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RESUMO 

FIRMINO SL, Impacto do uso do hormônio do crescimento em pacientes com síndrome 

de Prader Willi atendidos em ambulatório especializado [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Prader-Willi (SPW) é uma doença genética rara, 
cuja história natural é a obesidade progressiva. A terapia com hormônio do 
crescimento (rhGH) desempenha um papel essencial na melhoria da 
composição corporal e na neutralização dos riscos cardiovasculares. No entanto, 
o acesso a esse medicamento não é apenas restrito, mas também retardado em 
muitos países devido ao diagnóstico tardio e / ou despesas com terapia não 
reembolsadas. OBJETIVOS: Avaliar as alterações antropométricas e 
metabólicas induzidas pela terapia com rhGH de acordo com a idade dos 
pacientes no início do tratamento. MÉTODOS: Os pacientes foram divididos 
arbitrariamente em 3 grupos, da seguinte forma: Grupo 1: crianças que iniciaram 
o rhGH antes dos 3 anos de idade; Grupo 2: crianças que iniciaram entre 3 e 10 
anos; Grupo 3: crianças que começaram após os 10 anos. As variáveis 
antropométricas e metabólicas foram analisadas em três momentos: na 
introdução do rhGH, após 1 ano de tratamento e na última consulta relatada. 
RESULTADOS: A altura melhorou 0,67 DP nos grupos 1 e 0,7 DP no grupo 2. O 
IMC aumentou no grupo 1, mas no grupo 2 houve uma diminuição no primeiro 
ano de tratamento, enquanto no grupo 3, o IMC só melhorou na comparação do 
início e a última nota. A relação circunferência da cintura / altura foi reduzida no 
grupo 2 no final do primeiro ano de tratamento. CONCLUSÕES: Crianças com 
PWS que começaram a usar rhGH mais cedo melhoraram o IMC e a estatura. O 
uso precoce do rhGH como arsenal terapêutico de crianças com SPW 
demonstrou reduzir o ganho de peso progressivo, modificando um dos pilares da 
história natural desta doença. 
 
 

Descritores: Síndrome de Prader-Willi; Hormônio do crescimento; Estatura; Índice de 

massa corporal; Razão Cintura-Estatura; Metabolismo dos Lipídeos; Eventos adversos 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

FIRMINO SL, Impact of growth hormone use in patients with Prader Willi syndrome 

treated at a specialized clinic [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2021. 

 

INTRODUCTION: Prader-Willi Syndrome (PWS) is a rare genetic disease, whose natural 
history is progressive obesity. Growth hormone (rhGH) therapy plays an essential role in 
improving body composition and counteracting cardiovascular risks. However, access to 
this medication is not only restricted, but also delayed in many countries due to late 
diagnosis and/or unreimbursed therapy expense. OBJECTIVES: To evaluate 
anthropometric and metabolic changes induced by the rhGH therapy according to age 
of patients at the onset of treatment. METHODS: Patients were arbitrarily divided into 3 
groups, as follow: Group 1: children who started rhGH before 3 years of age; Group 2: 
children who started between 3 to 10 years old; Group 3: children who started after 10 
years old. Anthropometric and metabolic variables were analyzed at three times: at the 
introduction of rhGH, after 1 year of treatment and at the last visit reported. RESULTS: 
Height improved 0.67 SD in groups 1 and 0.7 SD in group 2. BMI increased in group 1, 
but in group 2 there was a decrease in the first year of treatment, while in group 3, BMI 

only improved when comparing the beginning and the last note. Waist 
circumference/height ratio were reduced in group 2 at the end of the first year of 
treatment. CONCLUSIONS: Children with PWS who start using rhGH earlier improved 
BMI and stature. The use of rhGH precociously as a therapeutical arsenal of children 
with PWS proved to reduce progressive weight gain, shifting one of the mainstay of the 
natural history of this disease. 
 
 
 
Descriptors: Prader-Willi Syndrome; Growth hormone; Body Height; Body Mass Index; 
Waist-Height Ratio; Lipid Metabolism; Side Effects. 



8 
 

 1  INTRODUÇÃO  

 

 

A Síndrome de Prader-Willi (SPW) é uma doença genética rara que cursa 

com um quadro de obesidade progressiva, hiperfagia, baixa estatura, disfunção 

do eixo hipotálamo-hipofisário, hipotonia muscular, retardo mental, distúrbios do 

sono e do comportamento e características físicas inerentes à síndrome. 

Foi descrita em 1956 por Prader, Labhart e Willi (PRADER, LABHART, 

WILLI, 1956). A prevalência varia segundo a literatura entre 1/10.000 a 1/30.000 

nascidos vivos, não existindo dados epidemiológicos nacionais. A síndrome 

acomete ambos os sexos igualmente e tem como etiologia a ausência de 

expressão do gene da região 15q11-13 do alelo paterno (CASSIDY et al., 2012). 

Esse mecanismo genético pode ser causado por deleção do alelo paterno em 

65-75%, dissomia uniparental materna, que consiste na herança de 2 alelos 

maternos do cromossomo 15, em 20-30% e defeito de imprinting em 1-3% dos 

casos. (GeneReviews® [Internet]). A determinação da etiologia genética é 

importante para aconselhamento genético, uma vez que, no caso de defeito de 

imprinting, existe risco de 50% de recorrência da síndrome no segundo filho e, 

nas demais formas de SPW, o risco de recorrência é menor que 1% (CASSIDY 

et al., 2012). 

A SPW acomete diversos sistemas, porém, nos primeiros anos de vida, 

sua principal característica é a hipotonia. A hipotonia é um aspecto significativo 

no recém-nascido, podendo ser observada no choro fraco, diminuição dos 

reflexos e da sucção, o que pode levar a dificuldade de ganho de peso e 

crescimento na primeira infância. A hipotonia, por si só, é um critério para 
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investigação da síndrome mesmo sem outros sinais e sintomas como o 

hipogonadismo e/ou dismorfismos faciais. Clinicamente, além da hipotonia 

muscular marcante no período neonatal o paciente apresenta-se com mãos e 

pés pequenos, lábios superiores finos, olhos amendoados, ponte nasal estreita 

e baixa estatura. Evoluem com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e 

distúrbios endocrinológicos variados (MILLER, 2012; ANGULO et al., 2015).  

A hiperfagia constitui outra característica marcante da síndrome, 

entretanto, não acontece em todas as fases da vida.  As fases nutricionais da 

SPW foram descritas por Miller (2012). 

