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• Não possuo conflito de interesses



História do Hormônio de Crescimento (GH)

• 1940s extrato de hipófise bovina- não funcionou em seres humanos

• 1956 extrato de hipófise de cadáveres

• 1957 tratamento de um menino de 13 anos com hipopituitarismo,
evidenciando aumento da velocidade de crescimento

• 1962 primeira descrição de benefícios de tratamento com GH em
adulto - mulher de 35 anos, com aumento de vigor físico e bem estar
após 2 meses de tratamento

• 1985 hormônio de crescimento recombinante

• 1989 primeiro estudo comparando com placebo



GH em crianças e adolescentes deficientes

• O principal objetivo do uso do GH é promover o crescimento

na criança com baixa estatura até a sua estatura final.

• Mas a ação do GH vai muito além do crescimento linear …



Benefícios do GH 



Fase de Transição da Adolescência para a Idade
Adulta

• Fase que engloba o período do final da puberdade até 6 a 7 anos

após o indivíduo atingir a estatura final, com amadurecimento

esquelético completo

• Importante reavaliar a secreção de GH e decidir se o tratamento

deve continuar.



Objetivos da avaliação no período de transição

• Reavaliar a etiologia da deficiência de GH

• Reavaliar o tratamento – dose adequada para o organismo,

que se assemelha à dose fisiológica

• Alcançar um desenvolvimento somático completo, com

composição corporal normal e massa óssea adequada



• Adquirir um desenvolvimento sexual e maturação do aparelho reprodutivo

• Redução dos riscos metabólicos e cardiovasculares causados pela deficiência

de GH

• Aquisição de desenvolvimento psicológico e educação sobre a doença para

adquirir autonomia e tomar decisões sobre sua saúde

Objetivos da avaliação no período de transição



Seguimento na Fase de Transição

• Endocrinologista pediátrico e adulto juntos

• Educação do paciente sobre sua patologia

•Autonomia



Reavaliar a deficiência de GH

• A secreção de GH e de IGF-1 tem seu pico máximo durante a fase da

puberdade e diminui na vida adulta.

• Tratamento de reposição de GH difere entre as crianças e adultos: em

crianças, qualquer deficiência deve ser tratada, enquanto que na vida

adulta, somente as formas mais graves.



• Após a estatura final ser alcançada, o tratamento deve ser

interrompido para uma reavaliação da secreção de GH pela

hipófise anterior.

Reavaliar a deficiência de GH



Todo paciente com deficiência de GH na infância e adolescência terá
benefícios com GH na idade adulta?

• J Clin Endocrinol Metab. 2005 Jul;90(7):3946-55. Epub 2005 Apr 26.

• Mauras N1, Pescovitz OH, Allada V, Messig M, Wajnrajch MP, Lippe B; Transition Study Group.

• Limited efficacy of growth hormone (GH) during transition of GH-
deficient patients from adolescence to adulthood: a phase III
multicenter, double-blind, randomized two-year trial.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15855257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mauras%20N%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=15855257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pescovitz%20OH%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=15855257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Allada%20V%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=15855257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Messig%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=15855257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wajnrajch%20MP%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=15855257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lippe%20B%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=15855257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Transition%20Study%20Group%5bCorporate%20Author%5d


Avaliação na fase de transição

• Todos os pacientes devem ser retestados na fase de transição, a

não ser aqueles que apresentam panhipopituitarismo congênito

grave ou adquirido

• O tratamento deve ser descontinuado por um período de 1 a 3

meses

• Avaliar IGF-1 e/ou teste do estímulo do GH



Teste de Estímulo do GH

• O teste recomendado é o da hipoglicemia insulínica, O estímulo

com arginina e glucagon podem ser alternativos. A clonidina não

é adequada neste período

• Considerar teste de estímulo não responsivo:
• Pico de GH  <3 μg/l em adultos
• Pico de GH  <5 μg/l em crianças e adolescentes



Reavaliação do eixo GH-IGF-1

• Deficiências severas, com deficiência combinada de duas ou
três trofinas hipofisárias, com causas genéticas ou
anormalidades estruturais de SNC

• Deficiências leves, como a Deficiência de GH Idiopática,
isolada ou com associada a mais uma trofina hipofisária



Reavaliação da deficiência grave

• Valor do IGF-I ≤ − 2 s.d. score (SDS) já é suficiente para confirmar

• Se IGF-I  for > −2 SDS, fazer teste provocativo do GH 

Se baixa resposta ao teste, confirma a deficiência

Se responsivo, reconsiderar o diagnóstico

• Considerar teste de estímulo não responsivo:

• Pico de GH no teste GH  <5 μg/l 



• Dosar IGF-1 e um teste provocativo.

• Se baixos, confirma o diagnóstico

• Se ambos normais, afasta o diagnóstico, a não ser em 

pacientes irradiados

• Se discordantes IGF-1 e teste, acompanhar

Reavaliação na deficiência leve



• Checar as reposições de outras trofinas para fazer o teste de 
estímulo

• Conferir  imagem de SNC

• Considerar teste genético em casos familiares ou sem 
etiologia 

Reavaliação nas deficiências de GH



Avaliação ao final do crescimento

Eur J Endocrinol. 2005 Feb;152(2):165-70.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15745921


Decisão de manter o tratamento

• Preservação da composição corporal

• Pico de massa óssea

• Força muscular

• Perfil lipidios e carboidratos

• Vigor físico

• Qualidade de vida

Manutenção do IGF-1 adequado



Dose de Reposição

• Retornar ao uso de GH na dose de 0,2 a 0,5 mg ao dia

• Titular a dose de acordo com os níveis de IGF-1

• Seguir o paciente periodicamente
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