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RESUMO 

 
 



 

Marchisotti F. Tratamento com hormônio de crescimento (GH) em crianças 
com deficiência de GH (DGH): importância das dosagens de IGF-I e IGFBP3 
na individualização da dose de GH recombinante [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 105p. 
 

Atualmente, a maioria dos endocrinologistas pediátricos usa uma 
dose fixa de GH, calculada por quilo de peso ou área de superfície corporal, 
para todos os pacientes. Algumas crianças com DGH, tratadas com as 
doses atuais, não atingem uma estatura normal e outras não atingem a 
estatura-alvo geneticamente prevista pela altura dos pais. Além disso, 
algumas crianças com DGH desenvolvem características acromegalóides 
após o uso por longo prazo da medicação. A existência de um marcador 
preciso e eficiente seria útil para a individualização da dose de rGH. Esse 
marcador deveria ser mensurado em um período de tempo menor que a 
velocidade de crescimento (VC). Neste estudo usamos as concentrações de 
IGF-I como esse marcador. Durante 12 meses, acompanhamos trinta 
crianças portadoras de DGH grave, em tratamento prévio por cerca de 
quatro anos, divididas em dois grupos de 15, para comparar o tratamento 
com a dose de rGH baseada no peso versus o tratamento com a dose de 
rGH ajustada pelas concentrações de IGF-I para mantê-las em uma faixa 
alvo (entre 0 a +2 DP). Foi possível manter concentrações de IGF-I dentro 
de valores predeterminados pelo ajuste da dose de rGH em 13 dos 15 
pacientes, mas a VC não foi diferente entre os grupos (6,8±2,6 vs. 6,9±2,7 
cm/ano; p=NS); porém, quando considerados apenas os pacientes pré-
púberes que mantiveram concentrações de IGF-I entre 0 e +2DP em pelo 
menos 75% das dosagens, sua velocidade de crescimento foi maior em 
comparação com as crianças que mantiveram concentrações de IGF-I 
abaixo de 0DP em 50% ou mais das dosagens (8,8±1,8 vs. 6,3±2,9 cm/ano; 
p<0,05). Em paralelo, comparamos as concentrações de IGF-I de diferentes 
genótipos do exon 3 do receptor de GH (GHR), nessas trinta crianças, 
durante o tratamento. Duas das mais comuns isoformas em seres humanos 
são geradas pela retenção (full length GHR - GHRfl) e exclusão do exon 3 
(exon 3 deleted GHR - GHRd3). A influência desse polimorfismo na resposta 
ao tratamento com  rGH em pacientes com DGH tem sido alvo de 
controvérsia. No presente estudo, apesar de receberem a mesma dose de 
rGH (41±10 vs. 41±8 µg/kg⋅d; p=NS), pacientes carreando ao menos um 
alelo-d3 GHR, como grupo, tiveram maiores níveis de IGF-I que aqueles 
homozigotos para o alelo GHR full-length (0,9±0,9 vs. –0,3±1,2 DP; p<0,05) , 
indicando uma melhor sensibilidade ao GH para o primeiro genótipo. A VC 
não foi diferente entre os grupos GHRd3 vs. GHRfl (7,3±1,9 vs. 
6,4±3,1cm/ano; p=NS). 

 
Descritores: 1- Hipopituitarismo, 2- Hormônio de crescimento/ deficiência, 3- 
Fator de crescimento insulin-like 4- Hormônio de crescimento/ tratamento, 5 
– Receptor do hormônio de crescimento, 6- Criança 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 
 

 

 

 

 



 

Marchisotti F. Growth hormone (GH) treatment of children with GH 
deficiency: importance of IGF-I and IGFBP3 measurements on recombinant 
GH dose individualization [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2007. 105p. 
 

Currently, most pediatric endocrinologists use a fixed rGH dose 
calculated according to the weight or body surface area for all patients. Some 
children with GHD, treated with the present doses, do not achieve normal 
height, and some, even reaching normal height, do not achieve the genetic 
target height determined by their parents’ heights. At the same time, some 
children with GHD develop acromegalic characteristics after long-term 
treatment with rGH. The existence of a specific and effective marker to 
individualize rGH dose would be useful to control therapy of children with 
GHD. This marker ideally should be obtained in a shorter time interval than 
the growth velocity (GV). In the present study, we measured insulin-like 
growth factor (IGF-I) as this marker. During one year, we followed 30 children 
with severe GHD, treated previously with rGH for an average of 4yrs, divided 
in two groups of 15, to compare weight-based versus IGF-I-based rGH 
dosing to reach IGF-I levels between a target range (0 and +2 SDS). It was 
feasible to maintain IGF-I levels in this predetermined range by adjusting the 
rGH dose in 13 of 15 patients, but growth velocity was not different in groups 
with weight-based or IGF-I based rGH dose (6.8±2.6 vs. 6.9±2.7cm/y; p=NS); 
however, in prepubertal children who reached predetermined target IGF-I 
levels in 75% of the measurements GV was higher than in those who did not 
(8.8±1.8 vs. 6.3±2.9 cm/y; p<0.05). In parallel, we compared IGF-I levels of 
different GH receptor (GHR) exon 3 genotypes in these 30 children during 
treatment. Two of the more common GHR isoforms in humans are generated 
by retention (full length GHR - GHRfl) and by exclusion of exon 3 (exon 3 
deleted GHR - GHRd3). The influence of this polymorphism on the response 
to rGH treatment in patients with GH deficiency has been controversial. In the 
present study, despite receiving similar rGH doses (41±10 vs. 41±8 µg/kg⋅d; 
p=NS), patients carrying at least one GHR d3-allele, as a group, had higher 
IGF-I levels than those homozygous for the GHR full-length allele (0.9±0.9 
vs. –0.3±1.2 SDS; p<0.05), indicating a greater GH sensitivity with the former 
genotype. GV was not different between groups GHRd3 vs. GHRfl (7.3±1.9 
vs. 6.4±3.1cm/y; p=NS).  
 
Descriptors: 1- Hypopituitarism; 2- Growth hormone/deficiency ; 3- Growth 
hormone/treatment; 4- Insulin-like growth factor; 5- Growth hormone 
receptor; 6- Child 
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1.1 -  Deficiência de hormônio de crescimento (GH) - etiologia, quadro 

clínico, diagnóstico e tratamento 1-5 

 

A deficiência do hormônio de crescimento (DGH) é uma condição rara 

e diagnosticada, em geral, após observação de baixa estatura. Sua real 

incidência é difícil de ser calculada devido à falta de critérios padronizados 

de diagnóstico. Alguns estudos estimam entre 1:3.500 até 1:60.000 nascidos 

vivos 6, 7. 

A deficiência hormonal existe como um espectro contínuo, variando 

desde casos típicos de deficiência total até quadros de deficiência parcial 

mínima ou alterações do ritmo secretório endógeno. Além disso, indivíduos 

normais apresentam grande variação na secreção de GH, o que torna difícil 

sua distinção dos casos de deficiências parciais4. 

A deficiência pode ser congênita ou adquirida. Os casos congênitos 

são, na maioria, esporádicos e estima-se que de 5 a 30% deles tenham 

ocorrência familiar. A doença é mais comum no sexo masculino e pode vir 

associada a outras deficiências hormonais, defeitos anatômicos da linha 

média e alterações típicas na ressonância nuclear magnética. A deficiência 
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adquirida acomete crianças com doenças que afetam a região hipotálamo-

hipofisária. 

 

1.1.1 -  Etiologia da deficiência de GH 

 

Hipotálamo / Hipófise. 

Anormalidades genéticas: 

- mutações no gene GH, 

- GH bioinativo, 

- mutações no gene do receptor do GHRH (hormônio liberador de 

GH), 

- mutações nos fatores de transcrição essenciais ao 

desenvolvimento pituitário. 

Malformações congênitas. 

Trauma. 

Inflamação. 

Tumores. 

Radioterapia. 

Quimioterapia. 

Processos infiltrativos. 

Alterações vasculares. 

Psicossocial. 

Disfunção neurossecretória. 

DGH isolada idiopática adquirida. 

Anticorpos anti-GH. 
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1.1.2 -  Quadro clínico 

 

O quadro clínico depende da idade de início, da etiologia e da 

gravidade da deficiência. 

São informações importantes na anamnese: pais consangüíneos, 

história familiar de baixa estatura, intercorrências durante o parto (parto 

pélvico, anóxia grave, trauma), intercorrências neonatais (hipoglicemia 

neonatal, convulsões, icterícia prolongada, defeito de linha média facial). No 

nascimento, a estatura não é comprometida de modo significativo. Já no 

primeiro ano de vida, pode-se verificar um retardo de crescimento. 

No exame físico, além da baixa estatura, podem ser notados: fronte 

olímpica, nariz em sela, esclera azulada, maxilares pequenos, implantação 

anômala dos dentes permanentes, “face de boneca”, pele e cabelos finos, 

voz fina, aguda e infantil, acromicria, obesidade troncular, micropênis e 

malformações secundárias a um defeito de linha média facial. O fechamento 

de suturas cranianas é tardio. A relação segmento superior/segmento inferior 

(SS/SI) permanece inalterada. Não são afetados o crescimento cerebral e a 

inteligência.  

No quadro evolutivo, observam-se: diminuição da velocidade de 

crescimento (VC) para a faixa etária, atraso da idade óssea, possível 

aparecimento de outras deficiências hormonais hipofisárias, deslocamento 

progressivo do canal de crescimento. 
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1.1.3 - Critérios para investigação de deficiência de GH - 

adaptado do Consenso da GH Research Society 8 

 

 Estatura abaixo de dois desvios padrões (DP) da média para idade 

e sexo. 

 Estatura 1,5 DP abaixo da altura alvo. 

 Na ausência de baixa estatura, uma VC menor que 4 cm/ano ou <-

2 DP da média para idade cronológica durante um ano ou <-1,5 

DP por dois anos. 

 Redução da altura em 0,5 DP ou mais, por ano, em crianças 

acima de dois anos. 

 Sinais de deficiência múltipla de hormônios hipofisários. 

 Sintomas neonatais de DGH. 

 Presença de condição predisponente (por exemplo: tumores, 

radioterapia craniana). 

 

 

1.1.4 -  Diagnóstico da deficiência de GH 

 

a) Laboratorial 

Amostras isoladas de GH, obtidas ao acaso, não são úteis, pois as 

concentrações de GH variam muito durante o dia em decorrência de sua 

secreção cíclica. Deve-se, portanto, dar preferência à dosagem de GH após 

estimulação com agentes farmacológicos (arginina, insulina, clonidina, 
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levodopa, glucagon, GHRH, ou a combinação deles). Esses agentes 

provocam a liberação de GHRH ou suprimem a somatostatina (hormônio 

que inibe a liberação de GH), podendo ainda agir dos dois modos, 

simultaneamente. De modo geral, cada serviço de endocrinologia adota a 

sua forma de diagnosticar a DGH, tanto em termos de escolha do teste 

quanto em relação ao valor de corte do pico de GH usado. Existe o 

consenso, porém, de que são necessários dois testes de estímulo não 

responsivos para que se faça o diagnóstico da forma clássica de DGH 8,9, 

pois 10% das crianças normais não têm uma elevação adequada do GH em 

um teste 2. No nosso meio, o mais comum é realizar o teste da clonidina e o 

teste de hipoglicemia induzida por insulina (ITT). 

Os problemas dos testes são vários e estão indicados abaixo. 

 Variabilidade dos ensaios. 

 Resposta falso-negativa nos obesos e na fase de crescimento 

lento da pré-adolescência. Em tais casos, a administração de 

esteróides gonadais antes do teste melhora sua eficácia 10,11. 

 Variabilidade interindividual na resposta.  

 Baixa reprodutibilidade – variabilidade intra-individual. 

 Definição da resposta anormal é arbitrária. O nosso laboratório 

considera um valor de corte para o pico de GH = 3.2 ng/ml, para o 

método imunofluorimétrico (IFMA). Esse valor foi baseado na 

resposta de indivíduos normais a um teste de clonidina 12 e pode 
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ser considerado rigoroso, se comparado com a literatura. Tal fato 

aumenta a especificidade dos nossos diagnósticos. 

 Crianças com o chamado deficit neurossecretor respondem 

adequadamente aos testes, mas sua secreção de GH em 24h é 

baixa. Nenhum teste identifica crianças com deficiência parcial ou 

resistência parcial ao GH. 

As concentrações de IGF-I e IGFBP3 (proteína 3 ligadora de IGF) 

apresentam variação circadiana mínima 13. Esses hormônios podem ser 

dosados em amostra sanguínea única. Variam, entretanto, com os estados 

nutricionais (desnutrição, anorexia) e mórbidos (hipotireoidismo, diabetes 

mellitus descompensado, doença hepática crônica). Existe também uma 

ampla variação conforme a idade e sexo. Na deficiência de GH, os referidos 

hormônios encontram-se, habitualmente, em concentrações baixas. Valores 

normais, porém, não excluem a doença. Porém, valores que excedem +1 DP 

do esperado para a idade tornam o diagnóstico bastante improvável  

(tabela 1). 

 

b) Exames de imagem 

Com exceção de algumas causas genéticas conhecidas, DGH 

clássica é incomum em pacientes com RNM normal. As alterações mais 

encontradas são a neurohipófise ectópica e a hipoplasia de adenohipófise 

(gráfico 1). Tillman et al. relatam serem essas características altamente 

específicas e preditivas de DGH 14. Osorio et al. observaram que pacientes 

com DGH de etiologia genética apresentavam menos alterações à RNM que 
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pacientes com DGH de etiologia idiopática; propuseram a utilização da RNM 

em conjunto com a resposta hormonal aos testes de estímulo hipofisário 

como forma de selecionar pacientes e genes candidatos ao diagnóstico 

etiológico de DGH 15. 

 

1.1.5 -  Tratamento  

 

Os objetivos terapêuticos do uso de rGH (hormônio de crescimento 

recombinante) são atingir uma estatura final compatível com a estatura-alvo 

determinada pela altura dos pais e proporcionar, a curto prazo, uma 

diminuição da deficiência de estatura para a idade.  

No passado, usou-se GH extraído de hipófises de cadáver; porém, 

essa forma foi abolida do mercado devido à preocupação quanto a uma 

relação causal, em aproximadamente cem casos descritos, até o momento, 

de uma rara e fatal encefalopatia espongiforme (Doença de Creutzfeldt-

Jakob) 16,17. 

Atualmente, dispomos apenas do hormônio do crescimento como 

tratamento efetivo da DGH. Tal hormônio, também chamado somatotrofina, 

pode ser produzido por técnica de DNA recombinante em quantidade 

ilimitada. 

A dose ideal de uma medicação é aquela que atinge os objetivos 

terapêuticos com menos efeitos colaterais. As doses atuais são medidas em 

mg/kg·d ou UI/kg·d, sendo que 1mg = 3U. A aplicação pode ser subcutânea 
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ou intramuscular, a primeira sendo preferida universalmente. Nos Estados 

Unidos, de modo geral, são usadas doses de 25 a 50 µg/kg·d (0,075 a 0,15 

U/Kg·d) 18, enquanto que, na Europa, as doses variam entre 25-33.3 µg/kg·d 

(0,075 a 0,1 U/kg·d) e, no Japão, a dose diária comum é de 25 µg/kg·d 

(0,075 U/kg·d) 19. 

