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O número de pacientes que sobrevivem mais de cinco anos após tratamento de câncer na 
infância tem aumentado de forma significativa, especialmente devido à evolução do conhecimento 
e da tecnologia, das terapias mais efetivas e dos melhores cuidados com a doença e suas 
intercorrências, o que ocorreu nas últimas três décadas. Uma das principais consequências tem 
sido o desenvolvimento, por parte dessa população, de sequelas relacionadas à doença de base e 
aos efeitos dos tratamentos realizados, sejam eles cirúrgicos, quimioterápicos (QT) ou 
radioterápicos (RT). Entre essas alterações, denominadas efeitos tardios, as endocrinopatias são 
as complicações com maior prevalência, principalmente a deficiência de hormônio do crescimento 
(GH, do inglês Growth Hormone).1,2 
 
O uso do hormônio do crescimento causa câncer?  

Esta pergunta foi realizada, inicialmente, há mais de 30 anos, quando pacientes em 
tratamento com GH proveniente de hipófises humanas foram diagnosticados com leucemia 
linfocítica aguda (LLA). Apesar da comprovação de que a doença se manifestou antes do início do 
tratamento, ou seja, sem relação com a terapia de reposição hormonal, esse questionamento ainda 
tem sido objeto de pesquisas.3-7 Na prática, a frequência aumentada de câncer em pacientes com 
acromegalia tem colaborado com a questão de o GH ter um papel na carcinogênese.3 No entanto, 
essa associação não tem se confirmado em vários estudos subsequentes realizados em pacientes 
tratados com hormônio do crescimento recombinante humano (rhGH, do inglês recombinant 
human Growth Hormone). Apesar das evidências não indicarem aumento no risco de câncer na 



 

 

população tratada com rhGH, este e muitos outros mitos ainda geram questionamentos sobre os 
possíveis efeitos colaterais do seu uso.3,4 

Dessa forma, as questões de segurança em relação aos tratamentos com rhGH, incluindo o 
risco de câncer, de aumento de alterações cardíacas e/ou cerebrovasculares, estão sempre em 
discussão.3-7  
 
O uso do hormônio do crescimento em pacientes tratados por câncer na infância  

Muitos estudos têm sido realizados no sentido de esclarecer se existe ocorrência maior de 
câncer em pacientes com deficiência de GH ou com baixa estatura idiopática tratados com rhGH.5,8,9 
A partir dessas discussões, surge a polêmica em relação ao uso do rhGH na população que 
sobreviveu ao tratamento do câncer na infância. A maioria desses pacientes se torna deficiente de 
GH pela doença per se, como nos tumores do sistema nervoso central (SNC), após a cirurgia e/ou 
pela RT. Com a maior sobrevida desses pacientes, a terapia de reposição com rhGH transformou-
se numa necessidade e uma indicação bastante apropriada, mas que traz em si dúvidas 
importantes:2,10 

 
O rhGH pode causar recidiva da doença de base? 
O rhGH pode causar o aparecimento de uma segunda neoplasia? 

 
1- Recidiva da doença de base 

Os resultados têm sido concordantes, demonstrando a ausência de uma relação significativa 
entre o tratamento com rhGH e recidiva do câncer.1,2,11,12 O Estudo dos Sobreviventes do Câncer 
Infantil (CCSS, do inglês, Childhood Cancer and Survivor Study), o mais importante banco de dados 
de pacientes sobreviventes de câncer infantil, avaliou próximo de 14.000 sobreviventes, cinco anos 
após o término do tratamento, e não demonstrou aumento na taxa de recorrência da doença de 
base nos indivíduos tratados com rhGH quando comparados aos não tratados. Entre os 361 
pacientes que fizeram reposição com rhGH (172 com tumor de SNC), o risco relativo de recorrência 
da doença foi comparável ao dos sobreviventes não tratados.12 

O meduloblastoma, tumor agressivo, com taxa de recidiva elevada, é um dos tumores de 
SNC mais frequentes na infância e, apesar de ser um tumor de fossa posterior, resulta em retardo 
de crescimento e baixa estatura por deficiência de GH secundária à ação da RT crânio-espinhal 
total em dose elevada (≥30Gy).13 A avaliação retrospectiva de 170 pacientes, de 11 instituições, 
não encontrou evidências de que o uso do rhGH influenciou o curso da doença ou a taxa de recidiva 
do meduloblastoma e, ainda, que o uso do rhGH trouxe benefícios metabólicos, com melhora da 
composição corporal, garantindo também uma boa aquisição de massa óssea. A administração da 
RT espinhal muitas vezes prejudica a resposta ao rhGH, já que limita o crescimento do tronco. Além 



