso ao nascer por 

questionário autorreferido pelos pais, ambos classificados de acordo com protocolos 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. A genotipagem do polimorfismo rs9939609 

(FTO) foi realizada através de PCR (polymerase chain reaction) em tempo real, sendo o genótipo 

AA considerado como risco para o desenvolvimento da obesidade. A análise estatística dos dados 

foi realizada no programa SPSS v. 23.0 (IBM, Armonk, NY, EUA). Resultados: As características 

descritivas dos sujeitos demonstram que a maioria dos sujeitos possui cor da pele branca (75,3%), 

9,1% nasceram com excesso de peso e 13,0% são portadores do genótipo de risco para a 

obesidade, para o polimorfismo avaliado. O atual estado nutricional do escolar, avaliado pelo IMC, 

demonstrou que o sobrepeso/obesidade esteve associado com o excesso de peso ao nascer (RP: 

1,23; p<0,001) e com a presença do genótipo de risco para obesidade (RP: 1,17; p=0,001). 

Conclusão: Conclui-se que o sobrepeso/obesidade em escolares está associado com o excesso de 

peso ao nascer e com o genótipo de risco para a obesidade do polimorfismo rs9939609, do gene 

FTO, em crianças e adolescentes de um município no Sul do Brasil. Sugere-se a realização de novos 

estudos, com o intuito de avaliar variações em outros genes relacionados à obesidade. 
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Resumo: Introdução A vitamina C (Vit.C) é conhecida por sua capacidade antioxidante prevenindo 

de forma eficaz a peroxidação lipídica. Estudos recentes sugerem efeito da vitamina na regulação 

da adiposidade corporal, estabelecendo efeito protetor na obesidade. A obesidade promove 

deposição atípica de lipídeos no miócito reduzindo a sensibilidade a insulina e como consequência 

ocorre aumento da glicemia e redução da atividade mitocondrial, este acúmulo de gordura 

também afeta o fígado. A dieta de cafeteria é um modelo reconhecido de indução a obesidade, 

caracterizado pela ingestão de alimentos com alta densidade energética. O uso crônico desta 

dieta leva os animais ao aumento da adiposidade e maior acúmulo de lipídios no músculo e fígado. 

Objetivo Investigar o efeito da Vit.C sobre as concentrações de triglicerídeo e colesterol em fígado 

e músculo de camundongos C57BL/6 alimentados com dieta normocalórica ou de cafeteria por 

nove semanas. Métodos Vinte dois camundongos machos da linhagem C57BL/6 receberam ad 

libitum água e ração padrão, AIN-93 (n= 10) ou dieta de cafeteria (n= 12) AIN-93 + salsicha, bacon, 

salgadinho, leite condensado, biscoito recheado e chocolate. Associado a dieta tratou-se sem ou 

com adição de 6,0mg de Vit.C/gPC. O experimento foi conduzido durante nove semanas e avaliou-

se diariamente o consumo alimentar e líquidos. Ao final deste período quantificou-se no soro o 

teor de triglicerídeo, colesterol, albumina e glicose. Amostras de fígado e músculo sóleo, foram 

homogeneizadas em salina e seus teores lipídicos quantificados por colorimetria. Resultados O 

teor de triglicerídeo e colesterol do fígado e músculo foi menor nos camundongos alimentados 

com dieta normocalórica e tratados com Vit.C (p<0,05). Em contraste, animais mantidos com dieta 

de cafeteria em associação a Vit.C apresentaram triglicerídeo e colesterol hepático maiores 

comparados aos controles (p<0,05). A Vit.C não alterou o triglicerídeo muscular (p>0,05), mas o 

colesterol foi maior no grupo dieta de cafeteria comparado ao controle (p<0,05). Conclusão A 

Vit.C reduz as concentrações de triglicerídeo e colesterol no fígado e no músculo de camundongos 

C57BL/6 alimentados com dieta normocalórica. O tratamento com Vit.C, contíguo a indução da 

obesidade, não reduz a deposição de gordura hepática e muscular de animais mantidos em dieta 

de cafeteria durante nove semanas. 
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Título: INFLUÊNCIA DO SOBREPESO E OBESIDADE SOBRE A ATIVIDADE SÉRICA DE ADENOSINA 

DEAMINASE (ADA) 
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Resumo: Introdução: A Adenosina deaminase (ADA) é uma enzima que participa do metabolismo 

das purinas e está relacionada à proliferação dos linfócitos durante a resposta celular e pode 

influenciar na sensibilidade da insulina, uma vez que reduz níveis de adenosina importante para 

o transporte de glicose para os adipócitos. O objetivo do estudo foi avaliar a influência do 

sobrepeso e da obesidade adulto jovem sobre os níveis séricos de ADA. Materiais e métodos: Foi 

conduzido um estudo transversal com 149 adultos jovens (54 de peso normal, 27 com sobrepeso, 