O rGH pode ser administrado sob várias modalidades: pó para 

diluição e aplicação injetável, canetas injetoras, dispositivos sem agulha ou 

formulações de longa ação. As últimas ainda não são amplamente usadas, 

pois apresentaram um índice de crescimento 2 cm inferior ao das outras 

modalidades, no primeiro ano de tratamento 20.  

A resposta ao rGH, medida sob a forma de VC, varia individualmente. 

Em geral, ganha-se de 10 a 12 cm no primeiro ano, de 7 a 9 cm no segundo 

e terceiro anos e, a seguir, ocorre queda progressiva 21 (gráfico 2). Modelos 

matemáticos têm examinado parâmetros auxológicos e laboratoriais que 

influenciam a velocidade de crescimento 22-25. 

No que se refere à puberdade, existem algumas abordagens visando 

à melhora da estatura final. Doses altas têm sido estudadas nesse período, 

com bons resultados, com base no fato de que a secreção de GH 

normalmente aumenta de duas a quatro vezes durante o estirão puberal 

26,27. O bloqueio puberal com análogos de GnRH é usado em alguns 

serviços com benefícios já demonstrados 28, 29, visto que, quanto mais baixo 

o paciente ao se iniciar a puberdade, menor é a sua estatura final. 
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Vários fatores podem levar a uma resposta ruim ao tratamento: pobre 

aderência, aplicação incorreta ou preparação incorreta, hipotireoidismo 

clínico ou subclínico, doença sistêmica coexistente, terapia com corticóide 

em dose excessiva, radiação prévia da coluna, fusão epifisária, anticorpos 

anti-GH ou diagnóstico incorreto. 

Todas as crianças devem ser retestadas para a DGH, através do ITT; 

após completarem o crescimento esquelético. Excetuam-se pacientes com 

grande probabilidade de persistência do deficit, representados por aqueles 

portadores de DGH severo e com: outras deficiências hipofisárias ou 

alteração estrutural hipotálamo-hipofisária ou irradiação craniana prévia de 

alta dose. Nesses, apenas uma dosagem de IGF-I < -2 DP basta para 

confirmar o diagnóstico. Se o IGF-I for > -2 DP, procede-se a novo teste 30. 

Os efeitos colaterais da terapia são poucos e infreqüentes: a) efeitos 

antiinsulina, porém sem diabetes clínico, em pacientes não predispostos; b) 

deslocamento da cabeça do fêmur (não se sabe se a terapia aumenta o 

risco inerente ao paciente com DGH); c) pseudotumor cerebral (pode ocorrer 

e requer descontinuação temporária do tratamento); d) características 

acromegalóides (sugerem dose excessiva) e e) ginecomastia pré-puberal. A 

incidência de leucemia nos pacientes tratados com GH e sem fatores de 

risco conhecidos não é maior que a esperada 31, como se encontrou 

previamente 32. Também não se mostrou que o GH aumenta o risco de 

recorrência de tumores em crianças previamente tratadas de um câncer 33. 

Swerdlow et al. constataram maior incidência e mortalidade por câncer 

colorretal em pacientes tratados com GH durante a infância e idade adulta 
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jovem 34. Assim, com os dados atualmente disponíveis, recomenda-se 

atenção contínua e cuidadosa quanto ao risco de neoplasias durante o 

tratamento com rGH 35.  

 

1.2 - IGF-I / IGFBP3 

 

O fator de crescimento insulina-símile (IGF-I) é um peptídeo de 

setenta aminoácidos que possui 50% de homologia estrutural com a insulina, 

donde a origem de seu nome. No período pós-natal, o GH é o principal 

estimulador da produção de IGF-I. O estado nutricional e o aporte protéico-

calórico desempenham papel relevante no mecanismo regulatório de 

produção 36. As concentrações de insulina, hormônios tireoidianos e sexuais 

também estimulam a síntese de IGF-I 37.  

O IGF-I é produzido na maioria dos órgãos e tecidos do organismo, 

principalmente no fígado, sob a ação do GH. Suas ações podem ser 

observadas em inúmeros tecidos e células do organismo. Existem 

evidências concretas das ações parácrina e autócrina, além da ação 

endócrina desse hormônio 38-40. O IGF-I é responsável pela maioria das 

ações anabólicas e mitogênicas do GH; estimula a síntese de DNA e a 

proliferação celular, atuando como um regulador fundamental da progressão 

celular através das diversas fases do ciclo e como potente estímulo 

mitogênico. A redução das concentrações glicêmicas é conseqüência do 

aumento da captação e utilização periférica de glicose, diminuição de sua 

produção hepática, aumento da síntese de glicogênio e aumento da 
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sensibilidade à insulina 41. As ações biológicas do IGF-I podem ser 

resumidas como: a) ações metabólicas insulina-símile; b) estímulo à 

proliferação e diferenciação celular; c) modulação das funções celulares, 

com conseqüente promoção do crescimento e desenvolvimento de órgãos e 

tecidos 42.  

Está bem estabelecido o papel crítico do IGF-I em todas as fases do 

crescimento, incluindo o intra-uterino, o infantil e o puberal 43. A ação do GH 

no crescimento pós-natal é mediada pelo IGF-I que pode ser dosado no 

soro. A concentração sérica de IGF-I é mais estável que a concentração 

sérica de GH. As concentrações de IGF-I são influenciadas pela idade e pelo 

grau de maturação sexual. Existem curvas de valores normais das 

concentrações de IGF-I ajustadas para a idade e o sexo.  

A IGFBP3 pertence a uma família de proteínas ligadoras de IGF 

(IGFBPs). Essas proteínas têm a função de aumentar a meia-vida dos 

peptídeos IGFs, transportá-los às células alvo e modular a sua interação 

com os receptores de membrana. Cerca de 75% do IGF-I circulante estão 

ligados à IGFBP3 e à subunidade ácido-lábil (ALS) formando um complexo 

ternário que aumenta a meia-vida plasmática da IGF-I. Sob certas 

circunstâncias, a IGFBP3 inibe a ação do IGF-I 44, pois a sua afinidade de 

ligação em relação a ele é maior que a do receptor de IGF-I. A IGFBP3 tem 

também um efeito inibidor intrínseco, em alguns tipos de células, mediado 

por receptor próprio 45. Tal efeito é hoje bem aceito e postula-se sua relação 

com a diminuição do risco de neoplasias. As concentrações séricas de 

IGFBP3 são facilmente dosadas, são menos dependentes da idade que  
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IGF-I e, segundo Blum e cols 46, podem ser, até, mais úteis que o IGF-I para 

o diagnóstico de deficiência de GH (tabela 1). 

 

1.3 -  Razão molar IGF-I / IGFBP3 

 

O processo de carcinogênese envolve etapas de iniciação, promoção 

e progressão. O IGF-I parece participar de uma forma permissiva, em 

conjunto com oncoproteínas, nas duas últimas fases do processo de 

tumorigênese. In vitro, o IGF-I não promove transformação, mas estimula a 

proliferação de clones de células transformadas e o crescimento de tecidos 

tumorais preexistentes. O sistema IGF-I/IGF-IR influencia a progressão de 

células cancerosas por facilitar a adesão e migração das células e por 

estimular a angiogênese nos tecidos tumorais e naqueles ao redor dos 

tumores47.  

No processo de apoptose, mutações gênicas, que ocorrem 

constantemente, são reconhecidas por mecanismos de defesa celular que 

conduzem a célula ao auto-extermínio. Esses sinais apoptóticos podem ser 

superados pelo estímulo proliferativo mediado pelo IGF-I. A célula danificada 

acumularia mutações e, assim, evoluiria para uma neoplasia. Nesse sentido, 

o IGF-I atuaria como um fator anti-apoptótico 48,49. A IGFBP3, ao contrário de 

IGF-I, promove apoptose e interrompe a proliferação de células tumorais 50.  

Em relação ao câncer de mama e ao câncer de próstata, outro 

mecanismo provável da atuação do IGF-I como indutor do crescimento 
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tumoral seria através da amplificação da atividade das gonadotrofinas, 

aumentando a produção de esteróides gonadais 51,52. 

Recentes estudos epidemiológicos sobre risco de câncer de mama 53, 

próstata 54 e cólon 55 têm indicado que concentrações séricas de IGF-I no 

quartil superior do normal estão associados a aumento do risco dessas 

neoplasias. A razão entre IGF-I e IGFBP3 pode ser importante na 

determinação do risco de malignidade. A combinação de baixas 

concentrações de IGF-I e altas concentrações de IGFBP3 tem sido 

associada com o perfil de risco mais favorável e altas concentrações de IGF-

I e baixas concentrações de IGFBP3, associadas com o perfil de maior risco 

56. O risco de neoplasias presumivelmente está associado a várias décadas 

de exposição a essa relação IGF-I/IGFBP3 elevada e sua análise é 

importante durante a monitoração da terapia com rGH. 

 

1.4 -  Exon 3 do gene do receptor de GH 

 

Diversos trabalhos estudaram diferentes variáveis que poderiam 

influenciar a resposta ao tratamento com rGH em crianças com DGH. Tais 

variáveis, como duração do tratamento 57,58, escore Z da altura no início do 

tratamento 57,59, atraso na idade óssea 58, altura no início da puberdade 

57,59,60, altura média dos pais 57 e a velocidade crescimento no primeiro ano 

de tratamento com rGH 57, foram positivamente correlacionados com a altura 

final em pacientes com DGH tratados com rGH. Por outro lado, idade ao 

 



Introdução  
  
 

15

início do tratamento 57 e o pico máximo de GH nos testes de estímulo 58 

tiveram uma correlação negativa com a resposta ao tratamento.  

Estes fatores explicam apenas parcialmente a variabilidade 

interindividual na resposta ao tratamento com rGH em crianças com DGH, 

implicando a necessidade de se considerarem outros parâmetros. Fatores 

genéticos começam a ser explorados por estudos moleculares. O receptor 

de GH (GHR) é um candidato óbvio para influenciar a resposta ao 

tratamento com rGH. O GH é importante no crescimento pós-natal e o GHR 

é responsável por mediar todas as ações do GH 61. O gene do GHR está 

localizado no braço curto do cromossomo 5 (p13.1-p12) e inclui nove exons 

codificadores e vários exons não codificadores. O exon 2 codifica uma 

sequência de 18 aminoácidos que é clivada da proteína madura. Os exons 

3-7 codificam o domínio extracelular do receptor 62. O exon 8 codifica o 

domínio transmembrana e os exons 9 e 10 codificam o domínio de 

transdução do sinal citoplasmático e a região 3` não transcrita. Duas das 

isoformas mais comuns do GHR em humanos são geradas pela retenção 

(full-length GHR - GHRfl) e pela exclusão do exon 3 (exon 3 deleted GHR - 

GHRd3)63. Essas isoformas apresentam uma ampla distribuição em seres 

humanos, variando a freqüência de cada alelo de 68-75% e 25-32%, 

respectivamente, para GHRfl e GHRd3 62,63. Recentemente, Dos Santos et 

al. 62 relataram que, entre crianças com baixa estatura idiopática ou nascidas 

pequenas para a idade gestacional, aqueles pacientes que tinham pelo 

menos um alelo GHRd3 apresentavam melhor resposta terapêutica com rGH 

no primeiro e segundo anos de tratamento que pacientes homozigotos para 
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GHRfl. A relação entre o genótipo ligado ao exon 3 e concentrações de IGF-I 

e velocidade de crescimento são outros aspectos relacionados com o 

tratamento com rGH que merecem ser investigados. Estudo prévio, realizado 

por nós, mostrou que a resposta ao tratamento com rGH no primeiro ano e a 

altura final de pacientes portadores de DGH com pelo menos um alelo 

GHRd3 foi melhor que em homozigotos GHRfl 64. 

 

1.5 -  Sexo x IGF-I 

 

Respostas gênero-específicas ao GH têm sido observadas na 

população adulta 65,66. Sabe-se que mulheres adultas secretam quantidade 

três vezes maior de GH que homens para manter concentrações de IGF-I 

semelhantes 67. A dose de manutenção do rGH para manter concentrações 

de IGF-I na faixa desejada é maior e o tempo para atingi-la é mais longo em 

mulheres adultas com hipopituitarismo. O estradiol é um óbvio candidato 

responsável pelo efeito de atenuação da produção de IGF-I; sabe-se, 

inclusive, que o uso de estradiol oral reduz a produção de IGF-I em mulheres 

adultas 68,69. Essas respostas gênero-específicas foram pouco estudadas em 

crianças. A composição corporal também é diferente entre meninos e 

meninas pré-púberes, um dado que poderia contribuir para diferente 

resposta ao GH 70. Tais estudos indicam que fatores como idade, sexo e 

composição corporal podem afetar a sensibilidade ao GH; nesse contexto, 

concentrações séricas de IGF-I surgem como um parâmetro a mais na 

monitoração da terapia com rGH. 
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1.6-  Individualizando a dose de GH 

 

O processo de crescimento é multifatorial e complexo. A baixa 

estatura é uma queixa comum no ambulatório e a deficiência do hormônio de 

crescimento, na sua forma clássica, é uma causa importante, mesmo que 

pouco comum, devido às conseqüências que traz se não diagnosticada 

precocemente e não tratada adequadamente. 

Desde a década de 1980, mais precisamente após 1985, com o 

advento do hormônio de crescimento por técnica de DNA recombinante, 

buscam-se marcadores mais precisos de resposta ao tratamento com rGH. 

Atualmente, nos baseamos em parâmetros clínicos, como a velocidade de 

crescimento e os efeitos colaterais, para julgar se a terapia em uso está 

adequada. A VC pode ser dependente de inúmeras variáveis como, por 

exemplo, alimentação, co-morbidades e reposição adequada das outras 

deficiências.  

Um marcador preciso e de uso em curto prazo seria útil para a 

individualização da dose de GH. Tem-se usado uma dose fixa de hormônio 

de crescimento, calculada por quilo de peso ou área de superfície corporal, 

para todos os pacientes. É bem aceita na literatura a necessidade de 

individualização das terapias em geral, com base na resposta à terapia. 

Como já se descreveu anteriormente, existe uma ampla variação na dose de 

GH; em parte, devido a tradições nacionais e regimes impostos por 

autoridades de regulamentação locais e em parte por razões inexplicáveis. A 
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situação torna-se ainda menos padronizada durante a puberdade, período 

em que alguns corrigem, e muitos não, a dose de acordo com a maior taxa 

fisiológica de produção de GH dessa etapa do desenvolvimento. Parece-nos 

provável que existam pacientes subtratados e outros supertratados. Apóia 

nossa suspeita o fato de que algumas crianças com DGH, tratadas com as 

doses atuais, não atingem uma estatura adequada e outras, mesmo 

alcançando uma estatura normal, não chegam à estatura-alvo prevista pela 

altura dos pais 57. Além disso, algumas crianças com DGH desenvolvem 

características acromegalóides após o uso a longo prazo da medicação 71-73. 

