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1. INTRODUÇÃO  

O hormônio do crescimento recombinante humano (rhGH) foi sintetizado e 
disponibilizado a partir de 1985. Desde então, sua utilização, quer seja com a finalidade de 
promover crescimento estatural em crianças, quer seja pelo seu potencial efeito anabólico, tem 
sido crescente. Desta forma, é importante descrever as indicações já estabelecidas para o 
emprego deste hormônio, bem como em que indicações sua utilização poderia ser considerada 
abusiva.  

 
2. INDICAÇÕES DE USO DO GH NO BRASIL E NO MUNDO  

Diversas são as indicações para uso do hormônio de crescimento. No Brasil, fazem parte 
do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), do Ministério da Saúde, a deficiência de 
GH, isolada ou combinada com outras deficiências hipofisárias, congênitas ou adquiridas, e a 
Síndrome de Turner.1 Ainda no Brasil, existem outras situações que contemplam o tratamento 
com rhGH com aprovação em bula pela Anvisa. São elas: crianças que nasceram pequenas para a 
idade gestacional (PIG) e não apresentaram catch-up até os 4 anos, Síndrome de Prader-Willi, 
baixa estatura idiopática com má previsão de estatura final, insuficiência renal crônica e 
Síndrome de Noonan.  

Na literatura internacional, incluindo EUA, Europa e Japão, há aprovação do uso do rhGH 
para crianças com deficiência de GH, Síndrome de Turner, em crianças que nasceram pequenas 
para a idade gestacional (PIG) e não apresentaram catch-up até os 4 anos, Síndrome de Prader-
Willi e insuficiência renal crônica. Nos EUA e na Europa são também contempladas a desnutrição 
por HIV, a síndrome do intestino curto e a haploinsuficiência do gene SHOX. Os EUA aprovam 
também o uso do rhGH para as crianças com baixa estatura idiopática e para os que apresentam 
Síndrome de Noonan. O Japão é o único país a ter aprovação para acondroplasia.2 

 



 

 
 

3. SEGURANÇA DO USO DO GH 
Desde que o rhGH passou a ser empregado, identifica-se que seu uso apresenta boa 

segurança em crianças e adultos com deficiência do GH, bem como em outras causas de baixa 
estatura para as quais houve aprovação para uso. Por meio de extensos e universalmente 
reconhecidos bancos de dados (KIGS - Key indicators graphical system e NCGS – National 
Cooperative Growth Study), constituídos por crianças tratadas com rhGH, eventuais efeitos 
adversos foram notificados durante o tratamento.3,4 Além disso, dados de seguranças foram 
estabelecidos através de Consenso Mundial, constituído por especialistas vinculados a sociedades 
médicas ligadas à Endocrinologia pediátrica.5 Ainda, estudo recente analisou risco de 
mortalidade em adultos jovens tratados com rhGH durante a infância e adolescência.6 A seguir, 
com base na literatura apresentada, descrevemos dados de segurança do uso do rhGH.  
 
Risco para mortalidade (Estudo Safety and Appropriateness of Growth Hormone Treatments in 
Europe - SAGhE) 

Publicação recente, multicêntrica, elaborada através de consórcio constituído por oito 
países europeus, avaliou o risco de mortalidade geral e por causas específicas em adultos jovens 
que haviam sido tratados com rhGH na infância e adolescência. Foram avaliados um total de 
24.232 pacientes. Neste estudo, concluiu-se que indivíduos tratados com rhGH, que 
apresentavam como diagnóstico deficiência do GH e baixa estatura idiopática, não apresentaram 
aumento de mortalidade geral. Identificou-se, no entanto, aumento da mortalidade geral nos 
pacientes tratados com rhGH e que tinham como diagnóstico prévio as seguintes doenças: 
restrição do crescimento intrauterino, Síndrome de Noonan, Síndrome de Turner, Síndrome de 
Prader-Willi, Neurofibromatose do tipo 1, portadores de neoplasias e síndromes com risco 
aumentado para neoplasias (ex: Síndrome de Down, Síndromes com quebra cromossômica). Os 
autores do estudo associaram esse aumento de mortalidade geral à doença de base e não ao uso 
do rhGH.6 

 
Risco para neoplasia e recorrência de neoplasia 

De forma geral, o uso do rhGH não é considerado como de risco para neoplasias, bem 
como não há evidência de recorrência de neoplasia primária.7 
 