68 obesos). A atividade de ADA foi mensurada em amostras de soro baseando-se na desaminação 

enzimática de adenosina em inosina pela forma cinética através do kit comercial (Ebram 

Laboratório de Produtos Ltda®, SP - Brasil) e os valores foram expressos em U/L. Resultados: A 

atividade da ADA no grupo de peso normal foi de 13.6±3.0 U/L, no sobrepeso foi de 13.7±3.1 U/L 

enquanto que no grupo obeso foi de 15.3±2.9 U/L. Os indivíduos obesos apresentaram atividade 

significativamente mais elevada de ADA em comparação com os de peso normal e sobrepeso 

(p<0,05). Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos de peso normal e 

sobrepeso. Conclusões: Esta análise mostrou que a obesidade pode influenciar no aumento da 

atividade da ADA favorecendo a inflamação e contribuindo para a diminuição da sensibilidade à 

insulina em pacientes jovens obesos. Esse achado pode ser uma esperança na identificação de um 

novo biomarcador inflamatório, especialmente para a população jovem brasileira. 
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Título: SÍNDROME METABÓLICA E RISCOS CARDIOVASCULARES EM CRIANÇA. INÉRCIA PARA O 
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Resumo: Introdução: A ausência de consenso para o diagnóstico da Síndrome Metabólica (SM) 

em crianças não exclui a importância da identificação de seus componentes para adotar medidas 

precoces de prevenção da doença cardiovascular (DCV). Relato do caso: H.S, feminino, 7 anos, 

branca, encaminhada com diagnóstico prévio de obesidade e dislipidemia e em uso de 

sinvastatina 10 mg/dia e fluoxetina 10 mg/dia. AF: obesidade (mãe, pai), DM2 (pai). EF: Pressão 

arterial (PA) 90x60 mmHg (percentil 50); circunferência abdominal 118 cm e IMC 35,5 (percentil 

≥ 95%); áreas de pele escurecida, espessada e superfície rugosa em pescoço, axilas e virilhas; sem 

caracteres sexuais secundários. Exames: HbA1C 5,3%, glicemia de jejum 88; colesterol total 188; 

LDLc 92; HDLc 35, TG 304; TGO 38; TGP 41; Insulinemia 14,10 uUI/mL (6 a 27); Índice HOMA IR 

3,06 (PP: 2,22). USG abdome: fígado - ecogenicidade parenquimatosa aumentada. Diagnósticos: 

Obesidade grau III, Hipertrigliceridemia e Esteatose hepática. Conduta: Suspendo Sinvastatina 

(LDLc NL); orientação nutricional; pratica diária de atividade física; acompanhamento 

multidisciplinar. Discussão: Presença de vários fatores de risco para DCV em criança. A obesidade 

tem importante papel na fisiopatologia da resistência insulínica (RI) e doença aterosclerótica (DA). 

No Brasil ocorre um aumento do percentual de crianças e adolescentes com sobrepeso e 

obesidade e, portanto, de uma população com alto risco para as comorbidades relacionadas. A 

avaliação das lipoproteínas em crianças é frequentemente negligenciada. A análise de seus 

resultados é pouco valorizada na prática clínica e o tratamento farmacológico apenas iniciado 

após os 10 anos. O rastreamento para DM2 em crianças é realizado pela glicemia de jejum a partir 

dos 10 anos, porém casos como esse requerem investigação pelo alto risco para pré-diabetes e 

diabetes. A avaliação clínico-laboratorial sugere RI, porém não dispomos de valores de referência 

para a faixa etária. Sabe-se que a DA inicia em idades precoces e progride, com velocidade 

variável, por toda a vida. Assim, concluímos questionando: quais os critérios ideais para o 

diagnóstico de pré-diabetes e DM2 em crianças menores de 10 anos? Estamos diante de inércia 

para iniciar o tratamento intensivo e farmacológico dos fatores de risco para DCV em crianças? 

Qual seria o impacto desse tratamento precoce sobre a morbimortalidade cardiovascular na fase 

adulta? 
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Título: ANALYSIS OF OXIDATIVE BIOMARKERS IN SALIVA OBESE ADULTS 
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Autores: Eduardo Ottobelli Chielle; Eliandra Mirlei Rossi; 

Resumo: Background: Obesity is characterized by a deposition of abnormal or excessive fat in 

adipose tissue, and is linked with a risk of damage to several metabolic and pathological processes 

associated with oxidative stress. To date, salivary oxidative biomarkers have been minimally 

explored in obese individuals. Thus, the aim of this study was to assess the concentrations of 

salivary oxidative biomarkers (FRAP, uric acid, SH groups) and lipid peroxidation in obese and 

overweight young subjects. Methods: Levels of lipid peroxidation, FRAP, uric acid, and SH groups 

were determined in the saliva and serum of 149 young adults, including 54 normal weight, 27 

overweight, and 68 obese individuals. Anthropometric measurements were also evaluated. 