Tais características também já foram observadas em crianças portadoras da 

Síndrome de Turner, em tratamento com GH 74, e em portadores da 

Síndrome de Insensibilidade ao GH, tratados com IGF-I recombinante 75. 

A concentração sérica de IGF-I aumenta significativamente no 

primeiro ano de tratamento 76,77 e se mantém elevada, em relação ao 

período pré-tratamento, após o uso prolongado de rGH. As concentrações 

de IGF-I podem oscilar no decorrer do tratamento e atingir valores 

inadequados quando considerados em conjunto: idade, sexo e estádio 

puberal. Quando a terapia com rGH foi iniciada em adultos, as doses eram 

baseadas no peso ou superfície corpórea; contudo, muitos pacientes 

experimentaram efeitos colaterais limitantes como edema e artralgias, 

muitas vezes associados a concentrações séricas suprafisiológicas de IGF-I. 

Vários estudos demonstraram a utilidade de se usarem doses de rGH 

ajustadas de acordo com as concentrações de IGF-I em adultos78-80. 

Estudos em acromegálicos mostram que a normalização das concentrações 
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séricas de IGF-I, por meio de cirurgia ou de farmacoterapia, melhora ou 

previne a progressão da cardiomiopatia 81 e também se correlaciona com a 

sobrevida desses pacientes 82. Pergunta-se, pois, porque as crianças não 

podem ser também monitoradas com esse marcador bioquímico. No 

passado, o método de dosagem de IGF-I era menos reprodutível que 

atualmente. Isso gerou bastante desconfiança em relação ao seu uso. 

Percebe-se uma tendência em resgatar a credibilidade do ensaio e 

pesquisar seu uso na monitoração do tratamento em crianças. Existe um 

fator de confusão acerca dessa questão e diz respeito ao modo como é 

diagnosticada a DGH em diferentes serviços. Crianças diagnosticadas com 

mais rigor, com uso de pontos de corte menores para o pico de GH nos 

testes de estímulo, talvez apresentem maior correlação entre IGF-I e dose 

de rGH; trata-se de uma questão ainda em aberto. 

A produção de GH varia consideravelmente entre os indivíduos 83. As 

concentrações séricas de IGF-I e IGFBP3 são, geralmente, paralelas à 

média de 24h da produção de GH 84. Existe uma relação entre a quantidade 

de GH secretada e as concentrações séricas de IGF-I, bem como entre esse 

hormônio e o crescimento 43,85. Ainda há controvérsia sobre qual dos 

componentes - GH circulante, IGF-I circulante ou IGF-I produzido localmente 

– constitui o promotor mais importante do crescimento. As evidências 

apontam para a participação importante de todos na fisiologia do processo 

de crescimento. A participação fundamental de IGF-I é evidenciada pelo 

extremo retardo de crescimento de indivíduos portadores de mutação no 
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receptor de GH (Síndrome de Laron) e pela recuperação, ao menos parcial, 

que se constata neles após tratamento com IGF-I recombinante 86. 

O IGF-I apresenta apenas uma discreta variação diurna que ainda é 

atenuada pela sua ligação às IGFBPs, das quais a IGFBP3 é a mais 

abundante na circulação 87. As concentrações séricas de IGF-I e IGFBP3, 

como regra, estão reduzidas nos pacientes com deficit de GH ou com 

insensibilidade ao mesmo. Atualmente, seu uso clínico na DGH limita-se à 

contribuição para o diagnóstico da deficiência de GH, para a monitoração da 

segurança da terapia e para garantir a adesão ao uso da medicação. 

Apenas recentemente se tem estudado uma correlação entre os valores 

desses marcadores bioquímicos e a resposta ao tratamento com rGH.  

A dosagem de IGF-I e IGFBP3 em sangue capilar já foi estudada 

como um método mais prático, seguro e barato, além de menos traumático, 

em relação ao método convencional 88. Isso facilitaria uma possível 

monitoração terapêutica por meio desses valores, caso a monitoração fosse 

efetiva. 

A resposta ao tratamento com rGH está diretamente relacionada ao 

conceito de individualização da dose. A resposta individual ao GH varia 

bastante entre as crianças 89. Análises retrospectivas sugerem uma relação 

linear entre a dose de rGH e o crescimento 90, porém, a natureza dessa 

relação e a dose máxima efetiva permanecem desconhecidas. 

Uma abordagem de monitoração que individualize a terapia e inclua 

parâmetros bioquímicos, além de auxológicos, parece ser necessária no 
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manejo das crianças tratadas com rGH para se obter a melhor altura final, 

assegurar adesão e minimizar efeitos colaterais. Assim, é lógico pensar que 

o IGF-I poderia ser uma ferramenta útil para obter e otimizar a resposta ao 

tratamento pelo ajuste de dose do rGH. 
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Em crianças com deficiência de GH e em tratamento com hormônio 

de crescimento, realizar um esquema de tratamento individualizado através 

do ajuste da dose de rGH de acordo com as concentrações séricas de IGF-I 

dosadas durante o tratamento e compará-lo com o tratamento tradicional 

(dose fixa por quilo de peso) para atingir os objetivos abaixo indicados. 

1 - Avaliar a possibilidade de obtenção de concentrações de IGF-I, 

dentro da faixa de 0 e +2DP, pelo ajuste da dose do rGH. 

2 -  Comparar a velocidade de crescimento e ganho de altura em 

ambos os grupos. 

3 -  Avaliar a influência da mudança de dose do rGH, orientada pela 

monitoração de IGF-I, sobre a razão molar entre IGF-I e IGFBP3.  

4 -  Relacionar o genótipo referente ao exon 3 do gene do receptor 

de GH com as concentrações de IGF-I e a resposta ao 

tratamento.  
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3.1 -  Casuística 

 

Foram estudadas trinta crianças, todas portadoras de deficiência 

grave de hormônio de crescimento (18 do sexo masculino), já em tratamento 

com GH por 4,3 ± 3,2 anos, selecionadas do ambulatório da Unidade de 

Endocrinologia do Desenvolvimento do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de São Paulo. As características dessas crianças, no início do 

estudo, estão resumidas nas tabelas 2 e 3. 

Critérios de inclusão: idade até 17 anos, em uso de hormônio de 

crescimento, com deficiência de GH isolada ou combinada com outras 

deficiências hipofisárias.  

Critérios de exclusão: DGH de etiologa tumoral, doença hepática, 

hipotireoidismo ou diabetes mellitus descompensados, desnutrição, 

anorexia, obesidade grave, outras doenças graves, falta de adesão ao 

tratamento (período maior que dois meses, acumulativo, sem uso de rGH) 

ou irregularidade na reposição das outras deficiências hormonais. 

O diagnóstico de DGH foi estabelecido pela presença da baixa 

estatura (altura <2DP abaixo da média para a idade e o sexo) e pela 

ausência de resposta em dois testes de estímulo à secreção de GH 
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(clonidina e ITT). De acordo com a resposta ao teste combinado (ITT + TRH 

+ GnRH), os pacientes foram classificados como DGH isolado (DGHI) ou 

deficiência hipotálamo-hipofisária múltipla (DHHM) 15,91. Deficiência de 

cortisol foi diagnosticada se cortisol < 18µg/dl após hipoglicemia. 

Hipotireoidismo foi estabelecido quando se constataram baixas 

concentrações de T4 ou T4 livre. Diabetes insipidus foi diagnosticado por 

critério previamente estabelecido 92. Pacientes com DHHM estavam em 

reposição hormonal regular.  

O trabalho foi desenhado como um estudo prospectivo experimental, 

tipo ensaio clínico, controlado, não randomizado, aberto. 

As crianças foram divididas em dois grupos de 15 pacientes, 

previamente pareados de acordo com: sexo, idade, tempo de uso prévio de 

rGH (<2anos ou > 2anos), DGHI ou DHHM, púbere ou pré-púbere (tabelas 2 

e 3).  

As crianças do grupo 1 tiveram a dose de rGH corrigida de acordo 

com as concentrações séricas de IGF-I. As crianças do grupo 2 receberam 

tratamento habitual com doses fixas de rGH, conforme nossa rotina: 

33µg/kg·d (0,1U/kg·d) na pré-puberdade e 50µg/kg·d (0,15U/kg·d) na fase 

puberal. O rGH foi administrado por via subcutânea pelos pais, tutores ou 

pelos próprios pacientes.  

Todas as crianças foram avaliadas na condição basal e a cada três 

meses durante o período de 12 meses. As avaliações foram feitas no 

mesmo período do dia e incluíram medidas da altura (média de três medidas 
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no estadiômetro), peso (medido em balança digital), o estádio puberal 

(estabelecido de acordo com a classificação de Marshall e Tanner) 93,94 e o 

desenvolvimento genital no sexo masculino (adaptação dos critérios de 

Root) 95. O início da puberdade foi indicado levando-se em consideração o 

aparecimento do broto mamário nas meninas e o maior diâmetro do testículo 

≥2,5cm nos meninos. 

Além do exame clínico, atento aos parâmetros auxológicos, em cada 

avaliação foram dosados: IGF-I, IGFBP3, T4 livre, LH, FSH, testosterona 

total ou estradiol,. O IGF-I foi dosado sempre pela manhã, após aplicação 

noturna de rGH. No grupo 1, os valores da dose de rGH foram modificados 

em 0,025U/kg·d (8.3 µg/kg·d) para mais ou para menos, de acordo com 

concentrações séricas de IGF-I reduzidas (<0DP) ou aumentadas (>+2DP), 

respectivamente; ou seja, consideramos como faixa-alvo para as 

concentrações de IGF-I valores entre 0 e +2DP. As concentrações de IGF-I 

e IGFBP3 foram comparados com os valores de uma tabela específica para 

o sexo e a idade cronológica, fornecida pelo fabricante do Kit de dosagem 

usado no estudo (quadros 1 e 2). Nos casos de atraso ou avanço puberal, a 

tomada de decisões baseou-se na concentração de IGF-I para a idade 

óssea. A velocidade de crescimento foi determinada após observação 

durante o período de um ano.  

 

 

 

 



3.2 -  Desenho resumido do estudo 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data IC IOd Altura(DP) Peso(DP) Tanner IGF-I(DP) BP3(DP) T4L LH FSH T/E2 Dose GH 
1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           

10                           
11                           
12                           
13                           
14                           
15                           

Trinta crianças com DGH 
em tratamento com rGH 

Grupo 1 (n=15) – ajuste trimestral da dose de rGH : 
    se IGF-I <  0DP        +0,025U/Kg/dia  
    se IGF-I > +2DP  –0,025U/kg/dia  
                    Alvo: 0 DP < IGF-I < +2DP

Grupo 2 (n=15) – dose habitual de rGH:  
    0,1 U/kg/dia : pré-púberes  
    0,15U/kg/dia : púberes 

Pareamento: 
   Sexo 
   Idade  
   Anos de tto  
   Puberdade 
   DGHI ou DHM 

Dados colhidos dos pacientes de ambos os grupos, a cada três meses,durante um ano 

Em paralelo: 
 
-Estudo do exon 3 do gene do receptor do GH das crianças 

Avaliados ao final de 12 meses: 
 
-Velocidade de crescimento 
-Ganho de altura 
-Concentrações de IGF-I e IGFBP3 
-Comparações de subgrupos: 
a) pré-púberes 
b) pacientes IGF-I desejado: >75% dosagens IGF-I dentro 

do alvo (0 a +2DP) vs. IGF-I baixo: 50% ou mais da 
dosagens de IGF-I abaixo de 0DP, independente do grupo 
em que foi alocado inicialmente.  

c) pacientes com deleção do exon 3 do gene do receptor de 
GH (GHRd3) vs. sem deleção (GHRfl) 
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3.3 -  Cálculos  

 

A velocidade de crescimento, no ano anterior ao início do estudo, foi 

calculada a partir dos dados de prontuário, disponíveis em banco de dados 

informatizado, criado para a realização do estudo. 

O escore Z de altura foi calculado através de padrões de referência 

britânicos 96,97. 

A altura alvo foi calculada [(altura pai + altura mãe e +13 cm para 

meninos ou -13 cm para meninas)/2] e expressa em desvio padrão. 

A razão molar IGF-I / IGFBP3 dos pacientes foi calculada a cada três 

meses e foram utilizadas as seguintes massas moleculares: IGF-I = 7.6KDa 

e IGFBP3 = 29KDa. Esses valores foram fornecidos na bula do Kit do 

Diagnostic Systems Laboratories (DSL, Webster, Texas). A razão molar IGF-

I / IGFBP3 normal foi calculada por meio da mesma fórmula e foram 

considerados os valores de IGF-I e IGFBP3 referentes à média para a idade 

e para o sexo (tabela 4). 

 

3.4 -  Ensaios hormonais 

 

O GH foi medido antes e 60, 90 e 120 minutos após estímulo com 

clonidina (0,1 mg/m2). A glicemia e o GH foram medidos no basal e 15, 30, 

45, 60 e 90 minutos após aplicação endovenosa de insulina (0,1 U/kg). O 

GH foi medido por ensaio imunorradiométrico até 1994 e, 
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subseqüentemente, foi determinado através de um método 

imunofluorimétrico com anticorpos Kit AutoDELFIA, Perkin Elmer (Wallac, 

Turku, Finland). Os ensaios foram padronizados pelo padrão 80/505 da 

Organização Mundial de Saúde e níveis de 0,1 a 38 ng/ml apresentaram um 

coeficiente de variação interensaio <10%. DGH foi diagnosticada quando o 

pico de GH após ambos os estímulos, clonidina e hipoglicemia, foi menor 

que 7 ng/ml, medido pelo ensaio imunorradiométrico (IRMA), ou menor que 

3,3 ng/ml, medido pelo método imunofluorimétrico (IFMA) 12. 

O IGF-I e IGFBP3 foram dosados no soro, por ensaio 

imunorradiométrico (IRMA), usando Kits do DSL em nosso laboratório. Não 

há reação cruzada com IGF-II, insulina ou pró-insulina para o ensaio de IGF-

I, assim como não há reação cruzada com outras proteínas ligadoras 

(IGFBPs) para o ensaio de IGFBP3. O coeficiente de variação intra e 

interensaio foi < 10% para concentrações de IGF-I e IGFBP3.  

A dosagem de todos os outros hormônios (T4 livre, LH, FSH, 

testosterona total ou estradiol) foi feita pelo método IFMA, Kit AutoDELFIA, 

Perkin Elmer (Wallac, Turku, Finland). 

 

3.5 -  Avaliação por imagem  

 

Radiografias de mão e punho esquerdos, para determinação da idade 

óssea, foram feitas antes e após um ano de tratamento, em ambos os 

grupos, e foram avaliadas pelo método de Greulich e Pyle 98. 
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RNM da região hipotálamo-hipofisária havia sido realizada em todos 

os pacientes, ao diagnóstico em um aparelho 1,5 Tesla (Signa, GE, 

Milwaukee, WI), com cortes sagitais e coronais em T1 com TR:350 msec e 

TE:20 msec. As imagens coronais foram obtidas por meio de cortes com 3,0 

mm de espessura e 10 mm de intervalo entre eles, antes e após a 

administração de 0,1 mmol/liter de um contraste paramagnético 

(gadolinium). Pacientes com tumores do sistema nervoso central, 

meningoencefalocele e irradiação prévia foram excluídos do estudo. 

