Lilian Fukusima Hayashi

Desenvolvimento de metodologia para dosagem sérica de dexametasona e
seu emprego na interpretação do teste oral de supressão com 1 mg de
dexametasona para identificação de pacientes com síndrome de Cushing

Tese apresentada à Universidade Federal
de São Paulo – Escola Paulista de
Medicina, para obtenção do Título de
Mestre em Ciências.

São Paulo
2011

Lilian Fukusima Hayashi

Desenvolvimento de metodologia para dosagem sérica de dexametasona e
seu emprego na interpretação do teste oral de supressão com 1mg de
dexametasona para identificação de pacientes com síndrome de Cushing

Tese apresentada à Universidade Federal
de São Paulo – Escola Paulista de
Medicina, para obtenção do Título de
Mestre em Ciências.
Orientador: Prof. Dr. Claudio Elias Kater
Co-orientador: Prof. Dr. José Gilberto H.
Vieira

São Paulo
2011

Hayashi, Lilian Fukusima
Desenvolvimento de metodologia para dosagem sérica de dexametasona e seu
emprego na interpretação do teste oral de supressão com 1 mg de dexametasona para
identificação de pacientes com síndrome de Cushing/Lilian Fukusima Hayashi.-- São
Paulo, 2011.
Xvi, 34p.
Tese (Mestrado) – Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Programa de Pós-graduação em Ciências.

Título em ingles: Development of a methodology to measure serum dexamethasone and its
use to interpret the 1mg oral dexamethasone suppression test to identify patients with
Cushing's syndrome.

1.

Síndrome de Cushing. 2. Cortisol. 3. Dexametasona. 4. Teste de supressão

Universidade Federal de São Paulo
Escola Paulista de Medicina
Departamento de Medicina
Disciplina de Endocrinologia

Chefe do Departamento: Prof.Dr. Reinaldo Salomão
Coordenador do curso de pós-graduação: Profa. Dra. Regina Moisés

iii

Lilian Fukusima Hayashi

Desenvolvimento de metodologia para dosagem sérica de dexametasona e
seu emprego na interpretação do teste oral de supressão com 1 mg de
dexametasona para identificação de pacientes com síndrome de Cushing

Presidente da Banca: Prof. Dr. Claudio Elias Kater

Banca examinadora

Prof. Dr. Júlio Zaki Abucham Filho

Prof. Dr. Lúcio Vilar Ribeiro

Prof. Dr. Mauro Antonio Czepielewski

Aprovado em 28/09/2011

iv

O dia mais belo? HOJE
A coisa mais fácil? ERRAR
O maior obstáculo? O MEDO
O maior erro? O ABANDONO
A raiz de todos os males? O EGOÍSMO
A distração mais bela? O TRABALHO
A pior derrota? O DESÂNIMO
Os melhores professores? AS CRIANÇAS
A primeira necessidade? COMUNICAR-SE
O que mais te faz feliz? SER ÚTIL AOS DEMAIS
O maior mistério? A MORTE
O pior defeito? O MAU HUMOR
A pessoa mais perigosa? A MENTIROSA
O sentimento mais ruim? O RANCOR
O presente mais belo? O PERDÃO
O mais imprescindível? O LAR
A rota mais rápida? O CAMINHO CERTO
A sensação mais agradável? A PAZ INTERIOR
A proteção afetiva? O SORRISO
O melhor remédio? O OTIMISMO
A maior satisfação? O DEVER CUMPRIDO
A força mais potente do mundo? A FÉ
As pessoas mais necessárias? OS PAIS
A mais bela de todas as coisas? O AMOR
Madre Teresa de Calcutá

v

Dedicatória
Ao Edson Hayashi meu esposo, companheiro, minha alma gêmea, que é o meu maior
incentivador e que me apóia em todas as minhas decisões. Uma pessoa com muitas
qualidades, de coração imenso, que só enxerga a bondade nas pessoas. Compartilha
com as minhas dificuldades e me auxilia incentivando a vencer as barreiras da vida
com garra e perseverança, sempre dando o melhor de mim.
Edson, obrigada de coração por fazer parte da minha vida. Você é o sol que me ilumina
e brilha todos os dias, sejam eles alegres ou tristes.

Aos meus tesouros Gustavo Fukusima Hayashi e Matheus Fukusima Hayashi o maior
presente de Deus. Vocês são a minha felicidade, que todos os dias me surpreendam, e
o amor de vocês supera qualquer problema que encontro na longa caminhada da vida,
onde encontro forças para continuar lutando.

Ao meu pai Sadao Fukusima (in memorian) que sinto muita falta e a minha mãe Eiko
Ohara Fukusima exemplos de vida, que ensinaram a mim e meus irmãos a lutar e
vencer a vida com dignidade, respeito e amor para com todos os seres vivos.

Aos meus irmãos Leila Fukusima Sato, Lélio Sadao Fukusima e Liana Eiko Fukusima
Nunes que sempre me deram todo o apoio e estão sempre ao meu lado.

A minha sobrinha Juliana Fukusima Sato, guerreira, lutadora e vencedora de muitas
conquistas, que mesmo tão jovem, me aconselha como advogada a nunca desistir de
uma luta.
vi

Aos meus familiares Leonardo Fukusima Sato, Roberto Sato, Renato Nunes, Sueli
Hayashi Nunes, Pedro Henrique Hayashi Nunes, Ana Carolina Hayashi Nunes, Ana
Beatriz Hayashi Nunes, Cleia Hayashi O´Maley, Richard O´Maley, Daniel Hayashi
O´Maley, Élcio Hayashi, Selma Hayashi, Hannah Hayashi e Alec Hayashi, a minha
sogra Jandyra Hayashi o meu agradecimento pela torcida desta tese e ao meu querido
sogro Katsuyoshi Hayashi (in memorian) que nos deixou há pouco tempo, mas que
entrou em minha vida sempre me ajudando e amando muito meus filhos. Sinto muito a
sua ausência, sou muito grata a tudo que fez e tenho uma eterna gratidão.

vii

Agradecimentos
Agradeço inicialmente a Deus, pelo grande amor a mim demonstrado, por esta
conquista, pelas experiências e oportunidades da vida e por todas as suas bênçãos
concedidas na minha longa jornada.