 

Fases Média de idade Característica Clínica 

0 Pré-natal – 
nascimento 

Redução de movimento fetal e peso de 
nascimento menor que os irmãos 

1a 0 a 9 meses Hipotonia intensa com dificuldade de 

alimentação e apetite reduzido 

1b 9 a 25 meses  Aumento de apetite e melhora da 

alimentação; crescimento adequado 

2a 2,1 a 4,5 anos Aumento de peso sem aumento de apetite 

ou excesso de calorias 

2b 4,5 a 8 anos Aumento de apetite e de ingesta calórica, 

mantendo saciedade 

3 Acima de 8 anos 

até a idade adulta 
Hiperfagia sem saciedade 

4 Idade adulta Alguns conseguem recuperar a saciedade 

 

Os principais distúrbios hormonais que acometem a SPW estão 

relacionados a alteração hipotalâmica / hipofisária, como a deficiência de 

hormônio de crescimento, hipotireoidismo, hipocortisolismo e hipogonadismo.  
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A deficiência de hormônio de crescimento (DGH) ocorre em 40-100% das 

crianças portadoras de Síndrome de Prader-Willi (BRIDGES, 2014). No banco 

de dados internacional KIGS (Pfizer International Growth), em um grupo com 424 

crianças com SPW, a deficiência de GH foi detectada em 74% (TAUBER; 

CUTFELD, 2007). Posteriormente, um estudo de coorte francês verificou que, 

dentre 113 crianças com SPW, 84% apresentavam DGH, após testes de 

estimulação. Nesse mesmo estudo, um subgrupo de 102 pacientes com SPW 

pré-púberes, apresentou incidência de 81,4% de DGH (DIENE et al., 2010). 

Geralmente, baixas concentrações de IGF-1 (insulin-like growth factor 1) e 

IGFBP3 (insulin-like growth factor binding protein 3) também são encontradas na 

síndrome (TAUBER; CUTFELD, 2007; BRIDGES, 2014).  

O teste de estímulo para avaliar a produção de GH não é necessário antes 

de iniciar o tratamento (DI GIORGIO et al., 2014; COHEN et al., 2015). A 

secreção de GH depende da idade, e sua deficiência parece ser um processo 

evolutivo. Nesse sentido, as crianças mais jovens com SPW têm a secreção 

hipotalâmica do hormônio de liberação de GH prejudicada, mas com uma 

reserva hipofisária de GH normal. Estes achados sugerem que deficiência de 

GH (DGH) em SPW pode ser um processo em evolução. A combinação de 

concentrações reduzidas de GH e IGF-I indicam que uma verdadeira disfunção 

do eixo GH / IGF-I está presente na grande maioria dos pacientes. Estes fatos 

corroboram a introdução de hormônio do crescimento recombinante humano 

(rhGH) sem comprovação por teste de estímulo (DI GIORGIO et al., 2014).  

Uma vez que a história natural da SPW é o aumento progressivo da 

massa gorda com a idade, uma das principais razões para o tratamento das 

crianças com rhGH é a melhora da composição corporal, pois induz ao aumento 
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de 25-40% da massa magra e reduz a massa gorda (COLMENARES et al., 2011; 

BAKKER et al., 2013; REUS et al., 2014; BAKKER et al., 2017). Esta melhora, 

associada a um estilo de vida saudável, diminui a morbidade e mortalidade, já 

que a obesidade está entre as principais causas de óbito destes pacientes. 

Diversos estudos foram capazes de mostrar a mudança da composição corporal 

desde a infância até a vida adulta (FESTEN et al., 2008; CADOUDAL et al., 2014; 

KUPPENS et al., 2017). Kuo et al. (2007) evidenciaram uma queda de 5% da 

massa gorda após 2 anos de uso do rhGH e um aumento médio de 7,6kg de 

massa magra nos pacientes pré-puberes.  

A melhora no tônus muscular e nas habilidades motoras é outro efeito 

importante do tratamento com rhGH. Sem o hormônio, os pacientes apresentam 

redução de 25-37% da massa muscular. A perda de massa muscular favorece a 

inatividade precoce, influenciando negativamente o desempenho motor, o 

desenvolvimento das áreas corticais motoras e do sistema neuromuscular (de 

LIND VAN WIJNGAARDEN et al., 2009; REUS et al., 2014; OLARESCU et al., 

2014).  

O tratamento de longo prazo foi capaz de melhorar a estatura final dos 

pacientes com SPW e esteve associado ao aumento da massa magra, à melhora 

das concentrações de adiponectina e circunferência da cabeça.  Apesar de a 

terapia com rhGH não normalizar a composição corporal, ela permite que os 

efeitos benéficos adquiridos se mantenham por anos (LINDGREN; LINDBERG, 

2008; SIEMENSMA et al., 2012; BAKKER et al., 2013; REUS et al., 2013; 

BAKKER et al., 2015; BÖHM; RITZÉN, LINDGREN, 2015).  

Foram desenvolvidas curvas de crescimento específicas para crianças 

com Prader-Willi com e sem uso de rhGH dado o impacto deste hormônio sobre 
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a estatura dos pacientes (BUTTLER et al., 2016). Através destas curvas é 

possível monitorar o uso do rhGH e o estado nutricional do paciente (BUTTLER 

et al., 2016; BAKKER et al., 2017). 

Outra razão, recentemente abordada, para o tratamento é o efeito positivo 

do rhGH sobre os marcos de desenvolvimento destes pacientes, como o 

quoeficiente de inteligência (QI) verbal, comunicação adaptativa, habilidade de 

cognição e de linguagem (FESTEN et al., 2008; SIEMENSMA et al., 2012). Os 

resultados dos trabalhos que avaliaram o efeito do tratamento com rhGH em 

crianças com SPW evidenciaram melhora do raciocínio verbal e abstrato além 

das habilidades visuais e espaciais.  O estudo de Festen et al evidenciou melhora 

da mobilidade, ou seja, da capacidade do paciente de movimentar o corpo de 

uma posição a outra. (FESTEN et al., 2008)  

Diversos estudos apontam a importância do início precoce deste 

tratamento, sendo os melhores efeitos reportados com introdução entre 3 e 6 

meses de idade (DEAL et al., 2013). Em um estudo com 127 pacientes, as 

crianças que iniciaram rhGH antes dos 12 meses de vida mostraram maior QI 

não verbal (sentido para a relação entre pessoas e objetos, habilidades de 

abstração, conexões espaciais entre símbolos e designs) do que as crianças que 

iniciaram entre 1-5 anos de idade (DYKENS et al., 2017). Os maiores efeitos do 

rhGH são observados nos primeiros anos de vida, por isto a recomendação é 

iniciar a terapia com GH precocemente (GOLDSTONE et al., 2008; DEAL et al., 

2013). Um artigo polonês recente também mostrou que quanto mais cedo se 

inicia o rhGH, melhores são os resultados obtidos (LECKA-AMBROZIAK et al, 

2021). No entanto, na maior parte do mundo a introdução é tardia e ainda bem 

restrita a estes pacientes.  
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Os principais eventos adversos com o uso de rhGH foram publicados no 

Annual Research Reports of the Foundation for Growth Research. Realizou-se 

uma revisão de aproximadamente 32.000 pacientes tratados com hormônio do 

crescimento (rhGH) que posteriormente desenvolveram leucemia. Os achados 

mostraram que a terapia com rhGH não estava associada ao início da leucemia 

em pacientes sem fatores de risco para a doença (NISHI; TANAKA, 2017). No 

continente europeu, após 15 anos da liberação do rhGH em pacientes com SPW, 

uma publicação francesa discutiu o impacto dos efeitos colaterais do rhGH, e a 

conclusão foi de que a relação benefício /risco foi positiva (TAUBER; DIENE, 

2016).  