 

3.6 -  Estudo molecular  

 

3.6.1 - Extração de DNA a partir de sangue periférico 

 

Amostras de DNA foram extraídas de leucócitos de sangue periférico 

pela técnica de proteinase-K-extração com sal (salting out) 99. Quinze 

mililitros de sangue venoso foram colhidos em tubos com 25mM de ácido 

etileno diaminotetracético (EDTA). O botão leucocitário foi obtido a partir da 

lise dos glóbulos vermelhos, utilizando-se, para isso, dois volumes de 

solução de lise (NH4Cl 114mM, NaHCO3 1mM) com incubação a 4°C por 

trinta minutos. O material foi centrifugado a 4°C durante 15 minutos, a 

3000rpm (Sorvall, RT7, Germany), desprezando-se o sobrenadante. O 

procedimento da lise de glóbulos vermelhos foi repetido por mais uma vez. O 

botão de células brancas foi suspenso em 9mL de solução de lise de 

glóbulos brancos (NaCl 150mM, Tris-HCl 10mM, pH 8; EDTA 10mM, pH 8), 
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com 180µL de dodecilsulfato de sódio a 10% (SDS) (Sigma, St. Louis, MO, 

USA) e 150µL de proteinase K (10mg/mL) (Invitrogen, Life Technology, 

Gaithersburg, MD, USA), sendo o material incubado a 37°C, por 18 horas. 

Após esse período, 3,6mL de solução saturada de cloreto de sódio (6 M) 

foram adicionados, agitando-se o conjunto vigorosamente durante 15 

segundos. O material foi centrifugado por 15 minutos a 3000rpm (Sorvall, 

RT7, Germany). O sobrenadante foi transferido para um tubo limpo e o DNA 

foi precipitado, acrescentando-se dois volumes de etanol absoluto gelado e 

homogeneizando-se cuidadosamente por inversão. O DNA precipitado foi 

retirado do tubo e, em seguida, lavado em etanol 70%, repetindo-se a 

operação por mais três vezes. Por último, o DNA foi lavado em etanol 

absoluto, sendo secado em centrífuga a vácuo (Eppendorf, Concentrator 

5301, Germany). Após tal procedimento, o DNA foi ressuspendido em 

tampão TE (10:0,1) (Tris-HCl 10mM, pH 8; EDTA 0,1mM, pH 8).  

A concentração do DNA extraído foi obtida por leitura em um 

espectrofotômetro (Amersham, Pharmacia, Upsala, Suécia) no comprimento 

de onda de 260nm (1,0 unidade DO 260 = 50µg/mL). Estabeleceu-se que a 

relação de 1,8 entre as leituras de 260 e 280nm seria ideal para a 

caracterização da pureza do material.  

 

3.6.2 - Pesquisa da presença ou ausência de deleção do exon 3 

 

O gene do GHR possui uma variante na qual o exon 3 encontra-se 

ausente. Com o objetivo de genotipar os nossos pacientes quanto à 
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distribuição dos alelos GHRfl e GHRd3, utilizamos a metodologia descrita 

por Pantel et al. 63 que consiste em um ensaio de PCR simples multiplex, 

usando na mesma reação um primer sense (G1: 5`-

TGTGCTGGTCTGTTGGTCTG-3`) e dois primers antisense (G2: 

5`AGTCGTTCCTGGGACAGAGA-3` e G3: 5`-

CCTGGATTAACACTTTGCAGACTC-3`) que flanqueiam a região do exon 3. 

Adotou-se o seguinte programa de amplificação: denaturação inicial a 94°C 

por cinco minutos seguida por 35 ciclos de denaturação a 94°C por trinta 

segundos, hibridização a 600C por trinta segundos e extensão a 72°C para 

extensão final. As amostras amplificadas foram avaliadas em gel de agarose 

a 1%, contendo brometo de etídio, e observadas em trasiluminador 

ultravioleta. Os primers G1 e G2 são específicos para amplificação do 

fragmento que apresenta deleção do exon 3 e geram um produto de PCR 

com 532pb (GHRd3) e os primers G1 e G3 apenas amplificam os alelos que 

possuem o exon 3 resultando em um produto de PCR com 935pb (GHRfl).  

 

3.7 -  Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas pelo programa SigmaStat 

2.0, considerando-se significativos os resultados p<0,05. Foram utilizados os 

testes t student para comparar dados contínuos com distribuição normal. Os 

Testes de Wilcoxon Signed Ranked ou Mann-Whitney Rank Sum foram 

usados para comparar dados contínuos com distribuição não normal, 

emparelhados e não emparelhados, respectivamente. O teste exato de 
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Fisher foi usado para comparar dados nominais, não emparelhados. Utilizou-

se teste de correlação de Pearson para correlacionar variáveis paramétricas.  

 

3.8 -  Ética 

 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Médica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; os 

responsáveis pelas crianças assinaram termo de consentimento após 

esclarecimento da natureza e objetivo da pesquisa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - RESULTADOS 
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O resumo geral dos dados colhidos a cada três meses durante o 

período total de 12 meses, encontram-se nas tabelas 5a-5e.  

Os resultados serão descritos abaixo em média±DP, exceto quando 

especificado o contrário. 

 

4.1 -  Concentrações de IGF-I e IGFBP3 

 

 O grupo que teve a dose de GH ajustada de acordo com as 

concentrações de IGF-I foi denominado Grupo 1 e o que seguiu com a dose 

habitual de GH foi denominado Grupo 2. 

Os dados de dois pacientes (um de cada grupo) foram excluídos. Um 

paciente (G1-9) manteve baixas concentrações de IGF-I durante todo o 

período de acompanhamento devido à alimentação insuficiente e 

inadequada, o que se manifestou pela ausência de ganho de peso e 

resposta de crescimento discreta. O outro paciente (G2-1) fez uso irregular 

de GH.  

 A dose usada para atingir o IGF-I alvo no Grupo 1 foi 0,13±0,02U/kg·d 

(0,075 a 0,2U/kg·d). No Grupo 2, as doses usadas foram 0,1 e 0,15U/Kg·d 
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para pré-púberes e púberes, respectivamente. A dose média do Grupo 2 foi 

0,12±0,02U/kg·d. 

As evoluções das concentrações de IGF-I e IGFBP3 individuais, 

durante o acompanhamento, estão representadas, respectivamente, nos 

gráficos 3 e 5 (Grupo 1) e 4 e 6 (Grupo 2). Observa-se menor variabilidade 

das concentrações de IGF-I e IGFBP3 no Grupo 1 em relação ao Grupo 2 a 

partir dos seis meses, com agrupamento destes valores dentro das 

concentrações desejadas (0 a +2DP) aos 12 meses. 

A evolução dos escores Z de IGF-I e IGFBP3, trimestralmente durante 

o acompanhamento, está representada, respectivamente, nos gráficos 7 e 9 

(Grupo 1) e 8 e 10 (Grupo 2). No Grupo 1, o escore Z de IGF-I, no início, foi 

–0,3±1,7 e, ao final do estudo, 0,9±1,3 (p<0.05). O escore Z de IGF-I, ao 

final do estudo, foi 0,9±1,3 no Grupo 1 e -0,1±1,6 no Grupo 2 (p<0.05). 

A comparação do aumento do escore Z de IGF-I entre os grupos 

encontra-se no gráfico 11. O aumento do escore Z de IGF-I, ao final do 

estudo, foi 1,2±1,8 no Grupo 1 e -0,1±1,7 no Grupo 2 (p<0,05). 

A média±DP das quatro dosagens de IGF-I, feitas trimestralmente 

durante o estudo no Grupo 1 (0,8±0,5 DP), foi maior que no Grupo 2  

(-0,1±1,6 DP) (p<0,05). No Grupo 2, 29/63 (46%) das dosagens de IGF-I 

durante o tratamento estavam abaixo de 0 DP. A média±DP das quatro 

dosagens de IGFBP3, feitas trimestralmente durante o estudo no Grupo 1 

(0,4±0,6 SDS), foi similar à do Grupo 2 (0,3±1,3 DP) (p=NS) e não teve 

correlação com as concentrações de IGF-I. 
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No Grupo 1, eliminando-se as mudanças motivadas pelo início da 

puberdade, foram feitas 14 mudanças de dose de GH de acordo com as 

concentrações de IGF-I. Houve uma alteração de 1,17±0,6DP no valor de 

IGF-I para cada mudança de dose de GH= 0,025U/kg·d (8,3µg /kg·d), para 

mais ou para menos (gráfico 12). 

 

4.2 -  Velocidade de crescimento e ganho de altura  

 

 A VC no Grupo 1 foi de 6,8±2,6cm/ano e de 6,9±2,7cm/ano no  

Grupo 2 (p=NS) (gráfico 13). O ganho no escore Z de altura foi de 0,40±0,44 

no Grupo 1 e de 0,20±0,63 no Grupo 2 (p=NS) (gráfico 14). 

 A VC no ano anterior ao estudo foi de 7,05±1,8cm/ano no Grupo 1 e 

de 7,08±3,1cm/ano no Grupo 2 (p=NS).  

A VC dos pré-púberes no Grupo 1 (n=8) foi de 7,6±2,7cm/ano e de 

7,7±2,8cm/ano no Grupo 2 (n=7) (p=NS). O ganho no Z escore dos pré-

púberes foi de 0,48±0,42 no Grupo 1 e de 0,34±0,67 no Grupo 2 (p=NS). 

 

4.3 - Grupo IGF-I desejado x IGF-I baixo 

 

Ao término do acompanhamento, foi possível observar que 12 

pacientes do Grupo 1 e seis do Grupo 2 tinham escore Z de IGF-I dentro do 

desejado (entre 0 a 2DP), em 75 a 100% das dosagens, assim como três 
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pacientes do Grupo 1 e nove do Grupo 2 não mantiveram suas 

concentrações de IGF-I dentro do desejado, em 50% ou mais das dosagens. 

Formamos, então, dois grupos para reanálise dos dados em relação à 

resposta ao tratamento: Grupo IGF-I desejado (75-100% dos valores de 

IGF-I entre 0 e +2DP) e Grupo IGF-I baixo (50% ou mais dos valores de 

IGF-I < 0 DP).  

A caracterização desses dois grupos encontra-se na tabela 6. 

A VC foi de 7,1±2,7cm/ano no Grupo IGF-I desejado (n=18) e de 

6,3±2,3cm/ano no Grupo IGF-I baixo (n=10) (p=NS), (gráfico 15). O ganho 

no escore Z de altura foi de 0,4±0,5 no Grupo IGF-I desejado e de 0,2±0,6 

no Grupo IGF-I baixo (p=NS). 

A VC dos pré-púberes foi de 8,8±1,8cm/ano no Grupo IGF-I desejado 

(n=8) e de 6,3±2,9cm/ano no Grupo IGF-I baixo (n=7) (p<0.05), (gráfico 16). 

O ganho no escore Z de altura dos pré-púberes foi de 0,6±0,4 no Grupo IGF-

I desejado e de 0,3±0,6 no Grupo IGF-I baixo (p=NS), (gráfico 17). 

 

4.4 -  Razão molar IGF-I / IGFBP3 

 

A comparação da razão molar do Grupo 1 versus a normal (obtida 

através dos valores de IGF-I e IGFBP3 para a idade e o sexo do Kit 

utilizado) está representada no gráfico 18. A razão molar foi de 0,34±0,1 no 

Grupo 1 vs. normal = 0,31±0,1 (p=NS). 
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A razão molar foi de 0,34±0,1 no Grupo 1 e de 0,28±0,2 no Grupo 2 

(p=NS), (gráfico 19). 

A razão molar foi de 0,38±0,1 no Grupo IGF-I desejado vs. normal = 

0,31±0,1 (p=NS), (gráfico 20). 

A razão molar foi de 0,38±0,1 no Grupo IGF-I desejado e de 0,19±0,1 

no Grupo IGF-I baixo (p<0,05). 

 

4.5 -  Exon 3 do gene do receptor de GH 

 

Quinze pacientes eram homozigotos para GHRfl, 12 eram 

heterozigotos GHRfl/GHRd3 e três eram homozigotos para GHRd3. 

Pacientes dos dois últimos grupos, com pelo menos um alelo GHRd3, foram 

agrupados e referidos como Grupo GHRd3, e comparados com os pacientes 

homozigotos para GHRfl, denominados Grupo GHRfl. A caracterização 

desses dois grupos está na tabela 7. 

A VC foi de 6,4±3,1cm/ano no GHRfl e de 7,3±1,9cm/ano no GHRd3 

(p=NS), (gráfico 21). 

A dose de GH no Grupo GHRfl foi de 0,12±0,03 U/kg⋅d (41±10 

µg/kg⋅d) e no Grupo GHRd3 foi de 0,12±0,02 U/kg⋅d (41±8 µg/kg⋅d) (p=NS). 

O escore Z médio de IGF-I foi de –0,3±1,2 no grupo GRHfl e de 0,9±0,9 no 

grupo GHRd3 (p<0.05), (gráfico 22). 
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4.6 -  Sexo x dose de GH x IGF-I 

 

A média do escore Z de IGF-I do sexo feminino foi de 0,90±0,8 vs. –

0,08±1,5 do sexo masculino (p<0,05) (gráfico 23), a despeito da dose média 

de rGH um pouco maior, porém não significativa, no último grupo. 

A média do escore Z de IGF-I dos pré-púberes do sexo feminino foi de 

0,70±0,9 e de –0,6±1,3 daqueles do sexo masculino (p<0,05) (gráfico 24). 

 

4.7 -  Outros resultados 

 

A idade óssea estava atrasada em média 2,6 anos no grupo 1 e 2,0 

anos no grupo 2 no basal (tabela 3). A idade óssea foi reavaliada 1,2±0,3 

ano após a avaliação inicial, e aumentou 1,5±1,0 anos no grupo 1 e 1,4±0,6 

anos no grupo 2 (p=NS – entre os grupos).  

Concentrações de T4 livre e cortisol permaneceram normais durante o 

acompanhamento (dados não mostrados). 

Nenhum paciente abandonou o estudo em conseqüência de efeitos 

adversos. Não ocorreu cefaléia, hipertensão craniana, malignidade, diabetes 

mellitus, hematoma, dor ou inflamação nos locais das injeções. 
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5.1 -  IGF-I x velocidade de crescimento 

 

Essencialmente, três estratégias para o tratamento de crianças com 

DGH estão em uso ou têm sido postuladas para otimizar a terapia com GH 

100: 1- doses fixas de GH por peso ou área de superfície corporal; 2- dose 

individualizada de GH de acordo com a resposta no(s) primeiro(s) ano(s) de 

tratamento; 3- dose individualizada de GH desde o início, baseada em 

modelos matemáticos de predição da VC anual. Não existem dados 

definitivos indicando melhores resultados com qualquer uma dessas 

estratégias. Mesmo na estratégia de dose fixa por peso, comumente a mais 

usada, as doses de GH variam de 0,075 a 0,15UI/kg/dia (0,025 a 0,050 

mg/kg/dia) 18, 19. 