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Cláudio Elias Kater, o mestre que abriu as portas
e me deu a oportunidade e confiança desde a minha vinda a este laboratório. A sua
paciência é uma qualidade de poucos, além da disponibilidade, sabedoria, amizade,
compreensão e ensinamentos. O seu exemplo de profissionalismo e orientações
sempre presente em todas as etapas deste estudo, principalmente o seu constante
incentivo e entusiasmo que me conduziu para mais uma trajetória da vida. A sua
competência e o seu carinho me ensinou e me ensina a contribuir com importantes
informações para o término deste trabalho.

Ao Dr. José Gilberto Henrique Vieira sempre presente pelo seu carinhoso
acompanhamento, por suas valiosas orientações, dicas e contribuições, desde o início
deste trabalho.

A Dra. Regina Célia S. Moisés, chefe da pós-graduação da disciplina de
Endocrinologia, pela oportunidade e auxílio dado durante esta jornada.

A Dra. Ieda T. N. Verreschi por seu incentivo, apoio e conselhos de uma grande
profissional.

viii

A minha grande amiga-irmã-mestra Ivonne Fanti Bianco. Uma amiga que me ensinou e
que me ensina muito a lutar, vencer e nunca desistir dos obstáculos que encontro.
“Desistir jamais”, por mais difícil e delicados problemas que enfrentamos. Sua frase é:
Acredite em Deus, pois só ele é que nos mostra o melhor caminho. Obrigada pelos
seus valiosos conselhos.

A minha fada madrinha Ângela Maria Faria. Amiga, confidente, fiel e irmã de coração,
que sempre me ajudou, me apoiou e me deu bons conselhos. Obrigada pela sua
amizade. Você mora no meu coração.

A minha estrelinha-amiga de coração Kelly Cristina de Oliveira Bermar que entrou
brilhando na minha vida profissional há pouco tempo, mas parece que conhecemos por
longas datas. Uma amiga que todos gostariam de ter, pois sempre me ajudou e me
ajuda nas dificuldades que encontro. A sua paciência e capacidade sempre
demonstrada, me ensina desde o início tudo que preciso para a realização deste
trabalho. Minha maior incentivadora que não deixa nunca a minha “peteca” cair.
Obrigada pela sua amizade.

A Teresa Sayoko Kasamatsu e Ilda Sizue Kunii, amigas, auxiliadoras, confidentes que
sempre acreditaram e torceram para mais esta fase de minha vida. Obrigada pelo
incentivo e conselhos.

Ao meu amigo Eduardo Kinio Sugawara, obrigada pela suas dicas, pelo seu apoio e
pela sua amizade.

ix

Aos amigos da Disciplina de Endocrinologia Gilberto Koiti Furuzawa, Felipe Crispim,
Walkiria Lopes Miranda, Aparecida Filomena P.F. Machado, Maria de Fátima Paula de
Andrade, Geni da Silva, Vanda Moreira Alves, Margareth dos Santos que sempre
torceram para que tudo desse certo.

As secretárias da Endocrinologia Amaryllis Salzano e Yeda Queiroga, obrigada pela
grande ajuda e pelo suporte durante este e outros períodos de minha vida.

A Bianca Bianco e a Mônica Vannucci Nunes Lipay pelo carinho, apoio e incentivo.

A Dra. Regina do Carmo, Dra. Martha Katherine Huayallas que sempre me ajudaram
apoiando no ambulatório com auxílio médico e amizade.

Ao Dr. José Viana Junior, um grande amigo que fiz nesta jornada, me apoiando, me
ensinando e me auxiliando sempre com sua experiência médica, pois sem sua ajuda
uma parte deste trabalho estaria incompleta. Obrigada de coração, pelo seu
ensinamento e valiosa ajuda.

O meu muito obrigado aos residentes, Thiago Munhoz Vidotto, Celso Ferreira de
Camargo Sallum Filho, Martha Lenardi Sulzbach, Cláudia Silva Liboni, Mariana Gomes
Adas, Arthur Emilio Vieira Leite de Figueiredo e muitos outros que sempre estiveram
presentes neste estudo, pelo encaminhamento de pacientes e valiosas dicas durante
este período.

x

Aos todos os médicos da disciplina de Endocrinologia que sempre me apoiaram,
torceram e cobraram para o término desta tese.

A Ivanete Alves Carvalhaes, auxiliar de enfermagem desta disciplina, sempre disposta
e presente nas valiosas ajuda das coletas, com suas mãos mágicas. Minha eterna
gratidão.

Ao Ederson da Costa Gonçalves e Pedro Eugenio Leyton Yanez o meu agradecimento,
durante os momentos que sempre precisei no ambulatório.

A todos os meus amigos do Laboratório Central, em especial a Rosani Tereza de
Siqueira e Kátia Marcondes que sempre torceram e me apoiaram para mais esta fase
de minha vida.

A todos os pacientes e voluntários que participaram de alguma forma deste trabalho
seja direta ou indiretamente, sem os quais este estudo não teria sido possível.

Aos inimigos que me dificultam a atingir os meus objetivos e com isso me obrigam a
superar a cada dia. (Edson Hayashi)

xi

Sumário

Dedicatória.....................................................................................................................vi
Agradecimentos...........................................................................................................viii
Lista de abreviaturas...................................................................................................xiii
Lista de Figuras...........................................................................................................xiv
Resumo..........................................................................................................................xv
Abstract........................................................................................................................xvi
1. Introdução...................................................................................................................1
2. Objetivos.....................................................................................................................3
3. Artigo 1: “Desenvolvimento e Validação de um Radioimunoensaio para a
Dosagem de Dexametasona no Soro como Subsídio para o Diagnóstico da Síndrome
de Cushing”. Artigo submetido à revista Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina
Laboratorial.....................................................................................................................4
4. Discussão e conclusão............................................................................................21
5. Referências Bibliográficas.......................................................................................23
6.Anexos........................................................................................................................27
6.1

Carta

de

aprovação

do

Comitê

de

Ética

em

Pesquisa

–

UNIFESP..................................................................................................................27
6.2 Termo de consentimento livre e esclarecido......................................................29
6.3 Trabalho apresentado no 29º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e
Metabologia..............................................................................................................33
6.4