Os pacientes com SPW apresentam uma alta prevalência de apneias 

centrais, como também apneia do tipo obstrutiva, relacionada a hipotonia, 

hipertrofia de amígdalas e adenoides, ou obesidade (VAN VLIET, 2004; NAGAI 

et al., 2005; SACCO; DI GIORGIO, 2005). Sedky et al. (2014) selecionaram 14 

estudos que analisavam a prevalência de distúrbios do sono em portadores de 

SPW, totalizando 224 crianças. Nesse estudo foi visto que a prevalência de 

apneia obstrutiva do sono foi de 79,91%. Apneia leve (índice de apneia-

hipopneia [IAH] entre 1 e 5/h) foi diagnosticado em 53,07% dos casos, apneia 

moderada (IAH entre 5 e 10/h) em 22,35%, e casos severos (IAH >10/h) em 

24,58%. Estudos do sono realizados antes do tratamento com rhGH 

frequentemente demonstram anormalidades em crianças que não apresentavam 

clínica evidente de apneia do sono ou problemas respiratórios. É sabido que o 

rhGH aumenta o volume do tecido linfoide nas amígdalas e adenoides no início 

do tratamento, o que pode estar associado à ocorrência de alterações 

respiratórias na SPW durante o uso (EIHOLZER et al., 2002). Portanto, 
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recomenda-se a realização de polissonografia nas crianças com SPW como 

triagem de qualquer desordem respiratória antes da introdução do hormônio em 

pacientes com idade acima de 4 anos ou inferior a 4 anos com obesidade 

associada (IMC>+2DP) (ZANELLA et al., 2009; VANDELEUR et al., 2013; AL-

SALEH et al., 2013). Remoção de amígdalas e / ou adenoides, tratamento de 

refluxo ou introdução de uma pressão contínua durante a noite (CPAP) podem 

ser necessárias antes de iniciar o rhGH e na sua manutenção. (EIHOLZER et 

al., 2002). 

Foram notificadas mortes inesperadas de indivíduos com SPW em 

tratamento com rhGH, entretanto, não foi possível vincular diretamente o uso de 

rhGH às mortes, tendo em vista a ocorrência de eventos semelhantes relatados 

em indivíduos sem tratamento (OIGLANE et al., 2002; NORDMANN et al., 2002; 

SCHRANDER-STUMPEL et al., 2004; VOGELS et al, 2004).  

O uso do rhGH parece apresentar pequena alteração nos parâmetros de 

glicose, perfil lipídico, densidade mineral óssea ou pressão arterial, no entanto o 

índice HOMA, a concentração de insulina e o IGF-1 podem aumentar durante a 

terapia (COLMENARES et al., 2011). Kuo et al. (2007) mostraram uma queda de 

20,6% do colesterol total, 34,9% no colesterol LDL, um aumento de 34,9% no 

colesterol HDL, e uma queda de 43,1% dos triglicérides após 2 anos de uso de 

rhGh em pacientes com SPW.  

As contraindicações para o uso de rhGH incluem: doenças agudas 

graves, obesidade grave, insuficiência respiratória grave, câncer em atividade, 

retinopatia diabética não proliferativa em atividade, psicose ativa, apneia 

obstrutiva não tratada e diabetes mellitus não controlado. Deve ser dada atenção 

cuidadosa aos critérios clínicos utilizados para definir a obesidade pediátrica 
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grave porque não há definições claras como em adultos. Considera-se como 

obesidade grave toda criança com IMC no percentil 95 ou Z-IMC>+2 com 

comorbidades (apneia do sono não resolvida, doença hepática gordurosa não 

alcoólica ou anormalidades do metabolismo de carboidratos) (DEAL et al., 2013). 

Os pacientes com SPW parecem ser altamente sensíveis ao GH em 

termos de geração de IGF-1, especialmente nos primeiros 6 meses de 

tratamento, e as doses padrão de rhGH frequentemente resultam em 

concentrações de IGF-1 fora do intervalo normal (FEIGERLOVA et al., 2010). De 

Lind van Wijngaarden et al. (2009) relataram que a média de DP de IGF-1 foi 

maior do que 2 SDS durante os 4 anos iniciais de tratamento com rhGH.  

Embora poucos dados estejam disponíveis sobre os níveis de IGF-1 livre na 

SPW, um estudo recente mostrou uma relação entre IGF-1 e outras proteínas de 

ligação como IGFBP7. (EDDIRY et al, 2021) 

A tolerabilidade de rhGH por pacientes pediátricos e adultos com SPW é 

alta. Para crianças tratadas com rhGH e seguidas em pesquisas de pós-

comercialização de fase 4, a taxa de efeitos colaterais relatada que leva à 

cessação do tratamento em geral é baixa. O entusiasmo dos pais de crianças 

com SPW para terapia com rhGH sugere que a cessação precoce é menor do 

que em outros pacientes tratados com rhGH com condições como baixa estatura 

idiopática, síndrome de Turner e crianças que nascem pequenas para a idade 

gestacional (DEAL et al., 2013).  

Um trabalho brasileiro analisou a evolução dos pacientes portadores de 

SPW após o tratamento com o rhGH, e não evidenciou melhorias (QUAIO et al., 

2012). No entanto, esse estudo contou com um pequeno número de pacientes 

que não estavam inseridos em um ambulatório especializado cuja terapêutica 
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engloba, além do uso do rhGH, a orientação dietética adequada para a síndrome, 

orientações específicas de atividade física além de suporte psicológico para 

paciente e familiares.     

Recentemente, uma revisão sistemática seguida de meta-análise avaliou 

de forma global os benefícios do tratamento com rhGH em pacientes com SPW, 

confirmando com moderada a alta qualidade de evidencia uma melhora da 

estatura, diminuição do IMC, redução da massa gorda, aumento da massa 

magra, aumento da circunferência da cabeça, melhora de funções cognitivas e 

motoras com mínimos efeitos colaterais. (PASSONE et al., 2020). 

No Brasil e diversos países o tratamento com rhGH ainda é muito restrito 

por questões econômicas e relacionadas a saúde pública, sendo a sua 

introdução tardia. Pelo Sistema Único de saúde os pacientes apenas são 

contemplados com o tratamento quando comprovam a deficiência do hormônio. 