Neste estudo, testamos a estratégia de manter as concentrações de 

IGF-I dentro de uma faixa-alvo predeterminada, em um grupo de crianças 

com grave deficiência de GH, diagnosticadas e seguidas em um centro 

único. A faixa-alvo do IGF-I entre 0 e +2 DP foi escolhida e considerada 

segura e eficiente. Estratégia similar, contudo com duas diferentes faixas-

alvo de IGF-I (baixa –0,5 ta +0,5 DP; e alta +1,5 a +2,5 DP), foi conduzida 
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por Cohen et al.101. Park et al. 102 defendem uma estratégia de manutenção 

de concentrações de IGF-I diferentes, de acordo com as diversas etapas do 

processo de crescimento. Assim, sugerem como concentração-alvo de IGF-I 

entre 2 e 3DP na fase de catch-up; entre -1 e 1DP na fase de manutenção e 

entre 1 e 2DP na puberdade. Concentrações mais altas poderiam ser 

atingidas, se o crescimento não fosse satisfatório. Seria feita a correção da 

dose de rGH para alcançar esses objetivos. Acreditamos ser mais seguro e 

fisiológico manter concentrações entre 0 e +2DP, como se fez no estudo. 

Dessa forma, reduziríamos a possibilidade de concentrações inferiores à 

média causarem crescimento subótimo e de concentrações maiores que 

+2DP provocarem maior risco de neoplasia no futuro e outros efeitos 

colaterais indesejáveis como, por exemplo, características acromegalóides. 

A discussão sobre a necessidade de individualização da dose de GH 

em pacientes portadores de DGH é compartilhada por vários autores 88,103-

108. Das e cols. 109 consideram a possibilidade de indicar ajuste da dose de 

uma porcentagem significativa de pacientes, baseando-se no valor de IGF-I 

e IGFBP3 entre outros parâmetros. Nesse estudo, 26% dos pacientes se 

enquadravam em um dos seguintes grupos: VC baixa com valores de IGF-I 

normal ou baixa (7,5%); VC normal com IGF-I baixa (10,3%) e VC alta com 

IGF-I alta (7,8%). Nos dois primeiros grupos, essas dosagens indicariam a 

possibilidade de um aumento da dose do rGH e, no último grupo, uma 

redução da dose. Não se encontrou nenhuma criança com concentrações de 

IGF-I alta e crescimento insatisfatório. Apesar disso, existem autores que 

não apóiam a utilização desses marcadores bioquímicos para tal fim 110.  
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A existência de uma relação entre dose de GH e concentrações de 

IGF-I já foi demonstrada em pacientes portadores de DGH 111 e pacientes 

pequenos para idade gestacional 108. 

Nosso estudo mostrou que é possível ajustar a dose de GH e, desse 

modo, manter concentrações de IGF-I em valores predeterminados, em 

pacientes portadores de DGH. Houve sucesso em atingir as concentrações 

desejadas de IGF-I em 12 dos 15 pacientes do grupo 1, ao final do estudo. 

Um paciente apresentou IGF-I baixo porque usou a medicação 

irregularmente, à época da dosagem; outro paciente tinha IGF-I baixo, pois 

sua alimentação foi inadequada durante todo o estudo. A faixa-alvo do 

escore Z de IGF-I (entre 0 e +2DP) foi atingida após seis meses de 

acompanhamento para a maioria dos pacientes (12/15). Isso também foi 

constatado por Cohen et al. 101. A dose média utilizada para atingir o IGF-I 

alvo no Grupo 1 foi discretamente maior (+0,01U/kg/dia) que a dose média 

usada no Grupo 2. Isso representa um custo adicional pequeno ao 

tratamento.  

Não existe uma padronização sobre como individualizar o plano de 

tratamento. As doses atuais permanecem arbitrárias. Em nosso estudo, 

observamos que o aumento de 0,025U/kg/dia da dose de rGH gerou, em 

média, aumento de 1,17DP na concentração de IGF-I. A relação entre a 

mudança de dose de rGH e grau de variação do IGF-I já foi estudada por 

Cohen et al. Eles concluíram que uma mudança de 10% na dose de rGH 

ocasionava alteração de 0,5DP na concentração de IGF-I 101, o que se 

aproxima dos valores encontrados por nós (mudança de aproximadamente 
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25% da dose de rGH ocasionou alteração de 1,17DP na concentração de 

IGF-I). 

Não observamos diferença significativa dos níveis de IGFPB3 em 

resposta ao GH entre os grupos dose individualizada vs. dose convencional. 

Cohen et al.101, mesmo analisando alguns pacientes em uso de doses mais 

altas de GH que as usadas por nós, também não observaram diferença nos 

níveis de IGFBP3 entre os grupos estudados. Assim, IGFPB3 parece ser um 

marcador menos sensível da ação do GH, durante sua reposição, do que 

IGF-I 106,112,113, e não nos parece refletir a ação do GH a curto prazo, sendo 

menos útil na individualização da terapia com GH em crianças com DGH.  

A tabela 8 faz uma comparação entre nosso estudo e o estudo de 

Cohen et al., diversas vezes citado no texto. 

O presente estudo não mostrou diferença, estatisticamente 

significativa, da VC e do ganho de altura entre o Grupo 1 e o Grupo 2, 

mesmo quando considerados apenas os pré-púberes de cada grupo. Isso 

pode ter ocorrido por haver crianças no Grupo 1 que não atingiram a meta 

estabelecida de IGF-I, assim como por haver pacientes no Grupo 2 que 

permaneceram com concentrações ideais de IGF-I ao longo da maior parte 

do estudo. 

O presente estudo também não mostrou diferença, estatisticamente 

significativa, da VC e do ganho de altura de pacientes que mantiveram 

concentrações de IGF-I em valores entre 0 e +2DP, em pelo menos 75% das 

dosagens, em relação a pacientes que mantiveram concentrações de IGF-I 
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abaixo de 0DP em 50% ou mais das dosagens, após um ano de 

acompanhamento. Porém, quando considerados os pacientes pré-púberes 

desses grupos, observou-se maior velocidade de crescimento nas crianças 

que mantiveram concentrações de IGF-I nos valores desejados. A 

puberdade é um período de grande variabilidade individual da velocidade de 

crescimento. O estirão puberal de crescimento inclui uma fase de aceleração 

seguida de desaceleração da VC. A influência dessa variabilidade nos 

resultados pode ter sido significativa a ponto de causar um viés de 

amostragem numa amostra pequena, como a desse estudo. Talvez, após 

maior tempo de acompanhamento, uma diferença significativa na VC seja 

observada entre os grupos como um todo, ou seja, considerando púberes e 

pré-púberes.  

A existência de relação positiva entre as concentrações de IGF-I, VC 

e ganho de altura, nos dois primeiros anos de tratamento, de pacientes com 

ou sem deficiência de GH sob reposição hormonal, já foi demonstrada 

76,104,114. Outros autores encontraram relação positiva entre o aumento da 

dose de rGH , aumento de IGF-I e aumento da altura na Síndrome de Turner 

115 e na Baixa Estatura Idiopática 116. Nosso estudo incluiu crianças além dos 

dois anos de tratamento e mostrou também uma relação entre IGF-I e VC 

nos pré-púberes. Em desacordo com nosso estudo e os anteriormente 

citados, outros autores não encontraram correlação entre o aumento de IGF-

I e IGFBP3 e velocidade de crescimento 106, 117. Apesar disso, Tillmann et al. 

106 observaram que uma satisfatória resposta de crescimento não ocorria se 

as concentrações de IGF-I, após tratamento, permanecessem baixas.  
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É Interessante a observação feita por Cohen et al. 104, de que o 

crescimento foi ótimo não nos pacientes com IGF-I alta e IGFBP3 baixa, que 

presumivelmente tinham as mais altas concentrações de IGF-I livre, mas nos 

pacientes com elevação de ambos os hormônios.  

Na prática pediátrica, a dose de rGH geralmente é calculada por peso 

ou área de superfície corporal e a adequação dessa dose não é monitorada 

bioquimicamente. Tal dose não considera qualquer variabilidade individual 

na sensibilidade ao GH ou na secreção residual de GH. 

Já existe consenso sobre a necessidade de monitoração anual das 

concentrações de IGF-I e IGFBP3 118. A Lawson Wilkins Pediatric Endocrine 

Society recomenda a monitoração de IGF-I e IGFBP3 durante o tratamento 

com rGH e a manutenção desses hormônios em concentrações normais 

para idade 119. Acreditamos que essa monitoração pode ser trimestral e 

associada à correção da dose de rGH de acordo com os valores de IGF-I 

encontrados, como se faz para a levotiroxina nos pacientes com 

hipotireoidismo. O conceito de se manterem as concentrações de IGF-I em 

uma faixa estreita, por ajuste da dose de rGH, também está sendo 

considerado em outros grupos de pacientes como, por exemplo, pacientes 

pequenos para a idade gestacional (PIG) 120.  

Outro suposto benefício do rigoroso controle das concentrações de 

IGF-I seria a melhora da sensibilidade à insulina, como relatado por 

Clemmons et al. 121 e evidenciado por outros estudos 122,123. Nesses 

estudos, demonstrou-se o papel do IGF-I como agente redutor da resistência 

à insulina.  
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O IGF-I reduz a apoptose após infarto miocárdico em camundongos 

124. Descreveu-se uma associação entre a concentração de IGF-I no quartil 

inferior e IGFBP3 no quartil superior, com maior risco de doença cardíaca 

isquêmica em seres humanos 125. Baixas concentrações de IGF-I estão 

associadas a aumento dos fatores de risco cardiovascular, como obesidade 

abdominal, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia; o tratamento com rGH 

atenua esses fatores de risco 126. Recentes estudos epidemiológicos 

sugerem que baixas concentrações de IGF-I estão associadas a aumento de 

doença cardíaca isquêmica 127,128. O IGF-I previne ou atrasa o declínio da 

função miocárdica e morte dos cardiomiócitos 129. Pacientes com 

hipopituitarismo e baixas concentrações de IGF-I têm maior risco de 

insuficiência cardíaca congestiva 130; além disso, em estudos clínicos de 

pacientes com insuficiência cardíaca, concentrações de IGF-I baixas se 

correlacionaram com o grau de disfunção ventricular sistólica 131. O 

tratamento com rGH melhora a disfunção cardíaca de tais pacientes 132. 

Diante do exposto acima, acreditamos que a titulação da dose do rGH 

para manter as concentrações desses fatores de crescimento dentro de 

limites normais para o sexo e a idade parece-nos bastante razoável e 

merece investigação. A concentração ótima de IGF-I, para ser alcançada por 

ajuste de dose em crianças com DGH, ainda está por ser estabelecida. 

Concentrações de IGF-I acima de 2DP parecem-nos perigosas, tendo em 

vista a necessidade do melhor entendimento entre IGF-I e risco de câncer; 

apesar disso, curtos períodos de tempo sob valores altos de IGF-I e o 
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concomitante aumento de IGFBP3 na maioria dos casos têm, 

provavelmente, pouca influência quanto ao risco de câncer na vida futura. 

Atualmente, não existe uniformidade entre os laboratórios comerciais 

em relação à padronização do reagente usado na dosagem de IGF-I e isso, 

certamente, é uma variável que o clínico deve levar em conta ao analisar os 

resultados de estudos envolvendo dosagens de IGF-I. Com a promissora 

expectativa de melhora adicional dos ensaios utilizados para a dosagem de 

IGF-I, aumenta nosso otimismo em utilizar esse marcador bioquímico na 

monitoração da terapia com rGH, em crianças portadoras de DGH. Além 

disso, a interpretação dos resultados de IGF-I expressos em desvio-padrão 

para o sexo e a idade em indivíduos normais, utilizando o mesmo método, 

minimiza esse problema. 

 

5.2 -  Razão molar IGF-I / IGFBP3 

 

 Uma preocupação, ao se mudar a dose de GH em crianças e adultos, 

diz respeito à possibilidade do aumento isolado das concentrações de IGF-I 

fazer crescer o risco de neoplasia 133,134. Apesar de não haver uma relação 

de causalidade comprovada, é importante monitorar as concentrações de 

IGF-I e sua relação com as concentrações de IGFBP3. Uma forma óbvia de 

se avaliar tal relação é através da razão molar IGF-I / IGFBP. 

A razão molar IGF-I / IGFBP3 já foi usada por outros autores 135,136 

como forma de avaliar o risco de desenvolvimento de neoplasias. Supõe-se 
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que quanto maior a razão, maior o risco. Em nosso estudo, a razão molar 

IGF-I / IGFBP3 não ultrapassou os valores normais para o sexo e a idade, 

dentro da variação da dose de GH usada (0,075 a 0,2 U/Kg/dia) no Grupo 1, 

no Grupo 2, no Grupo IGF-I desejado ou no Grupo IGF-I baixo. A razão 

molar foi maior no Grupo IGF-I desejado versus IGF-I baixo. A alteração dos 

valores de IGFBP3 não mostra relação linear com a alteração de IGF-I e, ao 

selecionar e comparar os pacientes com valores altos versus baixos de  

IGF-I, é razoável prever uma diferença da razão molar entre esses 

pacientes. 

 

5.3 -  Exon 3 do gene do receptor GH 

 

Estudo prévio, realizado por nós, mostrou que a resposta ao 

tratamento com rGH no primeiro ano e a altura final de pacientes portadores 

de DGH com pelo menos um alelo GHRd3 foi melhor que em homozigotos 

GHRfl 64. No presente estudo, não houve melhor velocidade de crescimento, 

no ano de acompanhamento, do grupo GHRd3 (genótipo d3/d3 ou fl/d3) em 

relação ao grupo GHRfl (genótipo fl/fl). Apesar disso, o grupo GHRd3 

mostrou concentrações significativamente maiores de IGF-I sob uma mesma 

dose de rGH e, portanto, maior sensibilidade ao GH em comparação ao 

grupo GHRfl. Tendência para concentrações mais elevadas de IGF-I nos 

pacientes GHRd3 também foi encontrada por Blum 137. Outros autores não 
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observaram o mesmo fenômeno ao estudarem dosagens isoladas de IGF-I 

138 ou crianças com Síndrome de Turner ou PIG 62.  

Esses achados podem sugerir que o impacto do genótipo com pelo 

menos um alelo GHRd3 sobre a altura só poderia ser observado a longo 

prazo (após se atingir a altura final) e no primeiro ano de tratamento (ano em 

que existe um crescimento significativamente maior que nos outros anos de 

tratamento, devido à recuperação da altura ou catch-up dessa fase do 

tratamento). Uma correlação entre GHRd3, melhor resposta ao tratamento e 

maiores concentrações de IGF-I apoiaria o argumento de se modificar a 

dose de rGH individualmente e de acordo com os valores de IGF-I. Binder et 

al. 139 também encontraram relação entre o polimorfismo GHRd3 e melhor 

resposta ao tratamento em crianças com Síndrome de Turner. Outros 

estudos, que utilizaram critérios diagnósticos de DGH diferentes e menos 

rigorosos que o nosso, incluindo crianças sem DGH clássica, não mostraram 

influência do genótipo relacionado com o exon 3 sobre a resposta ao 

tratamento com rGH 137,138,140. 