Certificado

do

29º

Congresso

Brasileiro

de

Endocrinologia

e

Metabologia..............................................................................................................34

xii

Lista de Abreviaturas

CLU – cortisol livre urinário
SC – síndrome de Cushing
ACTH – hormônio adrenocorticotrófico
HHA – eixo hipotálamo-hipófise-adrenal
TSD – teste overnight de supressão com 1mg de dexametasona
CGB – cortisol binding globulin (proteína de ligação do cortisol)
RIE - radioimunoensaio

xiii

Lista de Figuras

Figura 1. Fórmula estrutural da dexametasona...............................................................2

xiv

Resumo

Introdução: A síndrome de Cushing (SC) é um distúrbio endócrino de grande desafio
diagnóstico, pois, suas manifestações clínicas são comuns a outras condições, como
obesidade, diabetes, dislipidemia e hirsutismo. Vários exames laboratoriais permitem o
rastreamento e o estudo de indivíduos com suspeita desta síndrome, como o cortisol
livre urinário de 24 horas (CLU), o cortisol sérico e/ou salivar às 23:00 horas e o teste
de supressão com dexametasona (TSD). O TSD é amplamente utilizado no
rastreamento da SC, pois se baseia na ação da dexametasona em suprimir o ACTH e o
cortisol em indivíduos normais, enquanto pacientes com SC não apresentam supressão
abaixo de um determinado valor. Materiais e métodos: O RIE para dexametasona no
soro foi desenvolvido de acordo com as recomendações da resolução RE-899/2003, da
ANVISA. Analisamos o soro de 96 voluntários, 67 (42M/25H) submetidos e 29
(25M/4H) não, ao TSDx (1mg ingerido às 23h, com coleta de sangue na manhã
seguinte), e de 12 pacientes com diagnóstico confirmado de SC (10M/2H), estudados
na UNIFESP e na Santa Casa de SP. Resultados: A concentração de Dx no soro
variou de maneira semelhante nos voluntários e nos pacientes com SC (nos quais não
houve supressão do cortisol sérico): 205 a 703 ng/dL e 174 a 661 ng/dL (IC95%),
respectivamente; os valores foram indetectáveis naqueles que não se submeteram ao
teste. Discussão e conclusão: O RIE mostrou boa reprodutibilidade em ambas as
extremidades da escala de trabalho e foi eficiente na determinação dos níveis séricos
de Dx durante o TSDx. O presente RIE para a dosagem de Dx no soro é acurado e
confiável permitindo estabelecer uma faixa de referência de valores para subsidiar a
interpretação do TSDx.
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Abstract
Introduction: Cushing's syndrome (CS) is an endocrine disorder of great diagnostic
challenge, because its symptoms are common to other conditions such as obesity,
diabetes, dyslipidemia, and hirsutism. Several laboratory tests allow the tracking and
study of individuals suspected of this syndrome, such as urinary free cortisol in 24 hours
(UFC), serum cortisol and / or salivary 23:00 hours and dexamethasone suppression
test (DST). The DST is extensively used to screen for CS, because it is based on the
action of dexamethasone suppress the ACTH and cortisol in normal subjects, whereas
patients with CS do not show suppression below a certain value. Materials and
methods: The RIA for dexamethasone in serum was developed in accordance with the
recommendations of the resolution RE-899/2003, ANVISA. We analyzed the serum of
96 volunteers, 67 (42M/25H) submitted and 29 (25M/4H) not to TSDx (1 mg taken at
23h, with blood collection the next morning), and 12 patients with confirmed diagnosis of
SC (10M/2H), studied at UNIFESP and Santa Casa de SP. Results: The concentration
of dexamethasone in the serum varied similarly in healthy volunteers and in patients
with SC (in which there was no suppression of serum cortisol): 205 to 703 ng/dL and
174 to 661 ng/dL (95%), respectively, the values were undetectable in those who did
not undergo the test. Discussion and conclusion: The RIA showed good
reproducibility at both ends of the scale of work and was efficient in determining the
serum levels of dexamethasone during the TSDx. This RIA for the determination of
dexamethasone in serum is accurate and reliable allowing to establish a reference
range of values to support the interpretation of TSDx.
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1. Introdução

A síndrome de Cushing (SC), descrita por Harvey Cushing em 19321,
caracteriza-se por um estado clínico resultante da exposição prolongada a quantidades
excessivas de glicocorticóides, proveniente tanto da produção endógena de cortisol2,3
como da sua administração exógena. Este quadro decorre da perda do ritmo circadiano
do ACTH e do cortisol, caracterizado por níveis mais altos pela manhã, entre 6:00 e
8:00 horas, e queda gradual durante o dia, com nadir ao redor das 22:00-24:00 horas4).

O diagnóstico laboratorial da SC consiste na caracterização da presença de
hipercortisolismo, fundamentado na dosagem do cortisol e, complementarmente, do
hormônio

adrenocorticotrófico

(ACTH).

Como

as

dosagens

basais

não

são

diagnósticas, são necessários testes de avaliação do eixo hipotálamo–hipófise–adrenal
(HHA)5. Além das dosagens de cortisol plasmático ou salivar no período noturno, entre
23:00 e 24:00 horas, e do cortisol livre em urina de 24 horas (CLU), emprega-se
rotineiramente o teste de supressão com dexametasona (TSD)6-7. Níveis elevados do
cortisol noturno sugerem perda do ritmo nictemeral, a elevação da excreção do CLU
sugere aumento da produção adrenocortical e a falta de resposta ao TSD, resistência
do corticotrofo ao feedback negativo.

A dexametasona (Figura 1) é um potente glicocorticóide sintético, usado
terapeuticamente

por

suas

propriedades:

antiinflamatória,

antialérgica

e

imunossupressora8,9; ela é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal e
distribuída no organismo, ligando-se, de maneira frouxa e reversível, a proteínas
plasmáticas. A dexametasona é metabolizada lentamente no fígado, o que lhe confere
longa duração da ação quando comparada com o cortisol10.

O TSD feito durante o período noturno (overnight) é amplamente utilizado no
rastreamento da SC, pois se baseia na ação da dexametasona em suprimir a elevação
do ACTH e do cortisol durante a noite em indivíduos normais, enquanto pacientes com
SC não apresentam supressão abaixo de um determinado valor. O teste consiste na
administração oral de 1 mg de dexametasona à noite, entre 23:00 e 24:00 horas,
seguida da medida de cortisol plasmático na manhã seguinte, entre 08:00 e 09:00
1

horas11,12, em jejum. O nível de corte para uma resposta normal varia na literatura,
dependendo do autor, do laboratório e da metodologia empregada. O valor mais
amplamente aceito, e que confere alta sensibilidade ao teste, é o de 1,8 µg/dL13.

