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Filho de Orpah, que teve outros 3 filhos 
gigantes (Sheshai, Ahiman e Talmai) –
o mais antigo caso de Gigantismo Familial

Guerreiro filisteu da cidade de Gate, Guerreiro filisteu da cidade de Gate, 
descrito pelos manuscritos do Mar Morto 
como um homem medindo “4 covados e
1 palmo” (2,06 m) ou de acordo com os 
textos Masoréticos medindo “6 covados e
1 palmo” (2,96 m)

Donnelly& Morrison, Ulster Med J. 2014

Samuel 17:4



Filho de Jessé, da tribo de Judá, teria 
nascido na cidade de Belém por volta de 
1040 a.C.

Maior rei de Israel, seu reinado mudou a Maior rei de Israel, seu reinado mudou a 
a realidade do povo hebreu, de uma 
confederação de tribos para uma nação 
solidamente estabelecida. Ele transferiu a 
capital de Hebron para Jerusalém, que se 
tornou o centro religioso dos israelitas.



• O Combate (1 Samuel 17)

Golias usava uma cota de malha de 
bronze que pesava 57 kg, um grande 

Entre Socó e Efes-Damim (atualmente ?)

bronze que pesava 57 kg, um grande 
escudo e uma lança, cuja ponta de ferro 
pesava 6 kg. Ele desafiou o exército de 
Israel por 40 dias.

Davi foi apenas com a funda (“estilingue”) 
e algumas pedras lisas que pegou em um 
rio próximo ao encontro com Golias.



• O Combate (1 Samuel 17)

A pedra arremessada por Davi penetrou
a testa de Golias. Ele não morreu na hora, 
pois, segundo a Bíblia, quando Golias caiu pois, segundo a Bíblia, quando Golias caiu 
com a face por terra, Davi pegou a espada 
de Golias e entregou-lhe a morte 
'definitivamente' cortando sua cabeça, 
levando-a até Jerusalém.

Quando viram seu campeão morto,
os filisteus fugiram, mas foram 
perseguidos e dizimados.







Aquenáton (Amenófis IV), XVIII dinastia do Egito (1340 AC)



• Tumba da 5ª Dinastia (2494–2345 AC), 
escavada em 2001 no Cemitério 2500
em Giza (Egito)

Homem adulto, ao redor de 20-30 anos, 

Mulhern DM. Int J Osteoarchaeol 2005

• Homem adulto, ao redor de 20-30 anos, 
com estatura alta e proporcional, 
epífises abertas, sela túrcica alargada, 
sinais de artrite avançada e fratura
transepifisária da cabeça do fêmur



• Torre Serpentana (7 km ao norte de Roma)

• Rapaz entre 16 –20 anos, cerca de 2,02 m 
[Altura média dos homens na Roma Imperial era 1,67 m]

• Cartilagens de crescimento abertas

• Esse caso representa a primeira descrição de gigantismo
num esqueleto completo



• Polônia, Século XII

• Mulher, 2,15 m• Mulher, 2,15 m

Gladykowska-Rzeczycka, Mankind Quaterly 1998



• Exército de gigantes criado pelo Rei Frederich William I (1,60 m)

• Forçava mulheres altas a casarem com homens altos

• Mínimo exigido: 1,88 m; chegou a ter 3.861 soldados

• Nunca foi para uma guerra (1675-1806)



Nos anos 1700 vários gigantes irlandeses ficaram famosos

se exibindo em espetáculos na Grã-Bretanha e em toda a Europa



Jornal de Londres
(1753)
"Just arrived in this city, 

from Ireland, the youth, 

mentioned lately in the 

newspapers, as the 

Cornelius Magrath
(1736-1760)

2,26 m
Trinity College, Dublin

Patrick Cotter (O’Brien)
(1760-1806)

2,46 m

newspapers, as the 

most extraordinary 

production in nature.”

Seu corpo foi roubado

no mesmo dia de sua

morte pelos “amigos” 

do Trinity College!