Porém como já descrito o teste é caro, necessita de peso adequado para sua 

realização e os pacientes que não se mostram deficientes, mas teriam benefício 

com sua introdução não são contemplados.  

Conhecer a diferente resposta dos pacientes a esta introdução em nosso 

meio e dentro de um ambulatório especializado nos auxiliará a entender o 

impacto do atraso no tratamento.  

Faz-se necessário, portanto, a elaboração de estudos nacionais que 

analisem o impacto do tratamento com hormônio do crescimento de acordo com 

a idade de introdução da terapia em pacientes portadores de SPW que estejam 

inseridos na terapêutica globalizada de um ambulatório especializado. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar as modificações antropométricas e metabólicas induzidas pelo 

tratamento com rhGH, especialmente decorrentes das modificações de 

composição corpórea, de acordo com a idade de início do tratamento com rhGH. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Descrever a evolução do IMC, do SDS de altura e da relação 

circunferência abdominal/altura de pacientes tratados com rhGH 

Avaliar parâmetros metabólicos como IGF-1 livre, glicemia, resistência à 

insulina, perfil lipídico e índice de apneia/hipopneia a curto e longo prazos.  

Acompanhar eventuais intercorrências durante o tratamento, 

especialmente intercorrências psiquiátricas, piora do índice de apneia/hipopneia 

na polissonografia, presença de escoliose, presença de diabetes mellitus tipo 2 

e alterações otorrinolaringológicas.   

Verificar se há correlação entre o tipo de mecanismo genético, parâmetros 

antropométricos e os parâmetros metabólicos 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO  

 

 

3.1 Casuística  

 

Foram incluídos os pacientes portadores de Síndrome de Prader Willi 

(SPW), entre 3 meses e 20 anos de idade, previamente confirmados por teste 

de metilação, acompanhados no ambulatório de Prader Willi da unidade de 

Endocrinologia Pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICR - HCFMUSP) no 

período de janeiro de 2015 à agosto de 2018. Trata-se de um ambulatório 

especializado composto por uma equipe multiprofissional de endocrinologistas 

pediátricos, nutricionistas, psicóloga, psiquiatra infantil, otorrinolaringologista  e 

neurologista especialista em medicina do sono. Os pacientes passam em 

consulta a cada 3 meses e são avaliados pelo endocrinologista e pela 

nutricionista em todas as consultas. Regularmente são acompanhados pela 

psicóloga e avaliados pela psiquiatra de acordo com a demanda de cada família. 

O ambulatório é baseado em um protocolo que se norteia por quatro pilares 

terapêuticos: dieta de 800 a 1000 kcal diárias, atividade física diária com duração 

de 1 hora no mínimo, uso de rhGH desde o diagnóstico e orientação aos 

familiares de estratégias comportamentais que melhoram a qualidade de vida 

dos pacientes.  
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 3.2 Métodos 

 

Esse é um estudo coorte clínico descritivo retrospectivo e analítico 

realizado por meio da revisão do banco de dados do ambulatório de Prader Willi 

da Unidade de Endocrinologia Pediátrica do ICR - HCFMUSP. O projeto foi 

aprovado pelo comitê de ética do Hospital das Clínicas da USP com o número 

de parecer: 2.622.436. 

Os dados dos pacientes selecionados foram obtidos a partir do prontuário 

eletrônico. Mesmo não sendo necessária a obtenção do termo de consentimento 

livre e esclarecido, os dados clínicos e laboratoriais foram mantidos em sigilo de 

acordo com os pressupostos que regulamentam a ética em pesquisa.  

Critérios de inclusão no estudo: 

a) Pacientes com teste de metilação positivo para Prader Willi. 

b) Pacientes que fizeram ou estejam em uso de rhGH por um período 

mínimo de 12 meses. 

c) Pacientes com idade entre 3 meses e 20 anos. 

d) Pacientes que já estavam em uso do rhGH antes de janeiro de 2015 

(data de início do ambulatório de Prader Willi no Instituto da Criança) e que 

continuaram o seguimento no ambulatório especializado. 

Critérios de exclusão do estudo: 

a) Pacientes com 2 faltas às consultas agendadas em 6 meses 

seguidos. 

b) Pacientes com baixa adesão ao tratamento com rhGH, definida 

como a ausência da aplicação do hormônio por mais de 2 vezes em uma mesma 

semana. 
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Os pacientes foram divididos em três grupos de acordo com a idade de 

introdução do rhGH:  

a) Grupo 1: introdução do rhGH antes de 3 anos de idade. 

b) Grupo 2: introdução do rhGH entre 3 e 10 anos de idade. 

c) Grupo 3: introdução do rhGH com mais de 10 anos. 

Não foi realizada avaliação de cálculo amostral dado que se trata de uma 

doença rara com amostra de conveniência dos pacientes seguidos em 

ambulatório especializado. A casuística deste ambulatório está dentre as 

maiores descritas mundialmente.  

As variáveis analisadas para caracterização da população foram: idade, 

sexo, mecanismo genético, idade ao diagnóstico da SPW, idade à introdução do 

rhGH, tempo de uso do rhGH, motivos de suspensão do rhGH, eventos adversos 

durante o uso do rhGH, deficiências hormonais associadas e índice de 

apneia/hipopneia na polissonografia. 

As variáveis antropométricas utilizadas foram: SDS do índice de massa 

corporal, SDS de estatura (WHO, 2007) e relação da circunferência abdominal 

com a estatura (BRAMBILLA et al., 2013).  Para a mensuração da estatura foi 

utilizado estadiômetro de parede (tipo Harpenden) e para aferir o peso foi usada 

balança digital com capacidade de 2 a 150 kg. A circunferência abdominal foi 

mensurada com fita métrica não elástica posicionada no maior diâmetro 

abdominal. A classificação de obesidade grave utilizada foi Z escore > +3.  

Para avaliação metabólica foi utilizado: IGF1 livre (CIANFARANI, et al 

2005), concentrações de lipoproteína de baixa densidade (LDL), lipoproteína de 

alta densidade (HDL), triglicérides (TGL), colesterol não HDL, hemoglobina 

glicada e HOMA-IR. 
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O IGF1 livre é calculado através da seguinte fórmula: IGF1 (ng/ml) / 

[IGFBP3 (mcg/ml) x 1000] x 3,76. É considerado normal valores no intervalo de 

0,2 – 0,4. (CIANFARANI, et al 2005). 

Todos os eventos adversos registrados nos prontuários foram relatados. 

Os descritos foram: intercorrências psiquiátricas, piora do índice de 

apneia/hipopneia na polissonografia, presença de escoliose grave, presença de 

diabetes mellitus tipo 2 e alterações otorrinolaringológicas.   