Risco para uma segunda neoplasia 

A associação entre risco de uma segunda neoplasia e a terapia com rhGH foi identificada 
em um estudo populacional. Não foi, no entanto, validada em outros estudos similares. A 
associação identificada, portanto, é insuficiente para impedir o uso do rhGH após tratamento de 
câncer.8 

 
  



 

 
 

Início da terapia com rhGh após tratamento de câncer  
A decisão da terapia leva em consideração as características do tumor, tempo decorrido 

desde a conclusão do tratamento do câncer e a importância de se iniciar o tratamento com o 
rhGH.5 

 
Uso da terapia do rhGH em pacientes com risco para câncer 

Faltam dados definitivos sobre a segurança da terapia com rhGH em pacientes com risco 
aumentado para câncer (neurofibromatose tipo 1, anemia de Fanconi, Síndrome de Down, 
Síndrome Shwachman-Diamond, Síndrome de Noonan e Síndrome de Bloom). Desta forma, a 
decisão de se iniciar o tratamento com rhGH deve ser ponderada com cuidado e discutida com os 
familiares do paciente, a fim de se decidir o mais adequado para o mesmo.5  

 
Risco para acidente vascular cerebral (AVC) e alterações no metabolismo da glicose 

Não existem estudos consistentes entre a associação do uso do rhGH e risco para AVC.5 Já 
a incidência de diabetes mellitus tipo 2 e pré-diabetes durante o uso do rhGH é muito baixa. 
Embora algumas indicações do uso do rhGH tenham maior risco para alterações no metabolismo 
da glicose, como a Síndrome de Turner e os pacientes com restrição do crescimento intrauterino, 
o uso do rhGH não aumenta essa incidência.4 
 
Hipertensão intracraniana 

A hipertensão intracraniana pode ocorrer pelo uso do rhGH. O paciente pode apresentar 
como sintoma inicial a cefaleia. Desta forma, toda queixa de cefaleia deve ser valorizada e, 
conforme o quadro, investigada. No entanto, a ausência de papiledema não exclui o diagnóstico. 
Os sintomas se resolvem com a descontinuação do tratamento. Pode-se então reiniciá-lo com 
concentração menor do rhGH e progressivo aumento.5  
 
Epifisiolistese 

A epifisiolistese pode estar associada ao uso do rhGH e se deve ao rápido crescimento do 
paciente, bem como a condições locais junto à cartilagem de crescimento.5 

 
Escoliose 

A escoliose é associada ao rápido crescimento do paciente em uso do rhGH. É importante a 
avaliação clínica prévia de sua coluna, bem como monitoração ao longo da terapia. Alguns 
pacientes têm, associado ao quadro genético, mais predisposição de base à escoliose, como as 
meninas com Síndrome de Turner e os pacientes com Síndrome de Prader-Willi.5  

 
  



 

 
 

Apneia obstrutiva do sono  
O rhGH pode aumentar o tamanho das tonsilas faríngea e palatinas, agravando a obstrução 

de vias aéreas superiores já existente em pacientes obesos, em particular nos pacientes com 
Prader-Willi. Nestes, é mandatória a polissonografia antes da introdução da terapia com rhGH.9 

 
Pancreatite 

É uma complicação rara do uso do rhGH. Deve, no entanto, ser lembrada quando o 
paciente apresenta sintomas sugestivos. 

 
Hipocortisolismo e hipotireoidismo central 

O GH pode converter o cortisol em cortisona inativa, diminuindo a concentração de 
cortisol plasmático. Desta forma, pacientes que apresentem deficiência de ACTH 
(hipopituitarismo) e que sejam assintomáticos podem apresentar clínica de insuficiência adrenal 
quando do início da terapia com o rhGH. 

O GH potencializa a conversão tetraiodotironina (T4) em triiodotironina (T3). Em 
decorrência disso, a introdução do rhGH pode desmascarar um hipotireoidismo central ainda não 
diagnosticado, que apresentasse T4 limítrofe.5  

 
4. USO ABUSIVO DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO 

O uso abusivo do hormônio do crescimento recombinante humano é considerado quando 
este é utilizado de forma imprópria, quer seja na indicação, quantidade (dose) diária ou ainda no 
esquema terapêutico empregado.  
 