Patrick Cotter (1760-1806)

Enterrado por 14 homens em 
3 caixões num túmulo com3 caixões num túmulo com
3 metros de profundidade 
escavado em rocha sólida 
abaixo do chão da Capela 
Católica Romana em Bristol

Encontrado em 1906



Patrick Cotter (1760-1806)

Encontrado novamente em 1974, exumado, estudadoEncontrado novamente em 1974, exumado, estudado

e novamente enterrado...

... até ser achado outra vez em 1986, 

ser mais uma vez estudado e, 

finalmente, cremado!



Charles Byrne e seus primos, The Knipe BrothersCharles Byrne e seus primos, The Knipe Brothers

Gravura de John Kay, National Portrait Gallery, Londres

Gigantism & Acromegaly in the 20th Century
Wouter W. de Herder, Jean Périé, Arjen Gnodde



Charles Byrne (1761-1783) - Hunterian Museum London

• Atingiu 2,31 m!

• Levado a Londres por Joe Vance, ficou rico em
poucos meses fazendo exibições públicas…poucos meses fazendo exibições públicas…

• Mas logo o público perdeu interesse nele, que 
começou a beber excessivamente, contraiu
tuberculose e em menos de 1 ano perdeu tudo…

• Vendo a morte se aproximar, ele começou a se 
preocupar com o destino do seu corpo…

• ...e contratou pescadores de Bristol para 
enterrá-lo no mar. Mas...

Gigantism & Acromegaly in the 20th Century
Wouter W. de Herder, Jean Périé, Arjen Gnodde



• Os pescadores foram subornados pelo cirurgião

Charles Byrne (1761-1783) - Hunterian Museum London

Os pescadores foram subornados pelo cirurgião
John Hunter, médico do Rei George III, por £ 130.

• Dr. Hunter nunca abriu o crânio de Charles Byrne;
isso só feito por Harvey Cushing em 1909,
que mostrou aumento da sela túrcica.

• Até que em 2011…

John Hunter Harvey Cushing

Gigantism & Acromegaly in the 20th Century
Wouter W. de Herder, Jean Périé, Arjen Gnodde



Charles Byrne (1761-1783) - Hunterian Museum London

Extração
de DNA

Aryl hydrocarbon receptor Interacting Protein

(Vierimaa et al, 2006)
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• Mesma mutação e haplótipo associado com o gene mutado em 4 famílias.

• Ancestral comum viveu cerca de 57 a 66 gerações anteriores.
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Charles Byrne (1761-1783) - Hunterian Museum London

2011

2,31 m
Morreu 22 anos

2,08 m
Tratado 18 anos
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Jonathan Swift
(1667-1745)

Loughry Manor

(1720)



Robert Pershing Wadlow (2,72 m)

• Nasceu em 1918, em Alton, Illinois (EUA).

• Lutou por sua dignidade, mas não conseguiu evitar o• Lutou por sua dignidade, mas não conseguiu evitar o

“mundo dos espetáculos”, e contra sua vontade assinou 

contrato de curta duração com um grupo circense.

• Morreu de septicemia (celulite) aos 22 anos. Pesava 222 kg!



Trijntje Kever (2,54 m)

• Nasceu em 1616, na Holanda.

Aos 9 anos atingiu 2 metros de altura.• Aos 9 anos atingiu 2 metros de altura.

• Era o sustento de seus pais, que cobravam 

para que as pessoas pudessem vê-la.

• Morreu de câncer aos 17 anos.



Zeng Jinlian (2,48 m)

• Nasceu em 1964, na China.• Nasceu em 1964, na China.

• Morreu em 1982 aos 17 anos, 

já não podendo mais se manter em pé

devido a uma grave deformação da coluna.



Rafael Santos do Nascimento (2,35 m)

Duque de Caxias (RJ)Duque de Caxias (RJ)

Joelison Fernandes da Silva (2,37 m)

Zona Rural da Paraíba



Kátia D'Ávilla Rodrigues (2,30 m)

• Moradora de Gravataí (RS).