Em relação aos parâmetros laboratoriais: 

 Os pacientes coletaram os exames após 12 horas de jejum. Baseado na 

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da 

Ateroesclerose de 2017 considerou-se perfil lipídico alterado quando os 

seguintes valores foram obtidos: LDL-colesterol >110mg/dL, HDL-colesterol <45 

mg/dl e triglicérides >75mg/dL nos pacientes entre 3 meses a 9 anos e > 90 

mg/dL nos pacientes entre 10 a 19 anos de idade. 

De acordo com os guidelines da Associação Americana de Diabetes, 

2018, considerou-se alterado o valor de hemoglobina glicada acima de 6,5% 

(ADA, 2018). 

 Determinou-se o diagnóstico de resistência à insulina pelo índice de 

Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance (HOMA-IR), que é o 

produto da insulina de jejum (mUI/mL) e da glicemia de jejum (mmol/L) dividido 

por 22,5 ou por 405 quando se utiliza a glicemia em mg/dl. Definiu-se a 

resistência à insulina quando os valores se situavam acima de 3,16 (KESKIN et 

al., 2005). 

Os métodos laboratoriais utilizados para análise das variáveis 

laboratoriais foram os seguintes:  
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a) IGF1: quimioluminométrico ID 

b) IGFBP3: quimioluminométrico ID 

c) HDL, LDL e TGL: colorimétrico enzimático (CHOD/PAP) 

d) Hemoglobina glicada: HPLC (CLAE) certificado pela NGSP-EUA 

e) Glicemia de jejum: enzimático hexoquinase UV 

f) Insulina sérica: eletroquimioluminométrico CL 

Em todos os grupos serão analisadas as variáveis em 3 tempos:  

a) Momento 1: data de introdução do rhGH; 

b) Momento 2: após 1 ano de uso de rhGH;  

c) Momento 3: último atendimento ambulatorial descrito até agosto de 

2018.  

Não foi feita comparação entre os grupos diferentes, visto que as fases de 

doença vivenciadas serem bastante diferentes. 

 

3.3 Análise Estatística 

 

As características dos grupos de participantes serão apresentadas por 

tabelas.  

A análise das variáveis dentro de cada grupo ao longo do tempo foi 

realizada por meio do teste t de Student pareado.  

Na investigação de associação entre as variáveis categóricas utilizou-se 

o teste de qui-quadrado de Pearson e o teste exato de Fisher.  

Na investigação de correlação entre o tipo de mutação e a variação dos 

marcadores foi usado o teste de Kruskal-Wallis.    
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Na investigação de correlação entre o sexo dos pacientes e a variação 

dos dados foi usado o teste de Mann-Whitney.  

O presente trabalho adotou um nível de significância de 5%. As análises 

estatísticas foram realizadas utilizando o programa estatístico JAMOVI 1.2.   
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1 Pacientes Incluídos no Estudo 

 

Foram selecionados 100 pacientes com diagnóstico de Síndrome Prader 

Willi acompanhados na Unidade de Endocrinologia Pediátrica do Instituto da 

Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018. Esse era o universo 

total de pacientes do ambulatório naquele período. Desses 100 pacientes 

selecionados, 16 foram excluídos sendo 13 por não fazerem uso de rhGH e 3 

por apresentarem teste de metilação negativa para Síndrome de Prader Willi. A 

amostra final constou de 84 indivíduos (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Descrição do método de seleção dos pacientes incluídos no estudo. 

 

Dos 84 pacientes, dezoito fizeram uso do rhGH por menos de 2 anos 

Destes, onze faziam parte do grupo 1, cinco do grupo 2 e dois pacientes eram 

do grupo 3.   

100 SELECIONADOS 

84 INCLUÍDOS 

13 NÃO FAZIAM USO DO rhGH 

3 TESTE DE METILAÇÃO NEGATIVO 
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4.2 Dados Demográficos 

 

A Tabela 1 (Anexo, Tabela 1) ilustra as características das crianças 

selecionadas para o estudo. Dos 84 pacientes 30 iniciaram o rhGH com idade 

inferior a 3 anos (grupo 1), 41 iniciaram entre 3 e 10 anos (grupo 2) e 13 

pacientes iniciaram o tratamento com mais de 10 anos de idade (grupo 3).  A 

análise das variáveis demográficas não detectou diferença significativa entre os 

grupos.  

 

4.3 Dados durante o uso do rhGH  

 

As tabelas ilustram o impacto do rhGH (Anexo). A estatura e o IMC foram 

os dados que mais apresentaram mudanças com o tratamento. O Z escore de 

estatura apresentou melhora dentro dos grupos 1 e 2, principalmente no primeiro 

ano de uso do hormônio com p < 0,05. Dos treze pacientes que compunham o 

grupo 3, oito já tinham atingido a altura final no momento da última avaliação 

desse estudo, portanto a avaliação estatística desse momento pode ter sofrido 

prejuízo.  

O Z escore do índice de massa corpórea apresentou aumento em todos 

os momentos no grupo 1. Nos pacientes do grupo 2 houve queda do Z escore 

do IMC no primeiro ano de tratamento, enquanto no grupo 3, o Z escore do IMC 

melhorou apenas quando se comparou o início e a última observação. Maiores 

detalhes podem ser vistos no Anexo, Tabela 2. 
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Um outro parâmetro antropométrico analisado foi a relação circunferência 

abdominal/altura. A variação desse dado apresentou significância estatística 

apenas no grupo 2 durante o primeiro ano de uso do rhGH. Dados demonstrados 

no Anexo, Tabela 2. 

 Iniciando a análise dos parâmetros metabólicos observa-se que não 

houve variação estatisticamente significativa do HOMA-IR, da hemoglobina 

glicada, do LDL e do colesterol não-HDL. Maiores detalhes podem ser vistos no 

Anexo, Tabela 3.  

 Em relação aos triglicerídeos e ao colesterol HDL, houve aumento dos 

TGL, com significância estatística, após o primeiro ano de uso do hormônio de 

crescimento na população inserida no grupo 2.  O colesterol HDL evidenciou 

aumento com p < 0,05 no primeiro ano de uso do rhGH nos pacientes que 

compunham o grupo 2. Os dados estão demonstrados no Anexo, Tabela 3.  

O IGF1 livre apresentou variação estatística no primeiro ano de 

tratamento na população do grupo 2 e após o primeiro ano de uso do hormônio 

na população do grupo 3. Não houve variação significativa no grupo 1 ao longo 

dos anos de uso do rhGH. Maiores detalhes podem ser vistos no Anexo, Tabela 

3.  

 A análise do índice de apnéia/hipopnéia evidenciou piora com p < 0,05 

após o primeiro ano de tratamento com o rhGh no grupo 2. Dados demonstrados 

no Anexo, Tabela 4.  
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4.4  Associação com Subtipo Genético 

 

Na investigação da existência de correlações entre o mecanismo genético 

e as variações dos parâmetros antropométricos e metabólicos, não se 

detectaram correlações significativas. (Anexo, Tabela 5) A análise foi feita 

comparando os dados do primeiro momento com os dados do último momento.  