 

 

disso, a puberdade, que em geral ocorre espontaneamente e na idade habitual (apesar da baixa 
estatura), minimiza a resposta ao rhGH.14 

Uma pesquisa realizada com 207 crianças tratadas por diferentes tipos de tumor do SNC 
também não identificou risco de recorrência da doença entre as 47 que utilizaram rhGH.15 Outro 
estudo com crianças tratadas por tumor de SNC e submetidas à RT sugere que o uso de rhGH não 
aumenta o risco de recorrência de tumores cerebrais, embora a tendência crescente nos riscos 
relativos de mortalidade com acompanhamento mais longo indique a necessidade de vigilância 
contínua.16  

A tendência nesse grupo de pacientes foi confirmada nos resultados do estudo SAGhE 
(Segurança e Adequação dos Tratamentos com GH na Europa, do inglês, Safety and 
Appropriateness of Growth Hormone Treatments in Europe)4 e nas informações armazenadas nos 
bancos de dados das indústrias farmacêuticas, que mostram que a taxa de recorrência do tumor 
entre pacientes tratados e não tratados não mostra diferenças.7,9,17,18 

Em relação à LLA, as diferentes análises são concordantes em seus resultados, mostrando 
que não existe aumento no risco de recidiva da doença pelo uso de rhGH. A deficiência de GH após 
LLA resulta da administração da RT em doses <30Gy, seja profilática e, habitualmente nos 
protocolos de tratamento mais recentes, terapêutica para tratar as infiltrações de SNC. Uma revisão 
de 910 pacientes tratados por LLA, dos quais 47 usaram rhGH por deficiência hormonal, ao 
comparar estes pacientes aos não tratados, evidenciou que a terapia não apresentou relação com 
o aumento na recidiva ou com o aparecimento de uma segunda neoplasia maligna.19 
 
2- Aparecimento de uma segunda neoplasia (SN) 

Além da preocupação com o risco de recidiva do tumor primário aliado ao uso do rhGH, 
existe também a dúvida sobre sua possível influência no aparecimento de uma segunda neoplasia 
maligna (SNM), considerando que todo paciente oncológico tem sempre risco elevado de 
apresentar uma SN.20 

Estudo publicado pelo CCSS, avaliando uma coorte de 14.358 pessoas tratadas por câncer 
na infância, demonstrou uma incidência cumulativa de 9,3% de uma SNM, risco que permanece 
elevado após 20 anos de acompanhamento e difere de acordo com o subtipo, mas inclui fatores de 
risco, como administração da RT, idade ao diagnóstico, sexo, história familiar de câncer e 
diagnóstico inicial.  

Estudo realizado com 49 pacientes deficientes de GH em consequência da terapia do câncer 
demonstrou que o risco da SNM foi semelhante nos dois grupos, comparando pacientes com e sem 
tratamento com rhGH.21 Contudo, entre os pacientes tratados, o aparecimento da SNM foi mais 
precoce, interrogando-se se tal fato estaria relacionado às propriedades mitogênicas do rhGH. O 



 

 

meningioma foi o tumor mais prevalente, provavelmente secundário à RT prévia e, embora 
benigno, tem um impacto clínico importante. 

Os estudos observacionais do GeNeSIS (Estudo Internacional de Genética e 
Neuroendocrinologia da Baixa Estatura, do inglês, Genetics and Neuroendocrinology of Short 
Stature International Study) e HypoCCS (Estudo de Controle e das Complicações Hipopituitárias, 
do inglês, Hypopituitary Control and Complications Study),22 realizado com crianças e adultos 
tratados com rhGH, mostraram resultados diferentes entre os sobreviventes, com uma 
porcentagem de SN de 3% entre as crianças e 6% entre os adultos. Concluíram que, quando esses 
pacientes são tratados com rhGH, existe um aumento no risco de desenvolver uma SNM. 