• Morreu em 2011 aos 48 anos de idade
de septicemia.

• 5ª mais alta mulher do mundo.



Maria Feliciano dos Santos (2,25 m)
• Nasceu em 1946, em Amparo de São Francisco (SE).
• Foi jogadora de basquete, cantora e atração de circo.

• Aos 18 anos recebeu o título de Rainha da Altura,
no programa do Chacrinha.



Elisany da Cruz Silva (2,06 aos 14 anos)
Nasceu em Salinopólis, no Pará.• Nasceu em Salinopólis, no Pará.

• Trabalha como modelo.
• Tem gigantismo.



Pornchai SaosriPornchai Saosri

[269 cm (?)]

Tailândia



Sultan Kösen (251.4 cm)

Turquia

Chandra Bahadur Dangi (Nepal)

(54,6 cm; faleceu em 4/9/2015 aos 75 anos)



Sun Mingming e Xu Yann

(China)(China)

4,23 metros
(1,87 m + 2,36 m) 



The Lanier Brothers (Mike & Jim)

2,29 m2,29 m

(Estados Unidos)



Hugo Brothers (‘‘les Géants des Alpes’’)

França

Baptiste Hugo (1876–1916) 2,30 m Baptiste Hugo (1876–1916) 2,30 m 
Antoine Hugo (1887–1914) 2,25 m

“os mais fotografados no inicio do século XX”

(> 100 cartões postais)





• - Behrens, the Athon giant (Robert Wadlow)

“O menino era tão tímido que parecia deprimido e quase estúpido”

“Notas escolares eram excelentes”

• - Case XXXII, Cushing

“Sonho em andar na rua sem que as pessoas fiquem olhando
para mim”

• - Case XXXII, Cushing

“mas seu tamanho o incomodava demais e ele começou a faltar as aulas”

- Elisany da Cruz Silva

“Escola? Nem pensar! Não dava pra estudar por causa das carteiras.
Eu não tinha condições de ficar sentada e então desisti”

Gigantism & Acromegaly in the 20th Century
Wouter W. de Herder, Jean Périé, Arjen Gnodde



• Casos de roubo de corpos para exibição pública

- Cornelius Magrath: Trinity College, Dublin, Irlanda

- Charles Byrne: Hunterian Museum in London, UK

- Henri Cot: Medical School, Montpellier, France- Henri Cot: Medical School, Montpellier, France

- Sieur Mirbeck: Museum Dupuytren, Paris

• Intrusão na vida do paciente e falsa descrição: processo judicial

contra o Dr. Humberd e Associação Médica Americana -

- Robert Wadlow

Gigantism & Acromegaly in the 20th Century
Wouter W. de Herder, Jean Périé, Arjen Gnodde



“Sua expressão é grosseira e indiferente, e ele é
definitivamente desatento, apático, desinteressado, hostil e
antagônico. Suas queixas frequentemente manifestas são:
“não é minha culpa que eu sou desse jeito” e “não posso
fazer nada contra eu ser assim”. Ele é amargurado,
introvertido e melancólico, embora as histórias dos jornais -introvertido e melancólico, embora as histórias dos jornais -
geralmente citando seus professores - falarem que ele é
muito alerta e inteligente. Sua dificuldade de prestar atenção
e suas respostas lentas valem para todos os tipos de
estímulos sensoriais, tanto familiares como inesperados,
manifestando um interesse enfadonho em ver quaisquer
memorandos feitos por um entrevistador.