 

4.5 Associação com Sexo 

 

Não houve correlação entre os sexos e as variações dos parâmetros 

antropométricos e metabólicos. (Anexo, Tabela 6) A análise foi feita 

comparando os dados do primeiro momento com os dados do último momento.  

 

4.6 Descrição de Eventos Adversos 

 

Durante o período do estudo foi suspenso o uso do rhGH em 5 pacientes 

pelos seguintes motivos: surto psicótico (n=2) e escoliose grave (n=3), quando 

há uma deformidade torácica suficiente para comprometer a respiração (van 

BOSSE, 2020). Os dois pacientes que apresentaram surto psicótico fizeram uso 

do rhGH por 9,5 anos e 18,5 anos, respectivamente. O tempo de uso do 

hormônio de crescimento dos pacientes que apresentaram escoliose grave foi: 

1,5; 1,8 e 2,7 anos.  

Em relação às deficiências hormonais associadas, 6 pacientes 

apresentavam hipotireoidismo, e em 1 paciente foi constatado hipocortisolismo.  
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Dentre as intercorrências psiquiátricas foram realizados os seguintes 

diagnósticos ao longo do tratamento: surto psicótico (n=2), depressão(n=2), 

hipersexualidade (n=2) e autismo (n=1).  

Obesidade grave foi descrita em 9 pacientes do grupo 3.. Nenhum 

paciente teve o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Escoliose foi descrita em 

12 pacientes. Nove pacientes submeteram-se a cirurgias otorrinolaringológicas: 

2 adenoidectomias e 7 amigdalectomias. Não houve óbito ou quadro de 

insuficiência respiratória grave durante o período estudado.  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Nosso estudo avalia o uso do rhGH de acordo com a idade de introdução 

na prática clínica de um grupo considerável de crianças e adolescentes 

brasileiros portadores de SPW e descreve os efeitos antropométricos e 

metabólicos relacionados ao uso do rhGH numa população de pacientes 

acompanhados em ambulatório especializado de Prader Willi de um grande 

centro da América Latina. 

No presente estudo foi evidenciado, de forma significativa, um ganho 

estatural, principalmente durante o primeiro ano de uso do rhGH, nos grupos 1 

e 2, ou seja, nos pacientes que iniciaram o tratamento com o hormônio de 

crescimento antes dos 10 anos de idade. No grupo que iniciou o tratamento antes 

dos 3 anos a variação do z escore de altura, no primeiro ano de uso, foi de -1,51 

para -0,74 e no grupo 2, que iniciou o uso de rhGH entre 3 e 10 anos de idade, 

a variação foi de -1,12 para -0,45. Em contrapartida, o grupo de pacientes que 

iniciou o tratamento com mais de 10 anos de idade não apresentou melhora 

estatural. Esses dados reforçam a importância do início precoce do rhGH no 

arsenal terapêutico da SPW para que melhores resultados sejam obtidos. Em 

dois estudos holandeses randomizados, os pacientes foram divididos em 2 

grupos, sendo um com pacientes menores que 3 anos e outro com pacientes de 

3,5 a 14 anos. Em ambos os estudos houve melhora significativa da estatura dos 

pacientes que usaram o rhGH após 1 ano em comparação com o grupo controle. 

(de Lind van Wijngaarden et al, 2010; BAKKER, 2015).  
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Outros estudos, não randomizados, também evidenciaram uma melhora 

na estatura de forma significativa com o uso do hormônio de crescimento. 

(BAKKER,2013; BAKKER,2017; CARREL,2010; COLMENARES,2011; 

MEINHARDT,2013; STIPANCIC,2018). Em seis trabalhos analisados a média 

de idade de início do rhGH foi menor que 10 anos de idade, sendo a maioria 

iniciada antes dos 4 anos de idade. (BAKKER,2013; BAKKER,2017; 

CARREL,2010; COLMENARES,2011; MEINHARDT,2013; STIPANCIC,2018)  

Em relação ao índice de massa corpórea, houve redução do z escore do 

IMC de +3,38 para +2,62 no primeiro ano de tratamento no grupo constituído de 

crianças que iniciaram o uso do rhGH entre 3 e 10 anos de idade. Esse dado é 

de extrema relevância, visto que os pacientes desse grupo já iniciaram o 

tratamento obesos e mesmo assim obtiveram perda de IMC o que os auxilia na 

redução de morbimortalidade. Já o grupo de pacientes que iniciou o rhGH antes 

de 3 anos de idade teve um aumento do IMC ao longo dos anos, no entanto, o z 

escore evidenciado na última consulta foi de 0,8, que é um valor considerado 

dentro da faixa de normalidade. Esse grupo, constituído de crianças que estão 

inseridas na fase nutricional 2a, descrita por Miller (2012), na qual já se inicia o 

ganho de peso, teve um aumento do IMC mas, mesmo assim, conseguiu se 

manter eutrófico.  Por fim, no grupo que iniciou o uso do hormônio do 

crescimento de forma mais tardia não foi evidenciado melhora significativa do 

índice de massa corpórea. Acreditamos o uso do hormônio do crescimento antes 

da fase nutricional 2a, descrita por Miller, pode auxiliar no controle do peso. Os 

resultados do trabalho de Bakker (2015), um estudo controlado randomizado, 

foram bem semelhantes aos nossos. Foi visto que o z score de IMC dos 

pacientes que iniciaram o rhGH antes de 3,5 anos de idade variou de - 0,1DP 
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para +1,0DP após 1 ano de uso do rhGH. Já os pacientes da mesma idade que 

não fizeram uso do hormônio apresentaram uma variação do z score de IMC de 

- 0,1DP para +1,4DP. No mesmo estudo, o grupo de pacientes que iniciou o 

rhGH entre 3,5 a 14 anos apresentou uma variação do z score de IMC de + 1,1 

DP para + 0,8 DP após 2 anos de uso do hormônio. O grupo controle da mesma 

faixa etária teve uma variação de z escore de +1,1DP para + 1,3DP no mesmo 

período. Na metanálise feita por Passone CdGB, et al, (2020) o z escore de IMC 

dos pacientes que estavam em uso do rhGH teve uma diminuição de -0,67DP, 

comparado ao grupo controle nos três artigos randomizados analisados no curto 

prazo. A mesma metanálise mostrou que não houve diferença do IMC, ao longo 

dos anos de seguimento com rhGH, quando se analisou os estudos não 

randomizados. A manutenção do z escore de IMC nesses pacientes é um dado 

positivo, visto que a história natural da doença é o ganho de peso. Além disto, 

cabe ressaltar que o peso se mantém atrelado a importante da composição 

corpórea. Como já descrito em diversos estudos o uso de rhGH leva a redução 

da porcentagem de gordura corporal em 6,5%-8,5% e aumento da massa magra 

em 2,03 desvios padrão.  (Passone CdGB, et al, 2020) 