Results: Salivary levels of FRAP, SH groups, and lipid peroxidation, as well as serum levels of FRAP, 

uric acid, and lipid peroxidation were higher in obese patients when compared with individuals 

with normal weight. There were correlations between salivary and serum FRAP and salivary and 

serum uric acid in the obese and normal-weight groups. Conclusions: Our results indicate that the 

increase in salivary levels of FRAP, SH groups, and lipid peroxidation, and serum levels of FRAP, 

uric acid, and TBARS could be related to the regulation of various processes in the adipose tissue. 

These findings may hold promise in identifying new oxidative markers to assist in diagnosing and 

monitoring overweight and obese patients. 
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Título: LIRAGLUTIDE 3.0 MG REDUCES SEVERITY OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA AND BODY 

WEIGHT IN OBESE INDIVIDUALS WITH MODERATE OR SEVERE DISEASE: SCALE SLEEP APNOEA 
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Resumo: Background and aims: Obesity is strongly associated with obstructive sleep apnoea 

(OSA) and weight loss has been shown to reduce disease severity. This randomised,double-blind, 

parallel-group trial compared the effects of liraglutide 3.0 mg to placebo,both as adjunct to diet 

(500 kcal/day deficit) and exercise, on OSA severity and body weight. The primary endpoint was 

change in apnoea-hypopnoea index (AHI), number of apnoea/hypopnoea events per hour of 

sleep) after 32 weeks Materials and Methods: Obese individuals without diabetes who had 

moderate or severe OSA and were unwilling/unable to use continuous positive airway pressure 

therapy were randomised 1:1 to liraglutide 3.0 mg or placebo for 32 weeks. Results: After 32 

weeks, the reduction in AHI was significantly greater with liraglutide 3.0 mg than with placebo (-

12.2 vs. -6.1 events/h, p=0.0150). Supporting the reduction in AHI, endpoints related to oxygen 

saturation, polysomnographic measures of sleep quantity and efficiency, and quality of life also 

improved with liraglutide 3.0 mg,albeit statistically non-significantly compared to placebo. 

Liraglutide 3.0 mg produced significantly greater mean percentage weight loss compared to 

placebo (-5.7 vs. -1.6%, p<0.0001) and enabled more individuals to reach ≥5% and >10% weight 

loss targets after 32 weeks. Post-hoc analysis showed a relationship between weight loss and 

change in AHI. In addition, there were significantly greater reductions in neck circumference, 

HbA1c and systolic blood pressure (SBP) with liraglutide 3.0 mg versus placebo. After 32 weeks, 

heart rate increased by about 2 beats/min with liraglutide 3.0 mg compared to placebo. The safety 

profile of liraglutide 3.0 mg was generally consistent with that previously seen with liraglutide in 

type 2 diabetes. Nausea and diarrhoea were the most common adverse events with liraglutide 

3.0 mg (27% and 17% of individuals, respectively); most events were mild/moderate and 

transient. Conclusion: As an adjunct to diet and exercise, liraglutide 3.0 mg was generally well 

tolerated and produced significantly greater reductions than placebo in AHI, body weight, SBP and 

HbA1c in obese individuals with moderate/severe OSA. The results also indicate that weight loss 

improves OSA-related parameters. 
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Título: OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA EM ESCOLARES 
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Resumo: Introdução: O desenvolvimento da diabetes mellitus tipo 2 é induzido pela sensibilidade 

à insulina diminuída, o qual leva à produção de insulina aumentada. Este desequilíbrio provoca 

predisposição para várias doenças metabólicas, tais como obesidade, resistência à insulina, 

dislipidemia, hiperglicemia e hipertensão arterial. O aumento dos índices de obesidade em 

crianças e adolescentes associa-se à diminuição na ingestão de alimentos ricos em nutrientes e 

ao aumento do consumo de industrializados. Objetivos: Avaliar a resistência à insulina e glicemia 

de jejum, associando com hábitos alimentares em escolares. Métodos: Trata-se em um estudo 

secundário, de caráter transversal, com amostra representativa de alunos matriculados em 

escolas municipais e estaduais da zona urbana de Garibaldi-RS, as quais atendem alunos da 

primeira à quarta série na faixa etária classificada como escolares. O número amostral de 602 

indivíduos. As medidas antropométricas foram: peso e estatura. As variáveis bioquímicas 

examinadas foram glicose e insulina. Para a verificação da resistência à insulina, foi utilizado o 

método homeostasis model assessment for insulin resistance (HOMA-IR) com ponto de corte de 