Dr. Charles D. Humberd

Gigantism & Acromegaly in the 20th Century
Wouter W. de Herder, Jean Périé, Arjen Gnodde



Charles D. Humberd (JAMA 1937)
Giantism: report of a case 

The Wadlows vs Dr HumberdThe Wadlows vs Dr Humberd

The Wadlows vs American Medical Association

Gigantism & Acromegaly in the 20th Century
Wouter W. de Herder, Jean Périé, Arjen Gnodde



• Autópsias sem permissão

John Turner; 2,31 m
(1874-1911)





• Velocidade de crescimento anormalmente elevada em crianças

com níveis séricos anormais de IGF-1 e de GH no TOTG

• Altura > 3 DP acima da altura média para idade

• Altura > 2 DP acima da estatura alvo calculada
(usando gráficos de crescimento específicos para o país)



• Excesso de GH

• Epífise (“placa de crescimento”) aberta

─ Criança

Mão de Charles Byrne aos 22 anos de idade ainda estava crescendo

─ Criança

─ Puberdade atrasada

o Deficiência LH/FSH pelo tumor

o Aumento de Prolactina



Cirurgia

Cirurgia

10 anos, pré-púbere
Peso: 67.7 kg (> + 3 DP)
Altura: 164 cm (~ + 4 DP)
Altura Alvo: 180.5 cm
Altura Prevista: 213 cm

Cirurgia



• Alta Estatura Familiar (Constitucional)

• Síndromes Genéticas
Klinefelter
Kalmann
MarfanMarfan
X Frágil
Hipogonadismo Hipogonadotrófico Idiopático

• Excesso de crescimento na infância (sem afetar estatura adulta)
Síndrome de Sotos
Síndrome de Waever

• Mutações nas vias do peptídeo natriurético C (desenvolvimento dos condrócitos)

• Mutação no HMGA2 (crescimento excessivo, dentição precoce,
idade óssea avançada, tumor cerebelar, lipomas múltiplos)



2,03 m 2,07 m 2,10 m 2,11 m 2,32 m

Sem doença



• 2 SNPs em

Porque os europeus do norte são mais altos?
Genome-wide association study (GWAS) of body height using 2.2 million markers in 10 074 individuals

from three Dutch and one German population-based cohorts

Estrada et al., Human Molecular Genetics 2009

• 2 SNPs em
C-type natriuretic

peptide (CNP) 

2q27.1

• 1 SNP em
Natriuretic Peptide

Receptor 3 (NPR3) 
5p14



Alta Estatura Extrema, Escoliose e Hálux Longo



Alta Estatura Extrema, Escoliose e Hálux Longo

Bocciardi et al., Human Mutation 2007; Miura et al., Am J Genetics 2015



• Crescimento excessivo na infância e 
desenvolvimento intelectual prejudicado

• Características faciais: protuberância da testa, 
queixo proeminente, rosto em forma de pera
e descoloração nas bochechase descoloração nas bochechas

• Idade óssea avançada
• Escoliose, hipotonia, defeitos cardíacos, etc.
• Não ficam muito altos (gigantes) na vida adulta
• Sotos 1: haploinsuficiência do NSD1 (Nuclear 

receptor-binding SET Domain protein 1; 
cromossoma 5q35)
Sotos 2: mutações heterozigotas do NFIX (Nuclear 
Factor I, X type; cromossoma 19p13.3)

Sotos JF. Pediatr Endocrinol Rev. 2014



< 1 ano de idade

1-5 anos de idade1-5 anos de idade

5-10 anos de idade

Adolescentes/Adultos

Tatton-Brown et al., Am J Med Genet A. 2013



• Choro rouco e fraco; atraso no DPM
• Crescimento excessivo na infância e déficit intelectual
• Anormalidades esqueléticas: deformidades nos pés; 

articulações sempre dobradas, especialmente nos dedos 

Altura

articulações sempre dobradas, especialmente nos dedos 
(camptodactilia); polegares largos; testa larga; orelhas 
grandes; macrocefalia; micrognatia; olhos amplamente 
espaçados

• Hipertonia muscular; flacidez da pele; hérnias
• Idade óssea avançada
• Não ficam muito altos (gigantes) na vida adulta
• Mutação na histona metiltransferase EZH2

(raros casos, mutações NSD1)

Cabeça

Tatton-Brown et al., Am J Med Genet A. 2013



• Neoplasia Endócrina Múltipla (NEM)
NEM 1 (Menin)    – Adenoma Hipofisário, Hiperplasia/Adenomas de Paratireoides,