Observando-se a relação circunferência abdominal/altura, um outro 

parâmetro antropométrico que pode refletir a composição corpórea e de fácil 

realização na prática clínica, observa-se com significância estatística que no 

grupo 2 (início do rhGH entre 3 e 10 anos) houve uma diminuição dessa relação 

de 0,68 para 0,66, no primeiro ano de tratamento. Analisando os resultados da 

tabela 2 observa-se que nos grupos maiores de 3 anos de idade (grupos 2 e 3) 

ocorreu uma diminuição da relação circunferência abdominal/altura apenas no 

primeiro ano de uso do rhGH, embora esses dados não tenham sido 
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estatisticamente significativos. Esses dados estão concordantes com os de um 

trabalho australiano (Scheermeyer, 2017) no qual foi observado que a relação 

circunferência abdominal/altura diminuiu significativamente apenas no primeiro 

ano de uso do rhGH. 

Analisando os parâmetros metabólicos, iniciando com o IGF1 livre, foi 

visto que houve um aumento em todos os grupos no primeiro ano de uso do 

hormônio do crescimento, embora esse dado tenha tido significância estatística 

apenas no grupo dos menores de 3 anos de idade. Após o primeiro ano de uso 

do rhGH a fração de IGF1 livre se estabiliza e se mantém dentro da normalidade.  

No trabalho de Bakker (2013), um estudo observacional que acompanhou 

os pacientes ao longo de 8 anos de uso do rhGH, foi visto que o IGF1 livre 

aumenta significativamente no primeiro ano de tratamento e, depois, há uma 

estabilização em torno de 0,40 que se mantem durante todo o tratamento. Em 

um outro estudo realizado na França os dados foram compatíveis e observou-se 

que o IGF1 livre aumentou significativamente durante o primeiro ano de uso do 

rhGH (COLMENARES, 2011). Este dado é importante ser considerado na prática 

clínica para o ajuste de dose do rhGH. A literatura recomenda manter o IGF-1 

total em +2 a +3DP neste início do tratamento para que seja mantida uma boa 

composição corporal (BAKKER, 2013) 

Quanto ao metabolismo lipídico, nesse estudo, foi visto diferença 

estatística apenas na análise dos triglicerídeos no grupo 2, que iniciou o rhGH 

entre 3 e 10 anos, no qual houve um aumento de 81 para 92 na média de 

triglicerídeos desse grupo. As outras frações lipídicas não demonstraram 

mudanças significativas ao longo do uso de rhGH.  Esses dados estão de acordo 

com os encontrados no estudo de de Lind van Wijngaarden et al (2010) que não 
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evidenciou variação do perfil lipídico dos pacientes com o uso do rhGH.  Em 

contrapartida, em um trabalho no qual foi analisado o uso do rhGH por 8 anos, 

foi evidenciado uma diminuição do colesterol total e do LDL, não havendo 

mudança significativa nos níveis de HDL (BAKKER,2013). No trabalho de Carrel 

(2010) foi estudado os efeitos do tratamento do rhGH de início precoce e 

comparado com uma população de idade semelhante que nunca tinha usado o 

hormônio. Nesse estudo o LDL apresentou uma diminuição em relação ao grupo 

controle e o HDL aumentou em relação ao grupo sem tratamento. O colesterol 

total e os TGL não evidenciaram mudanças significativas entre os dois grupos. 

Já no estudo de Colmenares (2011) o colesterol total caiu significativamente 

durante o primeiro ano de uso do rhGH. O HDL e os TGL melhoraram, mas não 

de forma significativa.  

 Em relação ao metabolismo glicêmico tanto o HOMA-IR quanto a 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) não tiveram alteração ao longo dos anos de 

uso do rhGH. Esses dados estão de acordo com alguns estudos que também 

não evidenciaram alteração significativas no HOMA-IR durante o uso do rhGH 

(de Lind van Wijngaarden et al, 2010; BAKKER,2015; CARREL, 2010; 

STIPANCIC, 2018). No entanto, no trabalho de Bakker (2013) houve um 

aumento do HOMA-IR no primeiro ano de uso do rhGH, mas após 8 anos de uso 

da medicação esse índice permaneceu estável. Em outro estudo também houve 

mudança significativa do HOMA-IR após o primeiro ano de uso e após 36 meses 

de uso. (COLMENARES,2011) Um trabalho francês mostrou que mesmo após 

três anos de uso do hormônio do crescimento a hemoglobina glicosilada 

permaneceu estável.  (COLMENARES,2011) Em um estudo retrospectivo 

multicêntrico feito na Suíça, Dinamarca e Alemanha a HbA1c não evidenciou 
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alterações relevantes (MEINHARDT,2013). Estes dados reforçam a segurança 

do tratamento do hormônio em relação ao metabolismo glicêmico, que é uma 

preocupação com o uso do GH que pode ser sabidamente hiperglicemiante. 

Outra preocupação em relação aos efeitos colaterais do tratamento com 

rhGH é a apneia obstrutiva do sono e desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 

2. Na análise do índice de apneia/hipopnéia durante o exame de polissonografia 

foi detectado variação significativamente estatística no grupo que iniciou o rhGH 

entre 3 e 10 anos de idade. Os pacientes desse grupo apresentaram uma média 

de IAH de 5,6/h, classificado como apnéia moderada, antes do início do 

tratamento com o hormônio e, na última análise, foi visto uma média de IAH de 

10,6/h, considerado como apnéia grave.  

No presente estudo nove pacientes submeteram-se a cirurgias 

otorrinolaringológicas sendo 2 adenoidectomias e 7 amigdalectomias. Nenhum 

desses pacientes apresentou obstrução respiratória grave. No trabalho de 

Bakker (2017), no qual foram avaliadas 695 crianças do banco de dados KIGS, 

síndrome da apnéia do sono foi observada em 53 crianças e 17 pacientes foram 

submetidos à adenoidectomia/adenotonsilectomia.   

 No nosso trabalho nenhum paciente desenvolveu diabetes mellitus tipo 2 

(DM2) e não houve óbito ou quadro de insuficiência respiratória grave, sugerindo 

ser o tratamento com rhGH seguro para o uso em crianças com Síndrome de 

Prader Willi. No trabalho de Bakker (2013) também não foi documentado nenhum 

caso de DM2, mas 1 óbito foi reportado em um menino aos 3 anos de idade 

durante um quadro de infecção de vias aéreas superiores. Em um trabalho que 

analisou uma amostra de 695 pacientes do KIGS – Pfizer International Growth 

Database - o diagnóstico de diabetes foi reportado em 10 crianças. Dentre elas 
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3 tinham diabetes mellitus tipo 1 e sete pacientes tinham DM2 e, dentre esses 7 

pacientes, dois apresentavam a doença antes do início do tratamento com rhGH. 