2,5. As análises foram realizadas no programa Statistical Package for the Social Sciences versão 

17.0, o nível de significância adotado foi de 5% (p≤0,05). Resultados: A prevalência de resistência 

à insulina foi observada em 5,1% dos escolares. Os valores médios do índice HOMA-IR foram 

significativamente mais elevados em meninas 0,97(0,63-1,51) do que em meninos 0,83(0,53-

1,20), (p=0,001). As meninas apresentaram níveis glicêmicos significativamente mais baixos do 

que os meninos (p<0,006). A prevalência de excesso de peso na amostra foi de 37,0%. A 

prevalência de resistência à insulina global foi de 31% e foi significativamente superior nos 

escolares com excesso de peso (10,9%) quando comparados com os sem excesso de peso (1,3%), 

(p<0,001). Verificou-se que meninas consomem significativamente mais salada crua (p=0,006) e 

frutas frescas (p=0,001) diariamente do que os meninos. Escolares com resistência à insulina 

consomem leite de forma inadequada do que os sem resistência à insulina. Conclusões: Os 

escolares apresentam baixa frequência de hábitos alimentares saudáveis observando-se 

comportamentos diferentes entre os gêneros. Esses comportamentos têm contribuído para o 

aumento da obesidade e consequentemente o desenvolvimento da resistência à insulina. 
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Resumo: Os capsaicinoides são princípios ativos tradicionalmente encontrados em espécies de 

pimenta. Embora apresentem efeitos terapêuticos no tratamento da obesidade, esses compostos 

são substâncias pungentes, causando irritação às mucosas, o que limita o uso clínico por via oral. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma nova fitoformulação contendo 

capsaicinoides, na forma de micropartículas poliméricas, visando: (1) a liberação prolongada; (2) 

a redução da irritação gástrica; e (3) um efeito antiobesidade aumentado em relação aos 

compostos puros. As micropartículas foram obtidas pelo método de emulsão-evaporação do 

solvente usando poly(ε-caprolactona) e 5% de capsaicinoides. A liberação desses compostos foi 

avaliada pelo método de dissolução in vitro. A tolerância gástrica foi investigada em ratos Wistar 

machos, durante 15 dias consecutivos, seguida de análise histológica. O efeito antiobesidade da 

fitoformulação foi feito em ratos Wistar machos, com obesidade hipotalâmica induzida por L-

glutamato, durante 30 dias consecutivos. No estudo de dissolução, a liberação de 80% dos 

capsaicinoides puros ocorreu em 105 min. Entretanto, as micropartículas demonstraram um 

tempo de dissolução de 1440 min para liberação de 80% dos princípios ativos. Dessa forma, a 

fitoformulação foi efetiva em prolongar a liberação dos fitofármacos. Em relação à tolerância 

gástrica, os capsaicinoides puros geraram infiltração de leucócitos polimorfonucleares na camada 

submucosa do estômago, o que indica uma lesão inflamatória. Entretanto, a fitoformulação 

contendo a mesma quantidade de capsaicinoides acarretou uma infiltração leucocitária reduzida, 

demonstrando que as micropartículas aumentaram a tolerância gástrica dos capsaicinoides. Os 

ratos obesos que receberam a fitoformulação apresentaram índice de Lee (equivalente ao índice 

de massa corporal em humanos) de 305,7 ± 2,1 g1/3/cm, valor estatisticamente menor do que o 

dos ratos que receberam os capsaicinides puros (p < 0,05). Com relação à gordura mesentérica 

(equivalente à gordura visceral em humanos), os animais tratados com a fitoformulação tiveram 

o menor valor absoluto de gordura: 1,20 ± 0,06 g/100 g de massa corporal. Entretanto, esse 

resultado não apresentou diferença significativa em relação aos capsaicinoides puros (1,24 ± 0,06 

g/100 g, p > 0,05). Avaliando os resultados em conjunto, a fitoformulação traz vantagens ao 

tratamento da obesidade, em relação aos capsaicinoides puros. 
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Resumo: Introdução: A obesidade está associada a maior morbidade e mortalidade por doenças 

crônico-degenerativas não transmissíveis. O comportamento e o estilo alimentar são dimensões 

a se considerar na abordagem comportamental e psicológica da obesidade por sua 

multifatorialidade. Objetivo: Avaliar o comportamento alimentar de risco entre crianças e 

adolescentes no desenvolvimento da obesidade. Método: Realizado estudo qualitativo composto 

por uma amostra de 124 indivíduos, de ambos os sexos, residentes no estado de São Paulo, 

subdivididos em dois grupos etários (terceira infância – 7 à 12 anos – e adolescentes – 13 à 19 

anos). Foram aferidos peso e altura e calculados os índices de massa corpórea, classificando-se o 

estado nutricional por meio dos percentís do Centers for Disease Control and Prevention. 