Tumores Neuroendócrinos Gastroenteropancreáticos
NEM 4 (CDKN1B) – Adenoma Hipofisário e de Paratireoide, Feocromocitomas/

Paragangliomas, Tumores de Rins e Órgãos ReprodutivosParagangliomas, Tumores de Rins e Órgãos Reprodutivos
• Síndrome de McCune Albright (GNAS1)

Adenoma Hipofisário, Displasia Fibrosa Poliostótica, Manchas Café-com-Leite, 
Endocrinopatias Hiperfuncionantes

• Complexo de Carney (PRKAR1A)
Acromegalia, Mixomas (Cardíacos, Cutâneos, Mamários), Hiperpigmentação
Cutânea (Lentiginose), Tumores Testiculares, Endocrinopatias Hiperfuncionantes

• Familial Isolated Pituitary Adenomas (FIPA) (AIP)
• X-Linked Acrogigantism (X-LAG) (Xq26.3 duplication)



GDPGTP

cAMP

Adenil
ciclase

manchas café-com-leite displasia fibrosa

Pi

GTP

cAMP

Gsalfa permanentemente ativada

Boyce AM, Collins MT. 2015

Endocrinopatias: 
Puberdade precoce independente de gonadotropina
Tireodopatias
Gigantismo/Acromegalia
Perda de fosfato mediada por FGF-23
Hipercortisolismo neonatal



(a) Pigmentação característica da pele 
manchada e vermelhão dos lábios
em um paciente com acromegalia 
associado ao Complexo de Carneyassociado ao Complexo de Carney

(b) Pigmentação conjuntival

(c) Mixoma de pálpebra (seta)

(d) Pigmentação em região vulvar

Correa R, Salpea P, Stratakis CA. Eur J Endocrinol. 2015



• N = 43 gigantes
• N = 13 pacientes (9 mulheres)

Microduplicação cromossomo Xq26.3

(4 casos em pacientes de
duas famílias não relacionadas,duas famílias não relacionadas,
e 9 casos esporádicos)

• Duplicação do gene GPR101 é a 
provável causa de X-LAG

• Normal ao nascimento; gigantismo
antes dos 5 anos de idade





7 meses
7 anos

9 meses
10 anos
5 meses

3 anos
3  meses

Paciente PacienteIrmã Irmã







• AIP (Familial Isolated Pituitary Adenomas)• AIP (Familial Isolated Pituitary Adenomas)

• X-LAG (X-linked acrogigantism)

• MAS (McCune Albright Syndrome)

Rostomyan L et al., Endocr Relat Cancer 2015





• Primeiro uso da palavra “acromegalia” (1886):
“Sur deux cas d’acromégalie. Hypertrophie

• Assistente do Dr. Jean-Martin Charcot
(Hospitais Salpêtrière e Bicêtre de Paris)

Pierre Marie (1853-1940)

“Sur deux cas d’acromégalie. Hypertrophie

singulière non congénitale des extremités

supérieures, inférieures et céphalique”

• Artigo traduzido para inglês e publicado em
Londres pela New Sydenham Society(1891):
Essays on acromegaly, Pierre Marie e

José Dantas de Souza Leite



1859-1925



Pierre Marie
(1853-1940)

Souza Leite
(1859-1925)

Georges Guinon
(1859-1932)

Doenças distintas

Theodor Albrecht
Edwin Klebs
(1834-1913)

Charles Dana
(1852-1935)

Edouard Brissaud
(1852-1909)

Mesma doença





3-4 novos casos/1 000 000 habitantes/ano
36–86 casos/1 000 000 habitantes

Incidência: 600-800 novos casos/ano

Prevalência: 7.200-17.200 pacientes

Capatina & Wass, J Endocrinol. 2015



Tempo médio para o diagnóstico: 7-9 anos



• 40% dos casos o diagnóstico foi feito ao acaso, em pacientes 

• Apenas 11% de 310 pacientes procuraram o médico por causa 

das alterações fisionômicas provocadas pela doença

• 40% dos casos o diagnóstico foi feito ao acaso, em pacientes 

sem queixas específicas da doença, por alterações detectadas 

durante exame físico em consulta realizada por outro motivo, 

durante exame radiológico ou numa consulta odontológica

Melmed S, NEJM 2006

É preciso pensar na acromegalia! 