Figura 1. Fórmula estrutural da dexametasona. Fonte: http://www.ff.up.pt/toxicologia

Apesar de sua ampla utilização, o TSD é sujeito a alguma variabilidade
decorrente da diminuição da absorção da dexametasona e da aceleração do seu
metabolismo hepático, induzido por indutores enzimáticos (barbitúricos, fenitoína,
carbamazepina, rifampicina, meprobamato), do aumento da produção da proteína
ligadora do cortisol (CBG), pelo uso de estrógeno ou gravidez, e estados de pseudoCushing14. Além disso, o TSD tem uma taxa elevada de resultados falso-positivos em
doentes crônicos (23%), obesos (13%), pacientes com depressão maior e outras
desordens psiquiátricas (43%) e pacientes internados (30%)15,16,17.

A dosagem concomitante da dexametasona e do cortisol às 08:00 horas, após o
TSD, já foi sugerida como uma possibilidade de identificar resultados falso-positivos ou
falso-negativos em pacientes com metabolismo anormal ou não responsivos a este
produto18.
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2. Objetivos

1)

Desenvolver um radioimunoensaio (RIE) para a dosagem de dexametasona no
soro;

2)

Avaliar os níveis séricos de dexametasona na manhã seguinte ao TSD 1mg
(administrado por via oral às 23:00 horas) em indivíduos controles e pacientes
com suspeita de SC.

Os resultados, comentários e discussão desse trabalho estão apresentados
no manuscrito a seguir, aprovado em 12 de maio de 2011 pelo Conselho
Editorial, e programado para ser publicado em breve no Jornal Brasileiro de
Patologia e Medicina Laboratorial, conforme documento abaixo.
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Resumo

Introdução: A síndrome de Cushing (SC) é um distúrbio endócrino-metabólico resultante do
hipercortisolismo crônico (produção aumentada pelas adrenais ou uso terapêutico de
glicocorticóides exógenos). O teste de supressão com 1mg de dexametasona (TSDx) é
amplamente empregado no rastreamento da SC dada sua facilidade operacional, baixo custo e
elevada acurácia diagnóstica. A ausência de supressão do cortisol no TSDx é uma característica
da SC, mas resultados falso-positivos podem ocorrer por interferências no metabolismo da Dex.
Objetivo: desenvolver um radioimunoensaio (RIE) confiável e sensível para a dosagem de Dx
no soro para complementar o TSDx e aprimorar sua interpretação. Métodos: O RIE para Dx no
soro foi desenvolvido de acordo com as recomendações da resolução RE-899/2003, da ANVISA.
Analisamos o soro de 96 voluntários, 67 (42M/25H) submetidos e 29 (25M/4H) não, ao TSDx
(1mg ingerido às 23h, com coleta de sangue na manhã seguinte), e de 12 pacientes com
diagnóstico confirmado de SC (10M/2H), estudados na UNIFESP e na Santa Casa de SP.
Resultados: O anticorpo contra Dx selecionado mostrou excelente especificidade e reatividade
cruzada <1% com os principais esteróides naturais e sintéticos. Os CV% intra- e interensaio não
atingiram 20%, a exatidão foi de 93,8% e a dose mínima detectada foi de 19,5 ng/dL. A
concentração de Dx no soro variou de maneira semelhante nos voluntários e nos pacientes com
SC (nos quais não houve supressão do cortisol sérico): 205 a 703 ng/dL e 174 a 661 ng/dL
(IC95%), respectivamente; os valores foram indetectáveis naqueles que não se submeteram ao
teste. Discussão: O anticorpo empregado nesse RIE é eficiente e apresenta afinidade e
especificidade suficientes para quantificar a Dx no soro, mostrando correlação positiva e
significante (r=0,85; p<0,0001) em comparação a um anticorpo comercial. O RIE mostrou boa
reprodutibilidade em ambas as extremidades da escala de trabalho e foi eficiente na
determinação dos níveis séricos de Dx durante o TSDx. Conclusão: O presente RIE para a
dosagem de Dx no soro é acurado e confiável permitindo estabelecer uma faixa de referência de
valores para subsidiar a interpretação do TSDx.
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Abstract

Introduction: Cushing’s syndrome (CS) is an endocrine-metabolic disturbance that results from
exposure to chronic hypercortisolism (increased adrenal production or therapeutic use of
exogenous glucocorticoids). The 1mg dexamethasone suppression test (DxST) is widely used to
screen for CS, since it is easy to perform, inexpensive, and has high diagnostic accuracy. Cortisol
failure to suppress in response to DxST is typical of CS, but false-positive results may occur due
to interference in Dx metabolism or absortion. Aim: to develop a dependable and sensitive
radioimmunoassay (RIA) for the measurement of serum Dx to complement and validate the
DxST. Methods: A RIA for serum Dx was developed according to ANVISA resolution RE899/2003. Serum samples from 96 volunteers, 67 (42F/25M) of whom submitted [but not the
remaining 29 (25F/4M)] to a DxST (1mg PO taken at 23h, and blood samples drawn the next
morning), and 12 patients (10F/2M) with a proven diagnosis of CS, all studied at UNIFESP and
Santa Casa de SP. Results: The Dx antibody chosen disclosed an excellent specificity and low
cross-reactivity (<1%) with the main natural and synthetic steroids tested. Intra- and interassay
CV were below 20%, accuracy was 93.8% and the lowest detectable limit was 19.5ng/dL. Serum
Dx concentration varied similarly in both volunteers and CS patients (in whom cortisol levels did
not suppress): 205 to 703 and 174 to 661ng/dL (95%CI), respectively; values were undetectable
in those who did not have the test. Discussion: The anti-Dx antibody developed shows efficiency
and sufficient affinity and specificity to quantify serum Dx during the 1mg DxST, and discloses
a significant positive correlation (r=0.85; p<0.0001) when compared to a commercially available
antibody. The Dx RIA is also reproducible at both ends of the working scale and is efficient in
determining serum Dx levels during the DxST. Conclusion: The current RIA for serum Dx is
accurate and dependable permitting to establish a reference range of values to subsidize the
interpretation of DxST in the diagnosis of CS.
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Introdução
A dexametasona (9α-fluoro-16α-metil-11β,17α,21-triidroxipregna-1,4-pregnanedieno3,20-diona) é um esteróide sintético com grande potência glicocorticóide empregado
terapeuticamente no tratamento de inúmeras doenças de caráter inflamatório, alérgico e
autoimune. Apresenta biodisponibilidade de 80-90%, metabolização hepática e excreção
essencialmente renal; seu tempo de meia-vida plasmática é de cerca de 3 horas, enquanto sua
meia-vida biológica é de 36 a 56 horas (9).
A síndrome de Cushing (SC), descrita em 1932 pelo neurocirurgião norte-americano
Harvey W. Cushing, é caracterizada por manifestações clínicas típicas, que incluem: obesidade
central, fraqueza muscular, hipertensão arterial, intolerância aos carboidratos, osteoporose, etc
(16)