Concomitantemente, aplicou-se o questionário Child Eating Behaviour Questionnaire para a 

identificação do comportamento alimentar individual. Os dados obtidos foram correlacionados, 

analisados e os resultados computados e separados por grupos etários e gênero, verificando-se a 

associação do comportamento alimentar de risco com a prevalência de sobrepeso e obesidade. 

Resultados: A classificação do estado nutricional do total da amostra apresentou maior número 

de eutróficos (55%), prevalecendo na adolescência (63%) e no sexo feminino (62%), já o sobrepeso 

(27%), foi mais evidenciado na terceira infância (35%) e no sexo masculino (33%). A obesidade foi 

igualmente identificada em ambas as faixas etárias (18%), porém, acometendo mais o sexo 

masculino (22%). Em relação ao comportamento alimentar investigado, a análise dos resultados 

apontou que ambos os grupos etários apresentaram cinco escalas de risco positivas, das quais 

três se mostraram mais elevadas no grupo dos adolescentes (prazer em comer, resposta a 

saciedade e seletividade), enquanto outras duas escalas se mostraram mais elevadas no grupo da 

terceira infância (ingestão lenta e o desejo de beber). Não houve diferenciação do 

comportamento alimentar entre ambos os sexos. Conclusão: O comportamento alimentar de 

risco está intimamente associado com o perfil do estado nutricional na infância e adolescência em 

ambos os sexos, porém, apresentando maior impacto no sexo masculino. Crianças obesas e 

adolescentes com sobrepeso possuem padrões de comportamento alimentar de risco muito 

semelhantes, sugerindo a propagação de tal influência psíquica na obesogênese ao longo das 

diversas fases da vida. 

 

Contato: PEDRO LOREDANO ARAUJO MENEZES DE SOUZA - loredanozl@yahoo.com.br



Código:  44869 Temário: Tireoide 

Número do painel: 49 

  

Título: EFEITO DA ASSOCIAÇÃO DO EXCESSO DE TIROXINA MATERNA E PÓS-NATAL SOBRE O 

CRESCIMENTO ÓSSEO E PERFIL PROLIFERATIVO E ANGIOGÊNICO DAS CARTILAGENS DE 

CRESCIMENTO DE RATOS NO PÓS-DESMAME 

Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Autores: Lorena Gabriela Rocha Ribeiro; Juneo Freitas Silva; Natália de Melo Ocarino; Rogéria 

Serakides; 

Resumo: Grande parte da evidência de que os hormônios tireoidianos têm grande influência 

sobre o crescimento ósseo foi baseada a partir de estudos em indivíduos com hipotireoidismo. 

Apesar do hipertireoidismo também estar associado à redução do crescimento em crianças, a 

gênese da baixa estatura ainda é desconhecida. Uma das nossas hipóteses é que a redução do 

crescimento no hipertireoidismo ocorra por redução da proliferação celular e da angiogênese. O 

objetivo foi elucidar os efeitos do excesso da tiroxina materna e pós natal sob o perfil proliferativo 

e angiogênico das cartilagens de crescimento de ratos com 40 dias de idade. Foram utilizadas 16 

ratas Wistar adultas distribuídas em dois grupos. O grupo tratado (n=8) recebeu L-tiroxina e o 

controle (n=8) água destilada, diariamente durante a gestação e a lactação. Após o desmame (20 

dias) até os 40 dias de idade, a prole do grupo tratado (n=8) recebeu L-tiroxina e do grupo controle 

recebeu placebo (n=8). Ao desmame, foi realizada dosagem plasmática de T4 livre nas mães. Na 

prole com 40 dias de idade, foram realizados: dosagem plasmática de T3 total e T4 livre, 

histomorfometria das tireóides, mensuração do peso corporal e do comprimento e largura do 

fêmur. Nas cartilagens do fêmur foi realizada avaliação do perfil proliferativo, baseado na 

expressão de CDC-47 e do perfil angiogênico, pela expressão de VEGF, KDR/Flk-1, Ang1, Ang2 e 