Utilização para efeitos anabólicos 

A utilização do rhGH entre atletas profissionais, bem como por jovens que praticam 
atividade física de forma recreativa é documentada em alguns estudos. No entanto, como é 
prática ilegal, esses estudos são limitados. Nas publicações internacionais encontradas, a 
porcentagem de jovens em ensino médio que utilizam o rhGH para aumento de sua performance 
física, bem como para fins estéticos, variou de 0,4 a 5%, conforme o estudo.10,11 Muitas vezes, o 
uso abusivo do rhGH para fins anabólicos é associado a esteroides, o que torna a prática mais 
preocupante ainda. 

Os efeitos sobre a performance atlética em indivíduos adultos normais parecem estar 
relacionados a um aumento de massa magra e aumento da capacidade de “sprint”, quando 
associados a esteroides. No entanto, esse efeito desaparece após seis semanas de retirada do 
medicamento.12,13 Não existem dados sobre a população adolescente. 

Não existem estudos sobre os efeitos adversos em adolescentes normais em uso do rhGH 
para fins estéticos ou performance atlética. Os efeitos que já são descritos na literatura foram 
identificados em deficientes de GH ou grupos específicos de pacientes com indicação de uso do 
GH. Desta forma, os dados de efeitos adversos já estabelecidos não podem ser extrapolados para 



 

 
 

os jovens que utilizam o GH em regime de tratamento variado, doses suprafisiológicas e, 
eventualmente, associado a esteroides.  

Posicionamento recente da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos e do 
Colégio Americano de Endocrinologia recomenda que não se utilize o rhGH com finalidade de 
proporcionar aumento da performance física e estética. Este posicionamento orienta ainda que os 
profissionais médicos sigam orientando seus pacientes para a não utilização com esse fim. Ainda: 
devem alertar sobre os riscos do uso off label do rhGH isolado ou associado a outros hormônios.14 

 
Utilização do rhGH para aumento de estatura em crianças normais 

O uso do hormônio de crescimento com o objetivo de aumentar estatura em crianças com 
estatura dentro da normalidade também pode ser considerado um abuso. Não existem evidências 
que estas crianças serão beneficiadas em termos de ganho estatural. Dada a ausência de 
evidência de benefício, não há justificativa para tolerar, mesmo que em pequeno grau, um 
potencial risco para efeitos adversos com o tratamento do rhGH em crianças normais com 
previsão de estatura final dentro da normalidade.15 

 
Utilização do rhGH para aumento de estatura em crianças com baixa estatura cuja etiologia não tem 
indicação estabelecida para uso do rhGH 

O uso do hormônio de crescimento com o objetivo de aumentar estatura em crianças com 
baixa estatura cuja etiologia não tem indicação estabelecida para uso do rhGH deve ser 
desencorajado. Em parte, por não existirem evidências de ganho estatural neste grupo de 
crianças. Também, porque nesse perfil de pacientes não foram estudados os efeitos adversos que 
eventualmente possam apresentar. E ainda, ao avaliar esse perfil de paciente, deve-se excluir a 
possibilidade de tratar aqueles que fazem parte do grupo de risco para uso do rhGH e que 
também apresentam baixa estatura.15  

 
5. GRUPOS DE RISCO PARA USO DO GH  
 
Crianças com risco aumentado de desenvolver neoplasia 

Algumas síndromes associadas a um risco aumentado para neoplasia também conferem ao 
paciente baixa estatura. O reconhecimento destas doenças na avaliação do paciente com déficit 
de crescimento é extremamente importante, tendo em vista o risco de se fazer uso do rhGH. 
Dentre as síndromes mais conhecidas, podemos citar: 
 
  



 

 
 

Síndrome de Down  
Os pacientes com Síndrome de Down têm risco aumentado de desenvolver leucemia 

linfocítica aguda, leucemia megacarioblástica, bem como leucemia mieloide aguda.16 
 

Anemia de Fanconi e Síndrome de Shwachman-Diamond  
Estas duas doenças apresentam como característica comum uma falência hereditária da 

medula óssea. Ambas apresentam predisposição para síndrome mielodisplásica, leucemia 
mieloide aguda e ainda para tumores sólidos.17  

 
Síndrome de Bloom 

Na síndrome de Bloom os pacientes têm predisposição aumentada para tumores sólidos e 
hematológicos.18 