. Essas manifestações se devem à exposição prolongada a quantidades excessivas de

glicocorticóides (GC) circulantes, decorrentes tanto da produção aumentada de cortisol pelas
adrenais, como do uso terapêutico de GC exógenos (SC iatrogênica), sendo esta última a causa
mais comum da síndrome (14,16). A SC endógena é menos comum e resulta da produção excessiva
de cortisol, quer por um tumor primário (adenoma ou carcinoma) da própria adrenal, quer pelo
estímulo continuado de ambas as glândulas (hiperplasia adrenal) pela produção excessiva de
ACTH por um tumor de origem hipofisária (14,15).
A investigação laboratorial de pacientes suspeitos da SC é rotineiramente realizada em
duas etapas, após a exclusão do uso de GC exógenos pela anamnese. Na primeira, procura-se
confirmar o estado de hipercortisolismo através de manobras que caracterizem a perda do ritmo
circadiano na secreção do cortisol, sua produção excessiva e a resistência à supressão do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA); na segunda, o enfoque é direcionado para o diagnóstico
diferencial das várias etiologias da SC (18).
Como os GC são capazes de suprimir a secreção do ACTH em indivíduos normais e não
nos portadores da SC, o teste rápido (overnight) de supressão com dexametasona (TSD) firmouse como o procedimento investigativo mais amplamente empregado na primeira etapa
(rastreamento e confirmação do hipercortisolismo), dada sua facilidade operacional e baixo custo
(8,17)

.
Entretanto, embora tenha elevada acurácia diagnóstica, o TSD é sujeito a resultados

imprecisos. Além da possível falha na ingestão e absorção do produto pelo paciente, o uso de
medicamentos como: fenitoína, fenobarbital, efedrina e rifampicina, por acelerar o metabolismo
hepático da dexametasona, reduzem seus níveis sangüíneos e, consequentemente, sua atividade
fisiológica, possibilitando a ocorrência de resultados falso-positivos (ausência de supressão) ao
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teste

(3)

. Ao contrário, o uso de anticoncepcionais orais pode inibir o

metabolismo

hepático da

dexametasona e prolongar sua meia-vida plasmática, estando potencialmente associado a
resultados falso-negativos em casos limítrofes (10,19).

Objetivo

Desenvolvimento

de

uma

metodologia

analítica

confiável

e

sensível

por

radioimunoensaio (RIE) para a dosagem de dexametasona no soro para complementar o teste de
supressão com dexametasona empregado no rastreamento da Síndrome de Cushing e subsidiar
sua interpretação.

Material e Métodos

RIE da Dexametasona
Imunização: O anticorpo policlonal empregado no desenvolvimento do RIE foi obtido no
Setor de Endocrinologia do Grupo Fleury-Medicina Diagnóstica, após imunização de três
coelhos com o conjugado dexametasona-21-hemissuccinato-BSA (Steraloids, Wilton, NH,
EUA), através de múltiplas injeções intradérmicas, sendo feitas duas aplicações a cada 45 dias.
Especificidade: A especificidade do anticorpo foi testada contra os seguintes esteróides
naturais e sintéticos: cortisol, cortisona, 6β-hidrocortisona, corticosterona, 11-deoxicortisol,
progesterona, 17α-hidroxiprogesterona, testosterona, estradiol, betametasona, prednisona e
prednisolona.
Curva-padrão: foi definida a partir da diluição do padrão de dexametasona (adquirido da
Sigma-Aldrich, São Paulo, Brasil), preparado em solução etanólica, na concentração de 1
mg/mL. As seguintes concentrações: 39, 78, 156, 312, 625, 1.250, 2.500 e 5.000 ng/dL foram
preparadas em tampão fosfato-gelatina (TFG) pH 7,0. O procedimento baseia-se na adição de:
(1) 50µL de cada ponto da curva-padrão, dos controles (78, 312 e 2.500 ng/dL) e dos soros,
todos em duplicata; (2) 100µL do anticorpo anti-dexametasona, utilizado na diluição 1:1.500 em
TFG; (3) 100µL do esteróide triciado [6,7-3H(N)-dexamethasone, PerkinElmer, EUA], com
atividade específica de 1,3653 TBq/mmol, utilizado numa contagem de 5.000 cpm; e (4) 450µL
de TFG.
O volume final e o tempo de incubação foram respectivamente de 700µL e 12 a 16 horas
a 4ºC; a separação foi feita pela adição de 200µL de carvão-dextran mantido em agitação
contínua a 4ºC e pipetados em todos os tubos para adsorção do esteróide triciado não ligado ao
9

anticorpo

(20)

. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 3.000 rpm por 5 minutos a 4ºC, o

sobrenadante decantado para tubo plástico contendo líquido de cintilação (Opthfase “Hisafe” 3,
PerkinElmer, EUA) e a contagem realizada num contador de radiação beta (Analyzer-Tri-Carb
2100 TR – Packard, EUA). O cálculo da dexametasona, em ng/dL, foi realizado com o auxílio
do software RIACAL (WallacOy, Turku, Finlândia).