Tie2, por imunoistoquimica e/ou RT-PCR tempo real. As médias entre grupos foram comparadas 

pelo teste T. As concentrações plasmáticas de T4 livre das mães tratadas e de T3 total e T4 livre 

da prole de mães tratadas foram significativamente mais elevadas. Além disso, a tireóide dos 

filhotes que receberam tiroxina apresentou folículos com diâmetro significativamente maior e 

epitélio significativamente mais baixo. A largura do fêmur foi significativamente menor nos 

animais tratados. O excesso de tiroxina materna e pós-natal reduziu a zona proliferativa da placa 

epifisária e da cartilagem articular. Além disso, reduziu a proliferação celular e a angiogênese pela 

menor imunoexpressão de CDC-47 e de VEGF, respectivamente. Houve também redução 

significativa dos transcriptos gênicos para VEGF e Ang1 nas cartilagens de crescimento dos ratos 

com hipertireoidismo. Conclui-se que o hipertireoidismo diminui o crescimento ósseo em 

espessura por reduzir a proliferação celular e a expressão de VEGF e Ang1 nas cartilagens de 

crescimento de ratos. Agradecimentos: FAPEMIG, CNPq 
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Resumo: Introdução: O câncer de tireoide é a neoplasia endocrinológica mais comum e, apesar 

de rara, vem apresentando prevalência crescente. Marcadores dinâmicos de prognóstico, como 

o tempo de duplicação de tireoglobulina (TDTg), ganham cada vez mais espaço no 

acompanhamento dessa patologia. Objetivos: Analisar a o valor TDTg em pacientes com 

Carcinoma Bem diferenciado de tieoide (CDT) acompanhados em serviço ambulatorial de Hospital 

público de nível terciário. Correlacionar o TDTg desses pacientes com sobrevida ,recorrência 

locorregional e metástasse à distância. Métodos: Avaliação retrospectiva de protocolos de 243 

pacientes acompanhados no ambulatório entre janeiro de 1999 e dezembro de 2015, analisando 

dados clínicos, laboratoriais e de imagem. Resultados: A idade média ao diagnóstico foi 45 anos 

(DP ±13,4 anos), 88,9% eram mulheres e o tempo médio de seguimento foi 77 meses (6,41 anos). 

A sobrevida média dos nossos pacientes foi de 402, 5 meses . Nossos dados mostram que a TDTg 

< 2anos comparado à valores de TDTg negativos implica em um risco relativo de 7,54 mais chance 

de recidiva de doença ou metástase. Análise multivariada evidenciou ser, esse, um fator de risco 

independe comparado a variáveis como sexo e estadiamento cirúrgico com valor de p <0,001. 

Conclusão: Nossos resultados, apesar das limitações de perda de um estudo restrospectivo 

corroboram aos já descritos na literatura. O TDTg desponta , atualmente, como ferramenta 

dinâmica de especial importância no seguimento dos paciente portadores de CDT. Ainda faz-se 

necessário de estudo prospectivo para uniformizar ponto de corte ideal de TDTg e consolidá-lo 

como marcador. 
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Resumo: Contexto: O carcinoma de tireoide é a neoplasia com maior crescimento em incidência, 

sendo um tumor de comportamento biológico variável e cujo tratamento é controverso. Objetivo: 

Definir critérios prognósticos para condição não livre de doença relacionados ao microcarcinoma 

de tireoide. Métodos: Avaliação retrospectiva de 83 pacientes com microcarcinoma de tireoide 

acompanhados entre 1999 e 2015, em ambulatório especializado, a partir de dados 

clínicos,laboratoriais e de imagem. Resultados:Classificação de risco da ATA ( American Thyroid 

Association) e níveis de tireoglobulina estimulada pós operatória correlacionaram-se 

significativamente com pior prognóstico (p=0,02 e p=0,019 respectivamente). Extensão e 

tamanho tumoral, metástase em linfonodo, multifocalidade,sexo e idade não tiveram 

significância com o desfecho. A final do seguimento 24,1% dos pacientes não estavam livres de 

doença. Conclusão: Os dados desse estudo corroboram o uso da classificação de risco da ATA e a 

tireoglobulina estimulada pós operatória com finalidade de predizer condição não livre de 

doença. 
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Resumo: Os hormônios tireoidianos são essenciais para a gestação, de modo que o 

hipotireoidismo pode causar aborto e restrição do crescimento intrauterino, ao contrário do 

hipertireoidismo, que aumenta o número de fetos viáveis em ratas. A maioria dos estudos têm 

investigado o efeito desses hormônios na parte fetal da placenta, havendo carência de pesquisas 

na decídua. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do hipotireoidismo e do excesso de 

tiroxina maternos sobre a morfologia e a expressão imunoistoquímica de fatores angiogênicos na 

decídua e glândula metrial. Foram utilizadas 72 ratas Wistar adultas distribuídas nos grupos 

controle, hipotireoideo induzido com PTU e tratado com L-tiroxina (T4). A dosagem plasmática de 

T4 livre foi realizada no dia 0 e aos 19 dias de gestação. Aos 10, 14 e 19 dias, a decídua com a 

glândula metrial foi colhida para avaliação histomorfométrica e imunoistoquímica da expressão 

de VEGF, Flk-1 e Tie-2. O hipotireoidismo reduziu a área da decídua aos 10 e 19 dias de gestação 