As informações mais relevantes sobre o assunto são provenientes dos dados publicados 
pelo CCSS.23,24 No primeiro estudo foi identificado um risco maior de desenvolver SNM nos 
pacientes tratados, em comparação aos não tratados.21 Em uma coorte de 13.222 participantes, dos 
354 pacientes que receberam rhGH, 15 desenvolveram uma SN, sendo sete durante o tratamento. 
No entanto, 344 pacientes não tratados também desenvolveram uma SN. Quando foram aplicados 
fatores de correção em relação às variáveis confundidoras, como idade ao diagnóstico, RT e efeito 
dos agentes alquilantes, o uso de rhGH foi correlacionado a um maior risco de SNM, especialmente 
nos pacientes que tiveram LLA. Não houve aumento da taxa de mortalidade e, quando a avaliação 
considerou apenas a SNM, o tratamento com rhGH não foi considerado fator de risco. Esse estudo 
acompanhou os pacientes e, após quatro anos, as avaliações indicaram que o rhGH aumentou o 
risco de desenvolver uma SN, principalmente de tumores sólidos, sendo meningioma a mais 
frequente, seguida pelo osteossarcoma. A dose da RT e o tempo de tratamento não influenciaram 
os resultados, mas a RT é um fator de risco reconhecido para o desenvolvimento de meningiomas. 
Os pacientes não tratados também desenvolveram a doença, porém mais tardiamente.24 

Uma revisão sistemática recente, que discute tanto a questão da recorrência da doença 
oncológica como o aparecimento da SN, revisou 16 estudos comparando crianças sobreviventes de 
câncer tratadas com rhGH em relação às não tratadas, no total de 512 pacientes.25 O uso de rhGH 
aumentou a estatura dos pacientes tratados de forma significativa e não foi associado ao aumento 
da recorrência da doença de base ou ao aparecimento da SN. Portanto, o tema ainda é controverso 
e, devido às incertezas das evidências atuais, é recomendada a monitorização cuidadosa desses 
pacientes. 

 
Quando iniciar o tratamento com o rhGH nos pacientes tratados por câncer na infância? 

Não há, até agora, protocolos bem estabelecidos em relação ao intervalo de tempo entre o 
final do tratamento do câncer e o início da terapia com rhGH. As orientações da Sociedade 
Americana de Endocrinologia Pediátrica e de autores com experiência na área, sugerem que seja 
aguardado um período de pelo menos um ano após o término do tratamento do câncer.26 



 

 

Respeitando este intervalo, a terapia não tem risco de ser iniciada mesmo durante uma recorrência 
precoce, mas, na prática, devemos considerar outros aspectos nesta decisão, como idade 
cronológica, idade óssea, desenvolvimento puberal, estatura atual, tipo do tumor primário, 
prognóstico oncológico e risco de recorrência.9,15-17  

Em relação ao craniofaringioma, tumor benigno, geralmente associado à deficiência de GH 
pela presença do tumor per se ou seu tratamento, os estudos não têm conseguido demonstrar os 
efeitos adversos do rhGH na taxa de recidiva ou de progressão da doença. As taxas relatadas são 
bastante variadas, mas relacionadas principalmente à história natural do tumor, que tem um índice 
elevado de recorrência após a ressecção.7,9,17,18 O mais admissível é que o rhGH não aumenta o risco 
de recidivas da doença.27  

Também não está determinado, até o momento, quanto tempo esses pacientes devem ser 
observados em relação à estabilidade da doença e se existe um tempo considerado seguro para 
início do tratamento com rhGH. Muitos grupos indicam seu uso assim que o tumor estiver 
controlado, variando desde o pós-operatório imediato até 1,5 anos após a abordagem. 

 
 
Comentários finais  

Conforme tem sido demonstrado, o uso de rhGH nos pacientes tratados de câncer na 
infância não aumenta o risco de recidiva dos tumores primários, mas é um fator independente para 
o desenvolvimento de uma SN, especialmente os meningiomas, agravado pelo tratamento 
concomitante com RT. Os estudos não sustentaram a possibilidade de recorrência, enquanto os 
dados relacionados à SN mostraram um aumento inicial de 3 vezes, mas com declínio ao longo do 
tempo.  

Considerando as atividades mitogênicas do GH, esses resultados surpreendem, o que 
significa que ainda existe muito a ser estudado. Também não existem evidências de um risco 
aumentado de mortalidade pelo uso de rhGH. Esses pacientes, quando comprovadamente 
deficientes hormonais, precisam e devem ser tratados e monitorados com muito cuidado, 
considerando os riscos e benefícios desta reposição hormonal. É fundamental que a avaliação e a 
decisão de tratar seja sempre tomada por equipe multiprofissional, avaliando as necessidades do 
paciente e sua família, sendo imprescindível a participação do grupo de oncologistas responsável 
pelo paciente. 

 
 

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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