Validação do RIE
Os estudos de linearidade, limite de detecção, precisão, exatidão, reprodutibilidade e
sensibilidade foram realizados de acordo com as normas vigentes da ANVISA (RE 899/2003) (5).
Para o estudo da linearidade foram avaliadas, em quintuplicata, amostras preparadas a
partir do padrão de dexametasona na faixa de concentração de 39 a 5.000 ng/dL. Essas
concentrações contemplam a faixa de trabalho para aplicação diagnóstica. O limite de detecção
(LD) ou dose mínima detectada (menor concentração de dexametasona presente em uma
amostra) foi determinado a partir do coeficiente de variação (CV%) da quintuplicata de soluções
de concentrações conhecidas e decrescentes (39; 19,5; 9,6; 4,8 e 2,4 ng/dL).
A precisão intraensaio foi avaliada pelo CV% médio da quintuplicata das amostras de
oito diferentes concentrações (39, 78, 156, 312, 625, 1.250, 2.500, 5.000 ng/dL) analisadas por
12 vezes no mesmo dia. A reprodutibilidade foi avaliada pelo CV% médio interensaio, no qual
foram analisadas três diferentes concentrações (78, 312, 2.500 ng/dL) por 13 ensaios
consecutivos. A exatidão do método foi verificada pela análise de amostras em concentrações
conhecidas (39, 78, 156, 312, 625, 1.250, 2.500, 5.000 ng/dL) e expressa em porcentagem.
Os valores da concentração sérica de dexametasona foram definidos entre os percentis 2,5
e 97,5 dos voluntários submetidos ao TSD com 1 mg. Os resultados são apresentados como
média±DP e mediana e intervalo de confiança (IC) de 95%.

Dosagem do Cortisol
Para a determinação do cortisol sérico utilizou-se um RIE empregado há mais de 30 anos
na rotina de nosso laboratório (21).

População estudada
Foram analisadas no presente estudo amostras de soro de 96 indivíduos-controles,
voluntários, sendo 67 mulheres (M) e 29 homens (H), com idades entre 20 e 75 anos (mediana de
50 anos); 67 deles (42M/25H) foram submetidos ao teste oral de supressão com dexametasona
(TSD, ver abaixo) e os restantes 29 (25M/4H) não. Nenhum desses indivíduos relatava o uso de
10

medicamentos à base de corticosteróides, esteróides sexuais ou outros produtos que pudessem
potencialmente interferir nas dosagens hormonais, no funcionamento do eixo HHA ou no
metabolismo da dexametasona.
O TSD foi também empregado em 12 pacientes com diagnóstico confirmado de
Síndrome de Cushing (SC, 10M/2H), com idades entre 27 e 71 anos (mediana de 47 anos),
acompanhados no Ambulatório de Adrenal da Disciplina de Endocrinologia da UNIFESP e na
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

Teste Oral de Supressão com Dexametasona (TSD)
Os pacientes e voluntários que se submeteram ao TSD foram instruídos para ingerir 1 mg
de dexametasona (dois comprimidos de 0,5 mg de Decadron, Aché, São Paulo, fornecidos sem
custo aos indivíduos) às 23:00 horas e comparecer ao Laboratório de Esteróides da Disciplina de
Endocrinologia da UNIFESP na manhã seguinte, entre 08:00 e 09:00 horas, em jejum, para
coleta de sangue venoso periférico para dosagem de dexametasona e cortisol. Os voluntários que
não se submeteram ao TSD tiveram amostras basais coletadas no mesmo horário.
Termo de consentimento informado foi obtido de todos os participantes após explanação
detalhada do estudo previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP-EPM
(no. 2174/08).

Resultados

RIE da Dexametasona
Os três animais imunizados produziram anticorpos contra a dexametasona, sendo
escolhido o de melhor título e melhor especificidade, designado Dexa3. O estudo de
especificidade desse anticorpo contra os principais esteróides naturais e sintéticos mostrou
reatividade cruzada inferior a 1% para todos eles. (Tabela 1). A diluição do anticorpo Dexa3, que
proporcionou porcentagem de ligação ideal (B0) entre 25 e 35%, foi de 1:1.500 em TFG.
Observou-se linearidade altamente significante (p<0,001) na faixa de concentração
estudada de 39 a 5.000 ng/dL, com coeficiente de determinação (r2) igual a 0,9937 (Figura 1).
No estudo de variação intraensaio realizado com os oito pontos da curva-padrão, o CV%
obtido foi sempre menor do que 15%, conforme se observa na Figura 2.
O CV% interensaio, estudado com três pontos distintos da curva (78, 312 e 2.500 ng/dL),
também mostrou resultados satisfatórios, abaixo de 17% (Figura 2). A exatidão do método foi de
93,8% (r=0,9988), variando de 75,2% (para a concentração máxima da curva - 5.000 ng/dL) a
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107,2% (para a concentração mínima da curva - 39 ng/dL), e a dose mínima detectada foi de
19,5 ng/dL.

Valores Séricos de Dexametasona e Cortisol
Os valores de dexametasona determinados no soro dos 67 voluntários que se submeteram
ao TSD com 1 mg às 23hs, variaram de 205 a 703 ng/dL (426±114 ng/dL). Todos os voluntários
submetidos ao TSD apresentaram níveis séricos de cortisol inferiores a 2,5 µg/dL (1,2±0,5
µg/dL). Nos voluntários que não receberam dexametasona obtivemos, como esperado, valores
séricos inferiores à dose mínima de detecção (19,5 ng/dL). Os pacientes com SC tiveram níveis
de dexametasona semelhantes à faixa obtida nos voluntários submetidos ao TSD (449±157
ng/dL), porém sem supressão dos níveis de cortisol sérico (15,7±7,9 µg/dL), caracterizando o
quadro hormonal dessa condição (Tabela 2).