(p<0,05). Além disso, aumentou a expressão de VEGF aos 10 e 14 dias de gestação, mas reduziu a 

expressão no dia 19 na glândula metrial (p<0,05), sem alterar significativamente a área ocupada 

por vasos sanguíneos. As ratas tratadas com T4, pelo contrário, apresentaram aumento do 

número de vasos sanguíneos na decídua aos 10 e 19 dias de gestação (p<0,05). Em relação ao Flk-

1, o hipotireoidismo aumentou significativamente a imunomarcação aos 14 dias de gestação na 

decídua e glândula metrial, mas reduziu no dia 19, semelhante ao grupo tratado com T4 que 

reduziu a expressão de Flk-1 aos 19 dias de gestação (p<0,05). Contudo, aos 10 dias de gestação, 

o excesso de T4 aumentou a expressão de Flk-1 na decídua e glândula metrial. Em relação ao Tie-

2, o hipotireoidismo aumentou a expressão aos 10 e 19 dias de gestação na decídua e glândula 

metrial (p<0,05). Conclui-se que o hipotireoidismo reduz a área da decídua aos 10 e 19 dias de 

gestação e que a despeito disso, há aumento da expressão de VEGF aos 10 e 14 dias, de Flk-1 aos 

14 dias e de Tie-2 aos 10 e 19 dias de gestação e redução de VEGF e Flk-1 aos 19 dias. Já o excesso 

de T4 favorece a angiogênese decidual por aumentar o número de vasos na decídua aos 10 e 19 

dias de gestação, em decorrência do aumento da expressão de Flk-1 aos 10 dias e de VEGF aos 14 

dias de gestação. Agradecimentos: FAPEMIG, CNPq 
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Resumo: Introdução: O desenvolvimento do anticorpo anticitoplasma de neutrófilo (ANCA) 

durante o tratamento com propiltiouracil (PTU) é relativamente comum, mas, apenas em alguns 

casos tem significado clínico. A vasculite por ANCA é uma complicação séria e pouco conhecida 

do uso das tionamidas. Objetivo: Relatar o caso de uma paciente em uso de PTU que evoluiu com 

vasculite por ANCA. Relato: Paciente feminina, 66 anos, com diagnóstico de hipertireoidismo por 

doença de Graves há 2,5 anos, com sinais de oftalmopatia, vinha em uso de PTU 400 mg/dia. 

Internou devido a quadro de neutropenia grave, com queixa de odinofagia e lesão ulcerada em 

mucosa oral há 1 dia, porém negava febre. Na chegada, foi suspenso o uso de PTU e a paciente 

recebeu fator estimulador de colônias de neutrófilos e antibiótico, evoluindo com normalização 

do leucograma. Durante a internação, a paciente evoluiu com aparecimento de púrpura palpável 

nos 4 membros, e iniciou com quadro de febre, diarreia e dor abdominal. Apresentava enzimas 

canaliculares aumentadas, perda de função renal, proteinúria e hematúria, com complemento 

normal (C3 e C4). O padrão laboratorial reumatológico mostrou FAN reagente 1/160, e ANCA 

reagente 1/1280, padrão perinuclear (pANCA). Exames de imagem demonstraram espessamento 

colônico, infarto esplênico, derrame pleural e pericárdico e hipertensão da artéria pulmonar. Feito 

diagnóstico de vasculite induzida por droga, iniciou uso de prednisona, evoluindo com melhora 

clínica importante no primeiro dia de tratamento. Fez três dias de pulsoterapia com 

metilprednisolona intravenosa e recebeu alta com prednisona 1mg/kg/dia e plano de nova 

internação para realização de tireoidectomia para controle do hipertireoidismo. Discussão: Cerca 

de 30% dos pacientes em uso de PTU e 6% dos pacientes em uso de metimazol apresentam ANCA 

reagente (maioria padrão pANCA), sendo que, destes, apenas cerca de 15% evoluem com 

vasculite, com uma taxa de mortalidade de cerca de 10%. O espectro de manifestações da 

vasculite é amplo, pois a inflamação de pequenos vasos pode ocorrer em todos os órgãos; sendo 

que os rins, pulmões e a pele são os mais frequentemente afetados. A suspensão imediata da 

droga antitireoidiana leva à recuperação completa em muitos pacientes, enquanto que outros 

necessitam de altas doses de corticoide por meses e até uso de drogas imunossupressivas. O 

conhecimento desta complicação incomum é importante pois o diagnóstico e tratamento 

precoces levam à redução da morbimortalidade. 
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Resumo: Nódulos tireoidianos são palpáveis em 5% das mulheres e 1% dos homens, com a 

ultrassonografia são encontrados em até 68% da população. São malignos em 7 a 15% dos casos 

e sua incidência tem aumentado significativamente nas últimas décadas. Características 

ultrassonográficas (US) são utilizadas para avaliar o risco de malignidade, identificando nódulos a 

ser puncionados e quais permitem conduta expectante. A classificação US da ATA e o sistema TI-