 
RASopatias 

As RASopatias são um grupo de síndromes genéticas causadas por mutações germinativas 
em genes que codificam componentes reguladores da via Ras/MAPK (cadeia de proteínas na 
célula que comunica um sinal de um receptor na superfície da célula para o DNA no núcleo da 
célula, que tem influência no controle, proliferação e diferenciação celulares). São elas: síndrome 
de Noonan, Síndrome de Costello, neurofibromatose tipo I, síndrome de Legius, síndrome 
linfoproliferativo autoimune (ALPS), malformação arteriovenosa (CM-AVM), síndrome de 
LEOPARD (Lentiginose = múltiplos lentigos, distúrbios de condução no ECG, hipertelorismo 
Ocular, estenose Pulmonar, Anormalidade genital, Retardo do crescimento e Déficit auditivo 
sensorial), síndrome cárdio-fácio-cutâneo e fibromatose gengival tipo I. Existe uma associação 
dessas síndromes ao desenvolvimento de doença neoplásica, como neuroblastoma, glioma e 
leucemia.19 Torna-se muito importante o estudo genético destes pacientes, a fim de identificar o 
risco real dentro de cada variante patogênica do gene que determinou a síndrome.  

 
Diabetes mellitus tipo I (DM1)  

É importante avaliar, no cuidado ao paciente com DM1, o ganho pôndero-estatural e o 
desenvolvimento puberal. O crescimento neste grupo pode ser prejudicado por alguns fatores: 
mau controle metabólico, doenças autoimunes associadas (tireoidite, doença celíaca, entre 
outras), distúrbios alimentares e outras doenças endócrinas, como deficiência de GH. O uso de GH 
nestas crianças é controverso, devido a possível piora no controle glicêmico. No entanto, estudos 
demonstraram que com aumento na dose de insulina não houve piora metabólica relevante. De 
qualquer forma, a terapia deve ser reservada para as indicações já estabelecidas e a decisão deve 
ser feita em conjunto com a família e a monitorização deve ser frequente e cautelosa.20,21  

 
 
 
 



 

 
 

6. CONCLUSÕES 
Ao indicar a terapia com o rhGH é importante lembrar: os efeitos adversos, a rara 

possibilidade de estar diante de paciente que faz parte do grupo de risco para o emprego do 
hormônio e, ainda, das indicações já bem estabelecidas pela literatura. 

Em adultos, os usos de rhGH são indicados no definhamento relacionado à AIDS e 
deficiência de hormônio do crescimento (geralmente devido a um tumor hipofisário).22 

Outras indicações terapêuticas de rhGH vêm se mostrando úteis para crianças e 
adolescentes com doenças crônicas e prejuízo no crescimento, considerando o impacto 
psicossocial da baixa estatura, como na artrite idiopática juvenil.23 

Além dos usos terapêuticos geralmente aceitos do rhGH, muitos usos propostos não foram 
bem estabelecidos. É indiscutivelmente um hormônio potente com uma ampla variedade de 
efeitos biológicos. Suas ações anabólicas o tornaram atraente como um agente potencial para 
problemas catabólicos em uma ampla gama de condições clínicas, incluindo pacientes 
gravemente catabólicos, queimaduras, fibrose cística, doença inflamatória intestinal, 
osteoporose. 

Os usos de rhGH (somatropina) aprovados pela Anvisa são:24 
1. Tratamento de longo prazo de crianças com distúrbios do crescimento devido às seguintes 

condições: 
 Secreção insuficiente do hormônio de crescimento; 
 Síndrome de Turner; 
 Crianças nascidas pequenas para a idade gestacional que não recuperaram a altura nos 

primeiros quatro anos de vida; 
 Síndrome de Prader-Willi; 

2. Terapia de reposição em adultos com deficiência de hormônio de crescimento; 
3. Tratamento de baixa estatura idiopática. 

Caso o medicamento seja usado fora de tais indicações, configura-se uso fora da bula (off 
label), não aprovado pela Anvisa, isto é, uso terapêutico do medicamento não é reconhecido 
como seguro e eficaz por essa agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde. Nesse 
sentido, o uso e as consequências clínicas de utilização dessa medicação para tratamento não 
aprovado e não registrado na Anvisa são de responsabilidade do médico. Por isso, requer registro 
em prontuário das motivações para tal conduta e o consentimento esclarecido do paciente ou, em 
razão de impedimento legal dos menores de idade, de seus representantes legais.25 

O uso off label de medicamentos não é incorreto e não há norma que proíba o médico de 
prescrevê-lo. A questão que se apresenta é que a Anvisa ainda não aprovou porque o laboratório 
não solicitou sua aprovação ou porque ainda não existem evidências de sua segurança ou 
eficácia.25 

 
A Sociedade de Pediatria de São Paulo destaca que diagnósticos e terapêuticas publicados neste 

documento científico são exclusivamente para ensino e utilização por médicos. 
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