Tabela 1. Reatividade cruzada do anticorpo Dexa3 com os vários
esteróides naturais e sintéticos testados.
Esteróide

Reatividade Cruzada
(%)

Dexametasona

100

Betametasona

0,67

Prednisolona

0,72

Cortisol

0,39

17α-Hidroxiprogesterona

0,05

Cortisona

<0,04

Corticosterona

<0,04

6-β-Hidrocortisol

<0,04

11-Desoxicortisol

<0,04

Prednisona

<0,04

Testosterona

<0,04

Progesterona

<0,04

Estradiol

<0,04
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Tabela 2. Resultados da dosagem de dexametasona e de cortisol séricos (em média±DP e
mediana [P2,5-P97,5]) nos voluntários submetidos ao TSD com 1 mg de dexametasona, nos
controles que não receberam dexametasona e nos pacientes com diagnóstico confirmado de
Síndrome de Cushing (SC).
Indivíduos estudados

Controles submetidos ao TSD
(n=67)
Controles que não fizeram o TSD
(n=29)
Pacientes com SC confirmado
(n=12)

Dexametasona
(ng/dL)

Cortisol
(µg/dL)

426 ± 144
416 [205 - 703]

1,2 ± 0,5
1,1 [0,4 - 2,2]

< 20
(indetectável)

Não realizado

449 ± 157
464 [174 - 661]

15,7 ± 7,9
15,9 [6,3 - 27,1]

Discussão

A maior dificuldade no desenvolvimento de um sistema de RIE é a obtenção de antisoros com as características adequadas de afinidade e especificidade, indispensáveis para o
desenvolvimento de um ensaio sensível e específico

(1,13)

. Os resultados aqui mostrados

permitiram concluir que o anticorpo Dexa3 é eficiente e apresenta afinidade e especificidade
suficientes para quantificar a dexametasona no soro por RIE. O anti-soro Dexa3 apresentou uma
correlação positiva e significante (r=0,85; p<0,0001) quando comparado a um anticorpo
comercial e a porcentagem de ligação em soros sem a presença de dexametasona foi semelhante
à máxima obtida no teste de ligação. O estudo de especificidade do Dexa3 contra os principais
esteróides naturais ou sintéticos mostrou reatividade cruzada mínima, inferior a 1% para todos os
produtos estudados.
Os estudos analíticos do presente método foram validados de acordo com a resolução RE
899/2003 da ANVISA (5). A excelente exatidão deste RIE para dexametasona (93,8%), corrobora
outros estudos (2,4,11,22) e confere confiabilidade ao ensaio.
O RIE desenvolvido apresenta boa reprodutibilidade tanto nas extremidades inferiores
como nas superiores da escala de trabalho, pois o CV% obtido nas análises intraensaio (5,2 a
13

13,2%) e interensaio (11,0 a 16,3%) foi menor do que 20% para todos os pontos da curva-padrão
testados.
O presente método mostrou-se eficiente na determinação dos níveis séricos de
dexametasona durante o TSD de 1 mg, teste este empregado rotineiramente na identificação de
pacientes com suspeita de SC. A faixa de valores encontrada para a dexametasona no soro dos
controles submetidos ao TSD com 1 mg, ingerido cerca de 9-10 horas antes, foi de 205 a 703
ng/dL (IC95%). A supressão do eixo HHA foi constatada em todos pelo encontro de níveis
séricos de cortisol abaixo de 2,5 µg/dL

(6,7,12)

. Apesar do valor mínimo de dexametasona

encontrado no soro dos controles (selecionados por não estarem sob uso de medicamentos que
conhecidamente pudessem interferir no teste) ter sido de 147 ng/dL, a possibilidade de que níveis
mais baixos possam também estar associados com supressão normal dos níveis de cortisol
(abaixo de 2,5 µg/dL) não está descartada. Contudo, níveis de dexametasona abaixo daquele
valor mais frequentemente estarão associados com a possibilidade de resultados falso-positivos.
Nos indivíduos que não se submeteram aos TSD, os valores de dexametasona no soro
foram sistematicamente indetectáveis (abaixo de 20 ng/dL). Assim, o encontro de valores nesta
faixa, em indivíduos que são submetidos ao TSD para diagnóstico da SC, caracteriza a falta de
ingestão ou de absorção do medicamento, invalidando o teste.
Os valores de dexametasona observados nos pacientes com SC mostraram-se
praticamente idênticos àqueles encontrados nos indivíduos-controles, sem a devida supressão dos
valores de cortisol, típica da doença. Este fato sugere que a presença do hipercortisolismo
endógeno per se, e/ou outras alterações metabólicas presentes na SC, parecem não interferir
significativamente na absorção e/ou metabolismo da dexametasona. No indivíduo com forte
suspeita clínica de SC, valores séricos de dexametasona abaixo do limite observado recomendam
a repetição do teste.
Conclui-se que o presente RIE desenvolvido para a dosagem de dexametasona no soro é
acurado e confiável, apresentando valores semelhantes após a realização do TSD de 1mg, em
indíviduos controles e pacientes com SC e permitindo estabelecer uma faixa de referência para
subsidiar a interpretação do teste de maneira mais fidedigna.
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Legendas das figuras:

Figura 1: Representação gráfica da linearidade do método de RIE para a dosagem de
dexametasona no soro.

Figura 2: Coeficiente de variação (CV%) intraensaio determinado com 12 pontos da curvapadrão e CV% interensaio determinado com três pontos pré-definidos da curva-padrão.
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4. Discussão e conclusão

O diagnóstico diferencial da SC continua sendo um desafio para os
endocrinologistas, mesmo com a utilização de métodos laboratoriais e/ou de imagem
avançados, pois apresenta alterações clínico-laboratoriais comuns a doenças bem
mais frequentes, como obesidade, hipertensão arterial, diabetes, osteoporose,
hirsutismo e irregularidade menstrual2,3. O diagnóstico consiste em descartar a
corticoterapia exógena e investigar a SC endógena, confirmando o hipercortisolismo e
definindo sua etiologia4. Apesar de não haver consenso sobre qual a melhor forma de
alcançar tais objetivos, muitos protocolos utilizam pelo menos dois testes funcionais
que enfocam diferentes aspectos do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA)4.

Um dos testes mais empregados no rastreamento da SC é o TSD com 1mg de
dexametasona overnight4. O cortisol sérico medido às 23:00 horas, apesar de ser um
bom indicador do estado de hipercortisolismo, necessita de admissão hospitalar, o que
pode gerar stress ao paciente e consequente resultados falso-positivos19,20. O cortisol
salivar às 23:00 horas é uma alternativa vantajosa, porém não pode ser utilizado
isoladamente, pois apresenta altos índices de falso-positividade em situações de
stress, distúrbios do sono, fatores psico-neuroendócrinos e contaminação da saliva21.
O CLU apresenta baixa sensibilidade (41 a 75%) quando considerada uma
especificidade de 100%20,22,23,24, sendo necessárias até três dosagens para
confirmação do quadro de hipercortisolismo. Além disso, em 8% a 15% dos indivíduos
com SC o teste apresenta-se normal25.