 

5.4 -  Sexo x IGF-I 

 

Estudos prévios em crianças indicam que os esteróides sexuais, 

apesar de muito mais baixos do que em adultos, ainda podem ser 

importantes nessa fase da vida. De fato, a concentração de estradiol de 

meninas pré-púberes é oito vezes maior que o de meninos na mesma época 
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141 e o inverso, maior concentração de testosterona, acontece em meninos 

142. 

Nosso estudo mostrou que as meninas apresentaram concentrações 

mais altas de IGF-I que o de meninos, a despeito do uso de doses 

discretamente menores. Assim, a sensibilidade ao GH de meninas foi maior 

que a sensibilidade de meninos. Isso aconteceu tanto em púberes quanto 

em pré-púberes. Não foram encontrados achados similares na literatura. Na 

verdade, existem poucas informações, dentro do conhecimento atual, sobre 

como se comportam as concentrações de IGF-I e qual a influência dos 

esteróides sexuais sobre elas, em crianças e adolescentes. Em desacordo 

com nosso trabalho, Cohen et al. mostraram que meninos pré-púberes 

tinham relação dose-reposta linear, enquanto que meninas apresentavam 

um platô, tanto em relação ao crescimento quanto em relação às 

concentrações de IGF-I, a doses médias de rGH (0,05mg/kg/dia) 104. 

Estamos de acordo, porém, quanto à idéia de que a eficácia e segurança da 

terapia com rGH poderia ser modulada de forma gênero-específica, baseada 

no crescimento e nas concentrações de IGF-I.  

Esquemas de tratamento em que a dose de rGH é baseada no peso 

ou na velocidade de crescimento são amplamente usados em crianças, com 

as vantagens de serem relativamente fáceis e não invasivos, mas com as 

desvantagens de não levarem em consideração diferenças individuais de 

sensibilidade e clearance, ignorarem respostas genótipo e gênero-

específicas, além da morbidade associada a concentrações baixas ou altas 

de IGF-I, e poderem resultar em atraso no ajuste da dose de rGH. Dose de 
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rGH baseada no escore Z de IGF-I tem sentido fisiológico e, apesar de 

requerer monitoração laboratorial, está associada a melhor segurança e 

eficácia. Propomos que ela pode ser usada em conjunto com essas outras 

abordagens para otimizar os resultados. Existe evidência de que o uso da 

monitoração bioquímica pode otimizar a dose de rGH nas crianças para 

atingir o máximo benefício e os mínimos efeitos colaterais.  

Outros estudos, com maior número de pacientes e período maior de 

terapia, são necessários para esclarecer o papel desse marcador bioquímico 

na monitoração e no ajuste da dose do rGH, no tratamento de crianças 

portadoras de DGH. 
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O estudo realizado em crianças com deficiência de GH e em 

tratamento com hormônio de crescimento permitiu-nos chegar às conclusões 

abaixo apresentadas. 

 

1 -  Foi possível manter concentrações de IGF-I dentro de valores 

predeterminados pelo ajuste da dose de rGH. Para cada alteração de 

rGH de 0,025 U/kg x d, observou-se uma variação de +1,17DP no escore 

Z de IGF-I. Ao final de 12 meses de tratamento com rGH, houve um 

aumento do escore Z de IGF-I em relação ao basal no grupo em que a 

dose de rGH foi alterada de acordo com a concentração de IGF-I (Grupo 

1); e também houve um maior escore Z de IGF-I no Grupo 1 em relação 

ao grupo em que a dose de rGH seguiu o tratamento habitual (Grupo 2).  

 

2 -  A velocidade de crescimento e o ganho de altura não foram 

estatisticamente diferentes entre o Grupo 1 e o Grupo 2. No entanto, 

analisando as crianças pré-púberes, a VC dos pacientes que atingiram 

concentrações de IGF-I desejadas (0 a +2DP) foi significativamente 

maior do que nos pacientes com concentrações de IGF-I abaixo da 

média. 
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3 - A razão molar IGF-I / IGFBP3 não foi diferente da normal no Grupo 1 e 

no Grupo 2. Isso também foi observado nos grupos IGF-I desejado e 

IGF-I baixo. Portanto, com base na razão IGF-I / IGFBP3, observamos 

que o ajuste de dose de acordo com concentrações de IGF-I foi seguro. 

 

4 - Apesar de serem tratadas com doses médias de rGH semelhantes, 

observaram-se maiores concentrações de IGF-I nos pacientes com pelo 

menos um alelo GHRd3 em relação aos pacientes homozigotos GHRfl. 

Esses resultados sugerem um papel do exon 3 do receptor de GH na 

sensibilidade ao tratamento com rGH. 
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Tabela 1 -  Níveis de IGF-I e IGFBP3 ao diagnóstico de 57 crianças com 
DGH 

 
Marcador Laboratorial  n 

IGF-I (DP médio) -2,67 57 

IGF-I < -1,0 DP 93% 53 

IGF-I entre 0 e < -1DP 7% 4 

   

IGFBP3 (DP médio) -2,57 41 

IGFBP3 < -2 DP 90,20% 37 

IGFBP3 < -1 DP 97,50 40 

Fonte: Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento – HC-FMUSP (dados não publicados). 
 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Características dos pacientes ao diagnóstico 
 
 Todos os 

pacientes Grupo 1 Grupo 2 

IC (anos) * 7,2 ± 4,1 7,4 ± 4,0 7,1 ± 4,1 

IO (anos) * 3,6 ± 2,6 3,5 ± 2,7 3,7 ± 2,7 

Altura (DP) * -3,7 ± 1,4 -4,1 ± 1,1 -3,3 ± 1,6 

Peso (DP) * -2,0 ± 1,3 -2,1 ± 1,0 -1,9 ± 1,7 

Comp. Nascimento (cm)* 47 ± 3,6 48 ± 4,1 47 ± 3,0 

Peso nascimento (kg)* 3,0 ± 0,7 3,1 ± 0,8 2,9 ± 0,6 

Altura alvo (DP)* -0,9 ± 0,8 -0,9 ± 0,8 -0,9 ± 1,0 

Pico de GH após estímulo* 1,2 ± 1,1 1,2 ± 1,2 1,3 ± 0,9 

* resultados expressos em média ± DP 
Obs.: p > 0,05 para todas as comparações entre os grupos 1 e 2 
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Tabela 3 -  Características dos pacientes ao início do estudo 

 Todos os 
pacientes Grupo 1 Grupo 2 

Número pacientes 30 15 15 
Sexo Masc. 18 8 10 
IC (anos) * 11,5 ± 4,0 11,8 ± 3,5 11,2 ± 4,6 
IO (anos) * 9,2 ± 4,0 9,2 ± 3,9 9,3 ± 4,2 
Altura (DP) * -1,7 ± 1,4  -1,9 ± 1,3 -1,5 ± 1,5 
Peso (DP) * -0,7 ± 1,2 -0,7 ± 1,3 -0,6 ± 1,1 
Dose GH (U/kg/dia)* 0,12 ± 0,02 0,11 ± 0,02 0,12 ± 0,03 
Anos de tratamento * 4,3 ± 3,2 4,4 ± 3,1 4,2 ± 3,5 
< 2 anos tratamento 10 4 6 
Púberes 13 6 7 
DGHI 10 5 5 

* resultados expressos em média ± DP 
Obs.: p > 0,05 para todas as comparações entre os grupos 1 e 2 
 

 

Tabela 4 -  Razão molar IGF-I / IGFBP3 normal 
 

 Razão Molar Normal 
Idade (anos) sexo masculino sexo feminino 

0 0,06 0,06 
1 0,07 0,07 
2 0,10 0,10 
3 0,10 0,10 
4 0,11 0,11 
5 0,14 0,14 
6 0,16 0,16 
7 0,20 0,17 
8 0,19 0,24 
9 0,21 0,26 

10 0,16 0,26 
11 0,16 0,26 
12 0,23 0,34 
13 0,29 0,43 
14 0,46 0,44 
15 0,50 0,42 
16 0,41 0,36 
17 0,35 0,39 
18 0,40 0,39 

A razão molar IGF-I / IGFBP3 normal foi calculada pela fórmula: Razão Molar = (IGF-I / 7.6) /  
(IGFBP3 / 29) . Os valores de IGF-I e IGFBP3 correspondentes à média para idade e sexo (quadros 1 
e 2) foram usados para o cálculo. 

 



Tabela 5a - Características clínicas e exames laboratoriais dos pacientes a cada 3 meses durante os 12 meses de estudo

Basal
G1 S Gen. IC IO Altura Z Peso Z  Tanner IGF-I Z IGFBP3 Z T4L LH FSH T(ng/dl) /   rGHd atual rGHd nova Obs

anos anos cm DP kg DP M/Te PP ng/mL DP ng/mL DP ng/dL IU/L IU/L E2(pg/ml) U/Kg/dia U/Kg/dia
1* F fld3 13,3 13,0 149,0 -1,2 42,7 -0,4 4 4 1005 2,5 5,3 0,5 1,3 4,5 5,4 34,7 0,15 0,125
2 F flfl 6,2 2,0 106,4 -1,5 18,0 -1,0 1 1 129 0,5 2,9 0,5 1,1 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1
3 F flfl 8,3 7,8 124,0 -0,5 25,7 -0,1 1 1 81 -1,5 1,0 -3 1,3 <0,6 3,6 <13 0,1 0,125
4 F flfl 10,1 8,8 127,2 -1,6 37,5 0,8 1 1 600 1,5 7,8 2,5 1,2 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1
5* M flfl 14,4 14,0 157,2 -0,7 46,0 -0,2 4 2 194 -1,5 1,6 -2,5 1,5 2,8 3,3 376 0,15 0,175
6 M fld3 11,1 9,0 129,4 -1,9 26,0 -1,0 1 1 80 -0,5 2,5 -0,5 1,2 <0,6 1,2 <14 0,1 0,125
7* M fld3 12,3 7,0 131,9 -2,3 29,4 -0,9 2 1 289 0,5 5,2 1,5 1,2 <0,6 1,8 <14 0,15 0,15 Sob bloqueio puberal-Lupron
8* M flfl 16,3 14,0 162,1 -1,6 42,0 -1,9 3 3 357 -2,5 4,6 -0,5 1,9 1,6 3,4 351 0,1 0,15
9 M fld3 10,8 9,0 128,2 -1,8 28,6 -0,4 1 1 15 -3 1,6 -2,5 0,9 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,125

10 M fld3 7,6 5,0 125,1 0,1 30,5 2,0 1 1 503 1,5 4,6 1 1,0 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1
11 F flfl 6,9 2,5 111,1 -1,5 20,8 -0,5 1 1 222 1,5 4,4 2 0,7 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1
12 M flfl 16,6 10,0 144,7 -4,3 34,4 -3,0 1 1 27 -3 1,4 -3 0,7 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,15
13* M flfl 13,9 13,0 139,0 -2,5 47,0 0,3 2 1 179 -0,5 1,8 -2,5 1,2 1,7 4,5 x 0,15 0,175 Sob bloqueio puberal-Lupron
14 F fld3 15,2 11,0 133,3 -4,7 31,2 -2,8 1 2 512 0,5 x x 1,8 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1 Atraso puberal
15* F fld3 14,6 12,0 144,2 -2,7 35,0 -2,1 1 3 477 -0,5 5,4 1 1,1 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,125

G2 S Gen. IC IO Altura Z Peso Z  Tanner IGF-I Z IGFBP3 Z T4L LH FSH T(ng/dl) /   rGHd atual rGHd nova Obs
anos anos cm DP kg DP M/Te PP ng/mL DP ng/mL DP ng/dL IU/L IU/L E2(pg/ml) U/Kg/dia U/Kg/dia

1 M flfl 16,4 11,5 146,6 -4,0 45,0 -1,7 1 1 15 -3,0 2,4 -3,0 0,7 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1 Atraso puberal
2 M flfl 12,2 8,0 130,5 -2,5 28,0 -1,0 1 1 269 0,50 5,3 1,5 1,1 <0,6 <1,1 <11 0,1 0,1 Sob bloqueio puberal-Lupron
3 F d3d3 7,7 6,8 112,2 -1,9 21,1 -0,8 1 1 358 1,5 3,6 -0,5 1,2 <0,6 1,5 <13 0,1 0,1
4* M flfl 16,8 13,5 166,2 -1,2 48,6 -1,4 1 2 40 -3 2,2 -3 1,5 <0,6 <1,0 <14 0,15 0,15 Iniciado Durateston
5 M flfl 15,5 11,0 140,4 -3,9 33,2 -2,5 1 1 72 -3 2,0 -1,5 1,2 <0,6 1,7 <14 0,1 0,1 Atraso puberal
6* F d3d3 13,1 12,0 155,5 -0,1 56,3 1,0 2 3 525 0,5 6,5 1,5 1,1 0,7 1,8 <13 0,15 0,15
7 F fld3 6,7 5,0 109,6 -1,5 17,5 -1,4 1 1 342 -3 2,0 -1,5 0,7 <0,6 7 13,1 0,1 0,1
8 M fld3 4,1 2,0 93,0 -2,1 11,9 -2,0 1 1 34 -1,5 2,1 -0,5 0,8 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1
9* M d3d3 11,0 10,5 142,4 0,1 35,1 0,5 2 1 378 1,5 4,2 0,5 0,9 <0,6 2,5 <14 0,15 0,15

10* M flfl 13,95 13,5 157,3 -0,5 42,3 -0,2 3 4 270 -0,5 3,6 -0,5 1,2 3,7 4,5 288 0,15 0,15
11* F fld3 11,9 13,0 151,7 0,5 47,1 0,7 4 4 788 1,5 4,3 -0,5 1,0 3,2 4,7 44,4 0,15 0,15
12 M flfl 7,9 6,0 104,2 -3,7 17,5 -1,5 1 1 12 -3 x x 1,3 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1
13* M fld3 15,1 12,0 155,9 -0,8 59,0 0,7 1 1 639 0,5 5,5 0,5 0,8 <0,6 <1,0 <14 0,15 0,15 Iniciado Durateston
14 F fld3 1,7 1,0 85,0 0,5 11,6 -0,1 1 1 x x x x 0,8 6,2 12,7 13,9 0,1 0,1
15* M flfl 14,4 13,0 150,6 -1,5 50,6 0,2 3 3 195 -1,5 2,8 -1,5 0,8 1,5 2 112 0,15 0,15

*púberes     G1 - Grupo 1     G2- Grupo 2    S- sexo   Gen.-  genótipo    IC - Idade Cronológica         IO - idade óssea       M - mamas    Te- Testículos 
rGHd - dose de GH recombinante



Tabela 5b - Características clínicas e exames laboratoriais dos pacientes a cada 3 meses durante os 12 meses de estudo