RADS tem sido empregadas para esse fim. A ATA os classifica em 5 categorias, com risco de 

malignidade: <1%, <3%, 5 a 10%, 10 a 20% e 70 a 90%. TI-RADS os classifica em 7 categorias, com 

risco de malignidade de 0%, <2%, 2 a10%, 10 a 50%, 50 a 95%, >95% e 100%. Devida à alta 

prevalência dos nódulos, há necessidade de uma classificação de fácil aplicação e alta 

sensibilidade. O objetivo do estudo é avaliar as punções realizadas pelo serviço, correlacionar os 

aspectos US com a citologia e comparar a aplicação dos dois sistemas de classificação de risco US 

citados. Análise retrospectiva e observacional. O aspecto US foi classificado em benigno, baixo 

risco, risco intermediário e alto risco, todos os nódulos classificados pela ATA e TI-RADS. Citologia 

classificada em benigna, insatisfatória, indeterminada e maligna. Entre 2012 e 2016, 96 pacientes 

foram submetidos à PAAF,104 nódulos puncionados e 117 punções realizadas. Nódulos benignos: 

pela ATA (n=28) 96% com citologia benigna e 4% insatisfatória, pelo TI-RADS (n=65) 84,5% 

citologia benigna, 8% insatisfatória, 6% indeterminada e 1,5% maligna. Baixo risco: pela ATA 

(n=41) 73% citologia benigna, 15% insatisfatória, 10% indeterminada e 2% maligna, pelo TI-RADS 

(n=38) 55% benigna, 37% insatisfatória, 3% indeterminada e 5% maligna. Risco intermediário: pela 

ATA (n=34) , 56% citologia benigna, 35% insatisfatória, 3% indeterminada e 6% maligna. Apenas 1 

lesão foi classificada como risco intermediário pelo TI-RADS e a mesma como alto risco pela ATA, 

com citologia indeterminada. 7 pacientes (7%) submetidos a tireoidectomia, 3 com lesões 

malignas, desses: 2 com US benigno pelo TI-RADS e baixo risco ATA e 1 baixo risco TI-RADS e risco 

intermediário ATA. Em ambas as classificações houve maior incidência de citologias malignas em 

lesões de maior risco US. Nódulos benignos pela ATA apresentaram confirmação citologia 

benigna, o que pode sugerir superioridade do método em estimar risco de malignidade e aparenta 

ser mais indicado para triagem dos nódulos, se comparado ao TI-RADS. 
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Resumo: Introdução: Doença de Graves é uma doença autoimune de etiologia desconhecida, 

possivelmente multifatorial e com fatores genéticos, mais frequente no sexo feminino, que causa 

hipertireoidismo. A cintilografia é indicada para a avaliação morfo-funcional da glândula, muitas 

vezes complementando dados clínicos ou ultrassonográficos. São habitualmente identificados os 

dois lobos tireoideanos, ocasionalmente o istmo e raramente o lobo piramidal. Além da 

localização, dimensões e morfologia também é analisada a distribuição do radiofármaco pelo 

parênquima glandular, que é normalmente homogênea. Objetivo: Relatar um caso de doença de 

Graves em que o diagnóstico diferencial ocorreu através de cintilografia. Método: relato de caso. 

Relato de caso: paciente de 65 anos, com exames laboratoriais resultantes em T4 aumentado e 

TSH suprimido. Paciente nega uso de medicações para tireoide e ecografia prévia. Foi ministrado 

200microcurie de 131 iodo para realizar cintilografia de tireoide. Na imagem fica evidente uma 

homogeneidade no brilho o que leva a indução pra a normalidade. Porém, a captação do rádio 

iodo em 24 horas foi de 60%, apontando para doença de graves, considerando imagem 

homogênea entre os lobos e a captação aumentada (normal até 30%). Conclusão: No diagnóstico 

diferencial devemos entender que as medidas de captação do iodo são diretamente proporcionais 

ao grau de função e síntese hormonal da glândula. O iodo é captado por transporte ativo pela 

tireóide (bomba de iodeto), sendo incorporado à tironina para a síntese de hormônios 

tireoideanos (T3 e T4). Assim, deve-se analisar a taxa de captação (nesse caso 60%) antes de 

verificar a imagem. Já que o T4 está suprimido levando à alta captação em toda região lobular, 

para que não haja erro diagnóstico de normalidade. 
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