Golias tinha um macroadenoma hipofisário secretor 
de GH (“somatotropinoma”), com extensão supra-
selar e consequente comprometimento visual.

História familiar (gigantismo de causa genética)

Donnelly& Morrison, Ulster Med J. 2014



Hemianopsia Bitemporal

Olho Esquerdo Olho Direito

Golias tinha um escudeiro a sua frente,

possivelmente para indicar a posição do inimigo se aproximando



Golias tinha um macroadenoma hipofisário secretor 
de GH (“somatotropinoma”), com extensão supra-
selar e consequente comprometimento visual.

História familiar (gigantismo de causa genética)

FIPA (mutação AIP) 



Golias tinha um macroadenoma hipofisário secretor 
de GH (“somatotropinoma”), com extensão supra-
selar e consequente comprometimento visual.

História familiar (gigantismo de causa genética)

A pedra de Davi penetrou seu crânio. Isso sugere 
que ele pudesse ter fragilidade óssea devido a um 
provável hiperparatireoidismo.

Há relatos de que Golias apresentava episódios de 
raiva e comportamentos bizarros – crises 
hipoglicêmicas?



Juntando o relato bíblico
com a história familiar,

minha hipótese é que Golias
seria portador de : seria portador de : 

Neoplasia Endócrina Múltipla 
do Tipo 1 (NEM 1)





Cardiopatia 
Hipertensão

Prognatismo
Espaçamento dentário

Macroglossia
Bócio

Cefaléia
Apnéia do Sono

Hipopituitarismo

Megacólon

Aumento do Número
dos Calçados

Hipertensão
Diabetes

Skin Tags

Hiperhidrose

Queixas Sexuais

Aumento das Mãos
Parestesias

(Síndrome do Túnel do Carpo)
Artralgia e Artrite

Lombalgia

Megacólon
Pólipos Intestinais

Neoplasias





Suspeita clínica Dosar IGF-I (Somatomedina C)
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Clemmons DR, Pituitary 2007
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Suspeita clínica Dosar IGF-I (Somatomedina C)

- GH nadir no TOTG

GHRH

GH

IGF-1

-

-
+

+

SS

-

(75 g glicose) cada 30’ por 2 h

Normal Acromegalia



Suspeita clínica Dosar IGF-I (Somatomedina C)

- GH nadir no TOTG

GHRH

GH

IGF-1

-

-
+

+

SS

-

(75 g glicose) cada 30’ por 2 h

GH > 0,4 ng/mL
em todos os tempos

Confirma acromegalia



Macroadenomas
70-80% casos

Microadenomas
20-30% casos



• Cirurgia Transesfenoidal

• Medicamentos

I – Analógos da SomatostatinaI – Analógos da Somatostatina
Octreotida (Sandostatin LAR), Lanreotida

II – Antagonista do receptor do GH
Pegvisomanto

III – Agonistas Dopaminérgicos (*)

• Radioterapia



… doença crônica debilitante e desfigurante…

… que ocorre em ambos os sexos e em qualquer idade…

… associada com complicações cardiovasculares (CV), osteoarticulares, 
respiratórias, gastrointestinais, metabólicas e neoplásicas…respiratórias, gastrointestinais, metabólicas e neoplásicas…

… com taxa de mortalidade 2 a 4 vezes maior (CV e respiratórias)… 

… em que o diagnóstico é feito, em geral, muito tardiamente, quando a doença
já se encontra em fases avançadas… 

… mas com grandes avanços na compreensão de sua etiopatogenia
e nas opções para o seu tratamento!