3 meses
G1 IC Altura Z Peso  Tanner IGF-I Z IGFBP3 Z T4L LH FSH T(ng/dl) /   rGHd atual rGHd nova Obs

anos cm DP Kg M/Te PP ng/mL DP ng/mL DP ng/dL IU/L IU/L E2(pg/ml) U/Kg/dia U/Kg/dia
1 13,6 150,2 -1,2 42,2 4 4 962 1,5 5,9 1,5 1,0 1,0 3,4 52,8 0,125 0,125
2 6,5 108,5 -1,5 19,6 1 1 236 1,5 3,8 1,5 1,0 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1
3 8,6 126,7 -0,2 26,2 1 1 380 0,5 5,4 1,5 1,2 <0,6 <1,0 <13 0,125 0,125
4 10,4 130,2 -1,3 40,6 1 1 1004 2,5 5,7 1,5 0,9 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,075
5 14,6 159,6 -0,5 46,5 4 3 583 0,5 4,8 0,5 1,0 1,6 3,6 330 0,175 0,175
6 11,3 130,9 -2,0 26,4 1 1 136 -0,5 2,8 -0,5 1,2 <0,6 <1,0 <14 0,125 0,15
7 12,5 134,0 -2,2 30,9 2 1 368 1,5 4,7 1 1,2 <0,6 <1,0 <14 0,15 0,15 Sob bloqueio puberal (Lupron)
8 16,6 164,0 -1,4 43,3 3 3 410 -1,5 4,3 -0,5 1,2 2,4 3,5 314 0,15 0,175
9 11,1 130,0 -1,9 27,5 1 1 <15 -3 3,4 0 0,8 <0,6 <1,0 <14 0,125 0,125  Nutrição deficiente 

10 7,9 129,0 0,6 32,7 1 1 361 1,5 4,5 0,5 1,2 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1
11 7,2 112,8 -1,6 21,6 1 1 315 0,5 3,3 -0,5 0,8 x x x 0,1 0,1
12 17,0 148,4 -3,8 36,0 1 1 216 0,5 3,2 -0,5 1,1 <0,6 <1,0 <14 0,15 0,15 Atraso puberal 
13 14,2 140,4 -2,5 49,5 2 1 387 0,5 2,9 -1 1,1 <0,6 <1,0 <14 0,175 0,175 Sob bloqueio puberal (Lupron)
14 15,5 133,6 -4,7 33,0 1 2 56 -3 2,6 -2,0 0,7 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1 Aplicação incorreta de GH 
15 14,8 145,0 -2,7 35,8 1 3 521 0,5 4,6 0,5 1,0 <0,6 <1,0 <13 0,125 0,125

G2 IC Altura Z Peso  Tanner IGF-I Z IGFBP3 Z T4L LH FSH T(ng/dl) /   rGHd atual rGHd nova Obs
anos cm DP Kg M/Te PP ng/mL DP ng/mL DP ng/dL IU/L IU/L E2(pg/ml) U/Kg/dia U/Kg/dia

1 16,7 148,9 -3,7 47,0 1 1 <15 -3 1,0 <-3 0,4 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1  1 mês sem GH e levotiroxina
2 12,5 132,5 -2,4 28,8 1 1 360 1,5 1,5 1/2 1,2 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1 Sob bloqueio puberal (Lupron) 
3 7,9 116,2 -1,4 23,1 1 1 386 1,5 0,5 0/1 1,1 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1
4 x x x x x x x x x x x x x x x x Faltou à consulta
5 15,8 142,8 -3,9 36,0 1 1 64 -3 -0,5 -1/0 1,0 <0,6 2,0 <14 0,1 0,1 Atraso puberal 
6 13,5 157,9 0,0 57,0 2 3 978 2 0,5 0/1 1,1 0,9 1,7 <13 0,15 0,15
7 7,0 113,0 -1,1 19,7 1 1 38 -2,5 -1,5 -2/-1 0,7 <0,6 5,0 <13 0,1 0,1
8 4,3 95,7 -1,8 12,5 1 1 24 -2 -1,0 -1 0,9 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1
9 11,3 144,4 0,2 36,5 2 1 880 2,5 2,5 2/3 0,8 <0,6 2,7 <14 0,15 0,15

10 14,3 159,5 -0,4 49,8 4 4 596 0,5 0,5 0/1 0,8 3,4 4,5 204 0,15 0,15
11 12,4 153,3 0,2 47,6 4 4 704 1,5 4,1 0 x x x x 0,15 0,15 6 meses desde última consulta
12 8,1 108,3 -3,2 17,4 1 1 42 -3 -1,0 -1 1,0 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1
13 15,4 158,6 -0,8 49,4 1 1 1212 3 1,5 1/2 0,7 <0,6 <1,0 174 0,15 0,15
14 2,2 90,0 1,1 12,2 1 1 121 1,5 3,0 >3 0,8 0,8 7,8 <13 0,1 0,1
15 14,7 153,0 -1,5 51,3 3 3 195 -1,5 -1,5 -2/-1 0,8 1,5 2,0 112 0,15 0,15



Tabela 5c - Características clínicas e exames laboratoriais dos pacientes a cada 3 meses durante os 12 meses de estudo

6 meses
G1 IC Altura Z VC Peso Tanner IGF-I Z IGFBP3 Z T4L LH FSH T(ng/dl) /   rGHd atual rGHd nova Obs

anos cm DP cm/ano Kg M/Te PP ng/mL DP ng/mL DP ng/dL IU/L IU/L  E2(pg/ml) U/Kg/dia U/Kg/dia
1 13,9 150,7 -0,9 3,1 44,5 4 4 970 2 5,8 1,5 1,2 2,0 5,2 44 0,125 0,125
2 6,7 109,6 -1,4 6,2 20,0 1 1 188 0,5 3,2 0,5 0,8 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1
3 8,8 128,8 -0,2 9,3 27,7 1 1 370 0,5 3,6 -0,5 1,3 <0,6 3,2 <13 0,125 0,125
4 10,6 132,7 -1,2 11,0 43,0 1 1 533 1,5 7,2 2,5 0,8 <0,6 1,1 <13 0,075 0,075
5 14,9 162,1 -0,5 9,8 48,9 4 3 892 1,5 4,0 -0,5 1,0 2,4 4,3 366 0,175 0,175
6 11,6 132,2 -1,9 5,4 27,2 1 1 227 0,5 3,2 -0,5 1,6 0,2 1,7 <14 0,15 0,15
7 12,8 135,5 -2,1 7,2 31,5 2 1 414 1,5 5,0 1,5 1,1 <0,6 <1,0 <14 0,15 0,15 Sob bloqueio puberal (Lupron)
8 16,8 165,2 -1,3 6,2 45,1 4 3 520 0 4,8 0,0 1,0 1,7 4,4 316 0,175 0,175
9 11,4 131,8 -1,8 6,5 28,9 1 1 30 -3 3,4 0,0 0,7 <0,6 <1,0 <14 0,125 0,125 Nutrição deficiente

10 8,1 130,3 -0,5 9,3 33,7 1 1 369 1,5 3,1 -0,5 1,0 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1
11 7,4 114,6 -1,3 7,0 24,2 1 1 254 0,5 7,0 2,0 0,7 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1
12 17,3 150,8 -3,4 9,2 26,7 1 2 240 0,5 3,2 -0,5 1,0 <0,6 <1,0 <14 0,15 0,15 Atraso puberal 
13 14,4 141,5 -2,7 4,8 52,2 2 1 359 0,5 2,6 -1,5 1,0 <0,6 <1,0 <14 0,175 0,175 Sob bloqueio puberal (Lupron) 
14 15,8 134,8 -4,5 2,9 34,0 1 2 237 -0,5 2,3 -2,5 1,7 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,15 Atraso puberal
15 15,1 148,3 -2,2 7,9 38,9 1 3 646 1 4,8 0,5 0,9 <0,6 <1,0 <13 0,125 0,125

G2 IC Altura Z VC Peso Tanner IGF-I Z IGFBP3 Z T4L LH FSH T(ng/dl) /   rGHd atual rGHd nova Obs
anos cm DP cm/ano Kg M/Te PP ng/mL DP ng/mL DP ng/dL IU/L IU/L  E2(pg/ml) U/Kg/dia U/Kg/dia

1 16,9 149,4 -3,7 5,4 50,3 1 1 <15 -3 1,0 -3,0 0,6 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1   uso irregular de GH e Levotiroxina
2 12,7 133,1 -2,5 5,0 29,0 1 1 199 0,5 4,7 1,0 1,1 0,7 <1,0 <11 0,1 0,1 Sob bloqueio puberal (Lupron)
3 8,2 117,5 -1,4 10,2 24,4 1 1 447 0,5 6,7 2,5 1,1 <0,6 1,3 <13 0,1 0,1
4 17,2 168,6 -0,9 5,7 51,0 1 3 66 -3 2,6 -1,5 1,6 <0,6 <1,0 19 0,15 0,15
5 16,0 144,0 -3,9 7,2 36,8 1 1 x x 3,7 -1,5 1,0 <0,6 <1,0 <14 0,1 x
6 13,7 158,3 -0,1 4,3 58,5 2 3 960 2 5,1 0,5 x x x x 0,15 0,15
7 7,3 113,0 -1,2 5,5 19,7 1 1 15 -3 1,2 -3,0 0,8 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1
8 4,6 99,0 -1,3 12,0 15,0 1 1 170 1,5 2,5 0,5 0,8 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1
9 11,5 145,4 0,1 6,3 36,9 2 2 526 1,5 7,2 3,0 0,9 <0,6 1,9 <14 0,15 0,15

10 14,5 162,0 -0,2 8,2 53,0 4 4 468 -0,5 6,5 1,0 0,9 3,9 4,8 132 0,15 0,15
11 12,6 154,4 0,0 3,6 46,4 5 5 563 0,5 6,5 1,0 1,1 8,1 4,2 42 0,15 0,15
12 8,3 111,0 -2,9 14,2 17,8 1 1 145 -0,5 6,0 3,0 1,1 x x <11 0,1 0,1
13 15,6 160,5 -0,7 9,0 55,6 1 2 999 3 7,8 1,5 0,7 <0,6 <1,0 174 0,15 0,15
14 2,5 91,0 0,6 7,6 13,6 1 1 x x x x 0,8 0,6 4,1 <13 0,1 0,1
15 14,9 154,5 -1,5 7,5 53,8 4 3 254 -1,5 4,3 0,0 0,8 2,1 2,2 171 0,15 0,15



Tabela 5d - Características clínicas e exames laboratoriais dos pacientes a cada 3 meses durante os 12 meses de estudo

9 meses
G1 IC Altura Z Peso Tanner IGF-I Z IGFBP3 Z T4L LH FSH T(ng/dl) /   rGHd atual rGHd nova Obs

anos cm DP Kg M/Te PP ng/mL DP ng/mL DP ng/dL IU/L IU/L E2(pg/ml) U/Kg/dia U/Kg/dia
1 14,2 151,3 -1,4 44,8 4 4 721 1,5 6,2 1,5 1,2 3,3 4,3 57 0,125 0,125
2 6,9 110,6 -1,8 20,6 1 1 259 1,5 2,7 0,0 0,8 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1
3 9,1 131,0 -0,1 28,4 1 1 637 1,5 7,3 0,5 1,2 <0,6 <1,0 <13 0,125 0,125
4 10,9 135,1 -0,9 44,7 1 1 450 1 7,5 2,5 0,9 <0,6 1,1 <13 0,075 0,075
5 15,2 165,3 -0,3 51,2 4 3 450 -0,5 6,5 1,0 1,1 4,1 4,8 253 0,175 0,2
6 11,8 133,1 -1,8 28,0 1 1 129 -0,5 3,6 0,5 1,4 <0,6 <1,0 <11 0,15 0,175
7 13,0 136,3 -2,1 32,9 2 1 337 1,5 4,5 0,5 1,1 <0,6 <1,0 <14 0,15 0,15 Sob bloqueio puberal (Lupron)
8 17,1 167,5 -1,0 48,3 4 4 774 2,5 6,1 1,5 1,2 1,6 3,7 305 0,175 0,15
9 11,7 133,7 -1,7 28,6 1 1 24 -3 x x 0,9 <0,6 <1,0 <11 0,125 0,125 Nutrição deficiente 

10 8,4 135,1 0,4 34,7 1 1 258 1,5 4,5 1,5 1,1 <0,6 <1,0 <11 0,1 0,1
11 7,7 117,1 -1,0 25,6 1 1 298 0,5 3,7 -0,5 0,7 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1
12 17,5 153,0 -3,2 38,5 1 2 96 -0,5 3,1 -0,5 0,6 x x <11 0,15 0,15  Sem medicações à epoca de dosagem
13 14,7 142,3 -2,8 54,1 2 1 340 0,5 2,5 -1,5 1,0 <0,6 <1,0 <11 0,175 0,175 Sob bloqueio puberal (Lupron)
14 16,0 137,0 -4,2 36,9 1 2 306 -0,5 5,2 0,5 0,7 <0,6 <1,0 <13 0,15 0,175
15 15,4 149,6 -2,0 39,0 2 3 420 -0,5 5,4 0,5 0,9 <0,6 <1,0 <13 0,125 0,15 Iniciou puberdade

G2 IC Altura Z Peso Tanner IGF-I Z IGFBP3 Z T4L LH FSH T(ng/dl) /   rGHd atual rGHd nova Obs
anos cm DP Kg M/Te PP ng/mL DP ng/mL DP ng/dL IU/L IU/L E2(pg/ml) U/Kg/dia U/Kg/dia

1 17,2 150,1 -3,6 49,7 1 1 124 -0,5 2,9 -1 0,7 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1
2 13,0 134,8 -2,3 30,8 1 1 158 -0,5 5,0 1,5 1,1 <0,6 <1,0 <11 0,1 0,1 Sob bloqueio puberal (Lupron)
3 8,5 121,7 -1,0 27,3 1 1 582 1,5 5,5 1,5 1,3 <0,6 1,1 <13 0,1 0,1
4 17,5 170,4 -0,6 53,6 1 3 56 -3 2,6 -1,5 1,6 <0,6 <1,0 25 0,15 0,15
5 x x x x x x x x x x x x x x x 0,1 Faltou à consulta
6 14,0 160,0 0,1 59,0 2 3 1224 3 6,1 1,5 1,1 0,9 1,6 <13 0,15 0,15
7 7,6 113,0 -1,6 18,0 1 1 77 -1,5 3,0 -1 0,8 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1
8 4,8 101,2 -1,3 15,2 1 1 40 -1 2,1 -0,5 0,9 <0,6 <1,0 <14 0,1 0,1
9 11,9 148,3 0,2 39,8 3 2 505 1,5 5,6 2 0,7 1,4 3,8 59 0,15 0,15

10 14,8 163,1 -0,4 53,0 4 4 434 -0,5 6,6 1 0,9 3,5 5,3 235 0,15 0,15
11 13,0 155,0 -0,1 47,6 5 5 683 1,5 6,6 1,5 0,7 0,7 1,2 116,1 0,15 0,15
12 8,6 114,2 -2,6 20,0 1 1 368 1,5 x x 1,0 <0,6 <1,0 <11 0,1 0,1
13 15,9 164,0 -0,5 57,0 1 3 633 0,5 8,7 1,5 0,7 <0,6 <1,0 116 0,15 0,15
14 2,7 93,0 0,4 13,9 1 1 15 -3 2,9 1,0 1,1 <0,6 <1,0 <13 0,1 0,1
15 15,2 156,8 -1,5 56,7 5 4 352 -1,5 4,3 0 0,9 2,0 2,2 155 0,15 0,15