O TSD é o mais utilizado em nível ambulatorial, porém com significativa taxa de
resultados falso-positivos15,16,17, em

consequência de possíveis distúrbios no

metabolismo da dexametasona, associadas a alterações na sua absorção, distribuição
e/ou metabolização. Para detectar tais interferentes e validar o TSD, realizamos, em
consonância com a proposta de alguns autores, a dosagem sérica de dexametasona
juntamente com o do cortisol sérico às 08:00 horas26.

O método desenvolvido neste estudo mostrou-se eficiente na determinação dos
níveis séricos de dexametasona em indivíduos submetidos ao TSD com 1 mg, ingerido
21

cerca de 9-10 horas antes. Uma faixa de normalidade desses valores foi estabelecida,
permitindo que resultados abaixo do valor de corte pré-determinado de 147 ng/dL
fossem excluídos como testes inválidos, contribuindo assim para a interpretação do
teste de maneira mais fidedigna, reduzindo a parcela de resultados falso-positivos na
avaliação do diagnóstico da SC.
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6. Anexos

6.1 Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – UNIFESP.
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6.2 Termo de consentimento livre e esclarecido.

Termo de consentimento livre e esclarecido

Desenvolvimento de metodologia para dosagem sérico de
dexametasona e emprego da relação cortisol:dexametasona na
interpretação do teste de supressão com Dexametasona para
identificação de pacientes com Síndrome de Cushing
Grupo Controle

As seguintes informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária
nesse estudo.
Serão estudados pacientes portadores da Síndrome de Cushing, procurando
identificar eficiência do teste de supressão com dexametasona. Para tanto é necessária a
comparação com um grupo de pessoas saudáveis (grupo controle) sem a presença de
qualquer alteração hormonal.
Para o estudo serão coletadas amostras de 5 mL de sangue periférico, por punção
venosa da veia do antebraço. Será utilizado material estéril e descartável. Para tal
procedimento não é necessário jejum. Os desconfortos decorrentes da punção podem ser
dor e vermelhidão local, porém esse procedimento não apresenta complicações na clínica
diária.
A qualquer etapa do estudo o individuo ou seu responsável terá acesso aos
profissionais relacionados com a pesquisa para o esclarecimento de dúvidas. Os principais
investigadores são Lilian Fukusima Hayashi e Prof. Dr. Cláudio Elias Kater da Disciplina de
Endocrinologia - Departamento de Medicina da UNIFESP/EPM, rua Pedro de Toledo, nº
781, 13º andar, telefone 11 5574- 6502. Se houver alguma consideração a fazer ou dúvida
sobre a ética dessa pesquisa, entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP),
rua Botucatu, nº 572, 1º andar, cj 14 – telefone 11 5571- 1062, FAX 11 5539- 7162.
Fui informado também é garantida a liberdade de retirada de consentimento a
qualquer momento que eu queira deixar de participar do estudo.
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros indivíduos
participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum indivíduo. Os resultados
obtidos estarão a disposição de todos os participantes da pesquisa.
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Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo
exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à participação.
Na eventualidade de ocorrer qualquer dano pessoal causado direta ou indiretamente
pelos procedimentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante terá
direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente
estabelecidas.
Acredito ter sido suficientemente esclarecido/a a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim.

Eu,__________________________________________________discuti com
___________________________________________________ sobre a minha decisão de
participar do estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confiabilidade
e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de
despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar se necessário. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo.

________________________________________ Data __/__/____.
Assinatura do participante/ representante legal

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste paciente ou seu representante legal para participação neste estudo.

_____________________________________ Data __/__/____
Assinatura do responsável pelo estudo

30

Termo de consentimento livre e esclarecido

Desenvolvimento de metodologia para dosagem sérico de
dexametasona e emprego da relação cortisol:dexametasona na
interpretação do teste de supressão com Dexametasona para
identificação de pacientes com Síndrome de Cushing

As seguintes informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária
nesse estudo.
Serão estudados pacientes portadores da Síndrome de Cushing, procurando
identificar eficiência do teste de supressão com dexametasona.
Para o estudo serão coletadas amostras de 5 mL de sangue periférico, por punção
venosa da veia do antebraço. Será utilizado material estéril e descartável. Para tal
procedimento é necessário jejum. Os desconfortos decorrentes da punção podem ser dor e
vermelhidão local, porém esse procedimento não apresenta complicações na clínica diária.
A qualquer etapa do estudo o indivíduo ou seu responsável terá acesso aos
profissionais relacionados com a pesquisa para o esclarecimento de dúvidas. Os principais
investigadores são Lilian Fukusima Hayashi e Prof. Dr. Cláudio Elias Kater da Disciplina de
Endocrinologia - Departamento de Medicina da UNIFESP/EPM, rua Pedro de Toledo, nº
781, 13º andar, telefone 11 5574- 6502. Se houver alguma consideração a fazer ou dúvida
sobre a ética dessa pesquisa, entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP),
rua Botucatu, nº 572, 1º andar, cj 14 – telefone 11 5571- 1062, FAX 11 5539- 7162.
Fui informado também que esse estudo não prejudica de modo algum o meu
tratamento, e que é garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer
momento que eu queira deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à
continuidade do meu tratamento na Instituição,
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros indivíduos
participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum indivíduo. Os resultados
obtidos estarão a disposição de todos os participantes da pesquisa.
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo
exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à participação.
Na eventualidade de ocorrer qualquer dano pessoal causado direta ou indiretamente
pelos procedimentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante terá
direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente
estabelecidas.
Acredito ter sido suficientemente esclarecido/a a respeito das informações que li ou
que foram lidas para mim.
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Eu,__________________________________________________discuti com
___________________________________________________ sobre a minha decisão de
participar do estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confiabilidade
e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de
despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar se necessário. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo.

________________________________________ Data __/__/____.
Assinatura do participante/ representante legal

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste paciente ou seu representante legal para participação neste estudo.

_____________________________________ Data __/__/____
Assinatura do responsável pelo estudo
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6.3 Trabalho apresentado no 29º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e
Metabologia
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6.4 Certificado do 29º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia
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