Tabela 5e - Características clínicas e exames laboratoriais dos pacientes a cada 3 meses durante os 12 meses de estudo

12 meses
G1 IC IO Altura Z Peso Z VC Tanner IGF-I Z IGFBP3 Z T4L LH FSH T(ng/dl) /   rGHd atual Obs

anos anos cm DP Kg DP cm M/Te PP ng/mL DP ng/mL DP ng/dL IU/L IU/L E2(pg/ml) U/Kg/dia
1 14,4 14,5 151,5 -1,5 43,3 -1,0 2,3 4 4 783 1,5 5,0 0,5 1,2 1,3 5,6 64 0,125
2 7,3 3,0 113,1 -1,4 21,7 -0,5 6,2 1 1 360 1,5 5,0 0,5 1,7 <0,6 <1,0 <13 0,1
3 9,4 11,0 131,9 -0,1 29,3 0,1 7,4 1 1 339 0,5 4,5 0,5 1,3 <0,6 3,8 <13 0,125
4 11,1 10,0 136,0 -1,1 45,6 1,1 8,7 1 1 650 1,5 5,6 0,5 0,8 <0,6 <1,0 <13 0,075
5 15,4 14,0 166,1 -0,4 52,7 -0,2 8,8 4 3 667 1,5 6,6 1 1,1 3,6 5,8 428 0,2
6 12,1 9,5 133,5 -1,9 29,3 -0,8 3,9 1 1 414 1,5 4,7 1 1,3 <0,6 2,3 <11 0,175
7 13,3 9,0 137,9 -2,2 33,5 -0,9 5,8 2 1 165 -0,5 4,4 0 1,1 <0,6 1,2 <11 0,15 Sob bloqueio puberal (Lupron) 
8 17,4 15,5 168,3 -0,9 48,6 -1,6 6,1 4 4 674 2,5 6,9 1,5 1,1 1,5 4,4 299 0,15
9 12,0 11,0 134,4 -1,8 28,5 -0,9 5,5 1 1 29 -3 0,8 -3,0 0,8 <0,6 <1,0 <11 0,125 Nutrição deficiente

10 8,7 6,0 132,9 0,5 34,5 2,0 12,1 1 1 71 -1,5 4,2 1,0 1,4 <0,6 <1,0 <11 0,1 Uso irregular GH
11 7,9 5,0 121,3 -0,5 28,1 0,7 10,0 1 1 380 1,5 6,1 1,5 0,8 <0,6 <1,0 <13 0,1
12 17,8 13,5 153,7 -3,1 38,0 -2,9 7,6 1 2 155 0,5 3,1 -0,5 0,7 <0,6 <1,0 <11 0,15 Atraso puberal
13 15,0 13,5 144,0 -2,7 56,0 0,4 4,7 2 1 447 0,5 5,0 0,5 1,0 <0,6 <1,0 <11 0,175 Sob bloqueio puberal (Lupron)
14 16,3 12,0 138,4 -4,0 36,0 -2,5 4,9 1 2 475 0 3,9 -0,5 1,9 <0,6 <1,0 <13 0,175
15 15,6 12,5 151,4 -1,8 41,0 -1,8 7,0 2 3 664 1,5 6,0 0,5 0,9 0,9 2,4 <13 0,15

G2 IC IO Altura Z Peso Z VC Tanner IGF-I Z IGFBP3 Z T4L LH FSH T(ng/dl) /   rGHd atual Obs
anos anos cm DP Kg DP cm M/Te PP ng/mL DP ng/mL DP ng/dL IU/L IU/L E2(pg/ml) U/Kg/dia

1 17,7 12,5 152,6 -3,3 51,7 -1,3 4,5 1 1 166 -0,5 1,8 -2,5 0,8 <0,6 <1,0 <11 0,1
2 13,3 10,0 136,2 -2,4 32,5 -1,0 5,2 1 1 249 -1,5 3,9 -1,0 1,1 <0,6 <1,0 <11 0,1 Sob bloqueio puberal (Lupron)
3 8,7 7,8 122,5 -1,0 28,2 0,2 9,6 1 1 511 1 x 2,5 1,4 <0,6 <1,0 <13 0,1
4 17,7 14,5 171,9 -0,4 53,3 -1,1 5,9 1 3 170 -2,5 1,8 -2,5 1,1 <0,6 <1,0 12 0,15
5 16,5 12,5 147,2 -3,9 37,6 -2,6 6,8 2 1 305 -3 3,8 -1,5 1,2 0,7 3,1 <11 0,1   Iniciou Puberdade
6 14,3 12,5 161,2 0,1 60,8 0,9 4,9 2 3 670 1,5 6,1 1,5 1,1 0,7 1,6 <13 0,15
7 8,0 6,8 114,0 -1,9 18,8 -1,5 3,3 1 1 54 -2,5 1,5 -3,0 0,7 <0,6 2,8 <13 0,1
8 5,2 3,5 101,7 -0,5 15,3 -1,0 7,9 1 1 102 0,5 3,9 2 0,8 <0,6 <1,0 <11 0,1
9 12,2 13,0 149,1 0,0 39,9 0,5 5,6 3 2 514 1,5 7,6 2,5 0,9 1,3 4,0 116 0,15

10 15,0 15,0 163,9 -0,4 54,4 0,3 6,3 4 4 407 -1,5 4,9 0,5 1,3 4,5 5,8 238 0,15
11 13,3 15,0 155,0 -0,3 48,5 0,1 2,3 5 5 584 0,5 6,4 1,5 1,1 11 4,5 48 0,15
12 8,9 8,0 115,7 -2,1 21,9 -0,8 11,3 1 1 x x x x 0,9 <0,6 <1,0 <11 0,1
13 16,2 13,0 167,0 -0,4 59,8 0,2 10,6 1 3 670 1,5 4,4 -0,5 0,8 <0,6 <1,0 60 0,15
14 3,1 x 95,0 -0,2 14,8 0,1 8,8 1 1 x x 1,0 -2,0 0,8 0,9 5,7 <13 0,1
15 15,5 13,5 158,6 -1,5 58,5 0,4 7,6 5 4 476 -0,5 5,9 0,5 0,7 2,2 2,3 208 0,15
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Tabela 6 - Caracterização clínica dos pacientes pré-púberes dos grupos 
IGF-I desejado e IGF-I baixo ao início do estudo 

 
 IGF-I desejado IGF-1 baixo 
Número pacientes 8 9 
Sexo Masc. 2 7 
IC (anos) * 8,1 ± 4,2 11,1 ± 4,3 
IO (anos) * 5,5 ± 3,4 8,1 ± 3,2 
Altura (DP) * -1,3 ± 1,5a -2,9 ± 1,2a 
Peso (DP) * -0,2 ± 1,7a -1,5 ± 0,8a 
Dose GH (mcg/kg/dia)* 33,3 33,3 
Anos de tratamento * 2,3 ± 2,0 3,2 ± 3,1 
< 2 anos tratamento 5 4 
DGHI 2 1 
Altura Nascimento (cm)* 49 ± 1,6 46 ± 4,2 
Peso nascimento (kg)* 3,2 ± 0,3 2,8 ± 1,0 
Altura alvo (DP)* -1,1 ± 0,7 -0,5 ± 0,8 
Pico de GH após estímulo 0,8 ± 0,9 1,3 ± 1,3 

* resultados expressos em média ± DP 
p > 0,05 para todas as comparações exceto marcadas com a (p<0,05) 
 

 
 

Tabela 7 -  Caracterização clínica dos pacientes dos grupos GHRfI x 
GHRd3 ao início do estudo 

 
 GRHfI GHRd3 
Número pacientes 15 15 
Sexo Masc. 11 7 
IC (anos) * 12,6 ± 3,7 10,4 ± 4,0 
IO (anos) * 9,9 ± 4,0 8,6 ± 3,9 
Altura (DP) * -2,0 ± 1,4 -1,3 ± 1,4 
Peso (DP) * -1,8 ± 0,9 -2,0 ± 1,7 
Dose GH (mcg/kg/dia)* 0,1 ± 0,01 0,1 ± 0,02 
Anos de tratamento * 3,8 ± 3,0 4,7 ± 3,6 
< 2 anos tratamento 6 4 
Púberes 7 6 
DGHI 4 6 
Altura Nascimento (cm)* 50 ± 2,0 45 ± 3,4a 
Peso nascimento (kg)* 3,2 ± 1,8 2,7 ± 0,6 
Altura alvo (DP)* -0,8 ± 0,7 -0,9 ± 0,9 
Pico de GH após estímulo 1,2 ± 1,0 1,2 ± 1,0 

* resultados expressos em média ± DP 
p > 0,05 para todas as comparações exceto marcadas com a (p<0,05) 
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Tabela 8 -  Características dos estudos comparado o tratamento com dose 
de rGH baseada no IGF-I versus dose de rGH baseada no 
peso 

 
 Estudo presente Cohen et al 101 

Desenho    

Centro único multicêntrico 

Acompanhamento 1 ano 2 anos 

Pico de GH nos testes diagnósticos ≤ 3,2 µg/L ∼ 50% pacientes > 10 µg/L 

Puberdade Púberes e Pré-púberes Pré-púberes 

Intervalo entre as dosagens de IGF-I 3 meses 3 meses 

IGF-I alvo 1 ± 1 DP 0 ± 0,5 DP +2 ± 0,5 DP 

Número de crianças 15 70 68 

Resultados    

Níveis de IGF-I * maiores NS maiores 

Níveis de IGFBP3 * NS NS NS 

Velocidade de crescimento * NS NS maior 

Dose de rGH µg/kg d (média; min-max) 43; 25-66 33; 9-114 110; 20-346 

Intervalo até atingir IGF-I alvo 6 meses 6 meses 9 meses 

Aumento de idade óssea * NS NS NS 

* diferença com grupo que usou dose de rGH baseada no peso - dentro do mesmo estudo 
NS = não significativo 
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Fonte: Unidade de Endocrinologia do Desenvovimento – HC-FMUSP (dados não 

publicados). 

 
Gráfico 1 -  Alterações à RNM de hipotálamo/hipófise de 107 crianças 

portadoras de DGH 
 

 

 

 

Gráfico 2 -  VC anual pré-tratamento e até 10 anos após tratamento de 58 
crianças pré-púberes em uso de GH (0,1 U/kg/dia) 7x/semana 
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Gráfico 3 -  Evolução individual do escore Z de IGF-I dos pacientes do 

Grupo 1 durante 12 meses 
Observa-se concentração dos valores do Escore Z de IGF-I na faixa 
alvo (entre 0 e +2DP) após 6 meses de acompanhamento. Uma 
criança permaneceu com valores baixos (-3) desde o início devido a 
alimentação insuficiente. 
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Gráfico 4 -  Evolução individual do escore Z de IGF-I dos pacientes do 

Grupo 2 durante 12 meses 
Ao contrário do Grupo 1, observa-se grande dispersão dos valores 
do Escore Z de IGF-I durante o período de acompanhamento.  
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Gráfico 5 -  Evolução individual do escore Z de IGFBP3 dos pacientes do 

Grupo 1 durante 12 meses 
Nota-se que os valores do escore Z de IGFBP3 não acompanham os 
valores do escore Z de IGF-I e apresentam maior dispersão 
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Gráfico 6 -  Evolução individual do escore Z de IGFBP3 dos pacientes do 

Grupo 2 durante 12 meses 
Assim como para os valores do Escore Z de IGF-I, observa-se 
grande dispersão dos valores do Escore Z de IGFBP3, no Grupo 2, 
durante o período de acompanhamento.  
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Gráfico 7 -  Evolução do escore Z de IGF-I (média ± DP) dos pacientes do 
Grupo 1 durante 12 meses 
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Gráfico 8 -  Evolução do escore Z de IGF-I (média ± DP) dos pacientes do 

Grupo 2 durante 12 meses  
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Gráfico 9 -  Evolução do escore Z de IGFBP3 (média ± DP) dos pacientes 

do Grupo 1 durante 12 meses 
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Gráfico 10 -  Evolução do escore Z de IGFBP3 (média ± DP) dos pacientes 

do Grupo 2 durante 12 meses 
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Gráfico 11 -  Ganho do escore Z de IGF-I após 1 ano: Grupo 1 x Grupo 2. 

Linhas expressam a média ± 1DP, respectivamente 
 
 

 
Gráfico 12 -  Mudança de dose GH x variação do escore Z de IGF-I 

Durante o estudo, foram feitas 14 mudanças de dose de GH 
orientadas pelas concentrações de IGF-I, nos 15 pacientes do Grupo 
1. As variações do escore Z de IGF-I em cada uma das 14 
mudanças de dose de GH para + ou -0,025U/Kg/dia estão mostradas 
no gráfico. Para uma mudança de 0,025U/kg/dia na dose de GH, a 
média de variação no escore Z de IGF-I foi = 1,17 DP. 
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Gráfico 13 -  VC após 12 meses de estudo: Grupo 1 x Grupo 2. Linhas 

expressam a média ± 1 DP, respectivamente 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 14 -  Ganho no escore Z de altura após 12 meses de estudo: Grupo 

1 x 2. Barras e linhas expressam a média ± 1 DP. 
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Gráfico 15 -  VC após 12 meses de estudo: Grupo IGF-I baixo x desejado. 

Linhas expressam a média ± 1 DP, respectivamente 
 
 
 
 

 
Gráfico 16 -  VC após 12 meses, em pré-púberes: Grupo IGF-I baixo x 

desejado. Linhas expressam a média ± 1 DP, respectivamente 
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Gráfico 17 -  Ganho de altura em pré-púberes após 12 meses de estudo: 

Grupo IGF-I desejado x baixo. Barras e linhas expressam a 
média ± 1 DP 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 18 -  Razão molar IGF-I / IGFBP3 trimestral durante 1 ano: Grupo 1 

x Normal. Barras e linhas expressam a média ± 1 DP. 
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Gráfico 19 -  Razão molar IGF-I / IGFBP3 trimestral durante 1 ano: Grupo 1 

x Grupo 2. Barras e linhas expressam a média ± 1 DP 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 20 - Razão molar IGF-I / IGFBP3 trimestral durante 1 ano: Grupo 

IGF-I desejado x Normal. Barras e linhas expressam a média ± 
1 DP 
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Gráfico 21 - VC após 12 meses de estudo: Grupo GHRfI x Grupo GHRd3. 

Linhas expressam a média ± 1 DP 
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Gráfico 22 - Escore Z de IGF-I durante 12 meses de estudo: Grupo GHRfI x 

Grupo GHRd3. Linhas expressam a média ± 1 DP 
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Gráfico 23 - Todos os pacientes: relação sexo x dose de GH x IGF-I 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gráfico 24 - Todos os pacientes pré-púberes: relação sexo x dose de GH x 

IGF-I 
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