Nesse mesmo estudo foi relatado 12 óbitos sendo 2 em pacientes já sem o uso 

do rhGH. (BAKKER,2017) 

Ao serem feitas as análises das variáveis antropométricas e metabólicas 

não foi feita comparação entre grupos diferentes devido à diferença das fases 

nutricionais, descritas por Miller (2012), vivenciadas por cada grupo. As análises 

foram feitas somente dentro de cada grupo. 

A escoliose é bastante frequente nos pacientes portadores de SPW e seu 

agravamento com o uso do rhGH ainda é incerto.  (BAKKER,2017; 

COLMENARES,2011; MEINHARDT,2013). Nesse trabalho, doze pacientes 

apresentaram escoliose sendo em três casos o uso de rhGH suspenso pela 

gravidade desta e receio de agravamento.   

Em relação às intercorrências psiquiátricas em apenas 2 pacientes que 

apresentaram surto psicótico grave foi necessário a suspensão do tratamento 

com o hormônio. As outras desordens relatadas foram depressão, 

hiperssexualidade e autismo. No trabalho de Bakker (2017) 47 pacientes foram 

diagnosticados com alguma desordem psiquiátrica e em Sipila (2010) nove 

crianças faziam tratamento psiquiátrico e uma delas apresentava depressão 

grave. 

A idade de início do tratamento com rhGH é importante, e quanto mais 

precoce for essa introdução melhores são os resultados. Nesse estudo a maioria 

dos pacientes (48,8%) iniciou o tratamento com rhGH entre 3 e 10 anos de idade 

e 35,7% dos pacientes iniciaram o uso do hormônio com menos de 3 anos de 

idade. No estudo de Bakker (2013) a idade média de início do rhGH foi 5,49 
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anos. Quatro anos depois o mesmo autor fez outro trabalho no qual a idade 

média de início do rhGH foi de 4,4 anos no grupo pré-púbere e 8,2 anos no grupo 

púbere. (BAKKER,2017).   

Em relação ao mecanismo genético encontrado, a deleção do 

cromossomo paterno foi o subtipo encontrado na maioria dos pacientes que 

iniciaram o rhGH com menos de 10 anos de idade. Apenas no grupo que iniciou 

o tratamento com mais de 10 anos foi encontrado uma maioria com o mecanismo 

do tipo dissomia uniparental materna. Essa proporção está de acordo com a 

literatura (GeneReviews® [Internet]) e com a grande maioria dos trabalhos nos 

quais o mecanismo genético mais prevalente é a deleção do cromossomo 

paterno. Nos trabalhos de Scheermeyer (2017) e Bakker (2015) não foi visto 

essa prevalência, tendo sido encontrado mais mecanismos do tipo dissomia 

uniparental materna no primeiro e um número igual de pacientes apresentando 

deleção do cromossomo paterno e dissomia uniparental materna no segundo 

trabalho citado. No nosso estudo não foi observado correlação entre o 

mecanismo genético com a variação dos dados antropométricos e metabólicos 

analisados durante o uso do rhGH.  

O nosso trabalho, por ser um estudo retrospectivo, apresenta limitações 

em relação aos dados que, em alguns prontuários, não estavam completos. Os 

pacientes não foram divididos em púberes e pré púberes e houve um número 

reduzido de dados de perfil lipídico, HOMA-IR, HbA1c e IAH especialmente no 

grupo dos pacientes mais jovens. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

As crianças portadoras de SPW que iniciam o uso do rhGH de forma mais 

precoce, obtém melhores resultados principalmente em relação ao IMC e 

estatura. A introdução precoce do hormônio de crescimento no arsenal 

terapêutico das crianças com SPW mostrou ser capaz de modificar a história 

natural da doença, que é o ganho de peso progressivo.  

O tratamento com rhGH não parece afetar o metabolismo lipídico e nem 

o metabolismo glicêmico. 

Em relação aos possíveis efeitos colaterais do tratamento com rhGH, 

nesse trabalho pode-se concluir que o uso do hormônio nos pacientes mostrou-

se seguro, visto que não foi detectado pacientes com diabetes mellitus tipo 2, o 

índice de apneia/ hipopneia não teve variações e não foi relatado óbitos nem 

quadros de insuficiência respiratória grave.  
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ANEXO 

 

 

Tabela 1 - Características gerais da população incluída no estudo 

 

 

NOTA: Dados expostos em n (%) e mediana (Percentil 25 – Percentil 75); 
a: Teste quiquadrado de Pearson; b: Teste Exato de Fisher.  DUM: dissomia uniparental 
materna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Tabela 2 – Variação de Z escore de estatura, Z escore de IMC e relação 

circunferência abdominal / altura. 

 

t(0) t(1) t(f)
*p 

t(0)/t(1)
*p t(0)/t(f) *p t(1)/t(e)

Z estatura
-1,51 (1,78)

(30)

-0,74 (1,46)

(30)

-0,84 

(1,29) (19)
p<0,001 0,0101 0,94

Z IMC
-0,45 (1,80)

(30)

0,06 (1,48)

(30)

1,07 (1,34)

(19)
0,02 p<0,001 p<0,01

CA/A
0,73 (0,17)

(5)

0,54 (0,04)

(5)

0,61 (0,05)

(4)
0,11 0,51 0,37

Z estatura
-1,12 (1,45)

(41)

-0,45 (1,61)

(41)

-0,42 

(1,40) (36)
p<0,001 0,02 0,21

Z IMC
3,38 (2,23)

(41)

2,62 (1,96)

(41)

2,35 (1,57)

(36)
p<0,001 p<0,001 0,15

CA/A
0,68 (0,08)

(41)

0,66 (0,09)

(41)

0,67 (0,16)

(36)
p<0,01 p<0,01 0,47

Z estatura
-1,48 (1,14)

(13)

-1,83 (1,12)

(13)

-2,23 

(1,38) (5)
p<0,01 0,84 0,51

Z IMC
4,07 (1,80)

(13)

3,75 (1,74)

(13)

2,40 (0,74)

(11)
0,06 0,0925209 0,89

CA/A
0,83 (0,13)

(13)

0,74 (0,09)

(13)

0,83 (0,15)

(11)
0,22 0,33 0,51

Grupo 3 Média

(DP) (n)

Grupo 1 Média

(DP) (n)

Grupo 2 Média

(DP) (n)

 

t(0) : início ; t(1) : 1 ano ; t(f) : final ; DP : desvio padrão ; n : número absoluto ; IMC : índice de 
massa corpórea ; CA/A : circunferência abdominal/altura. 
 * teste t de Student 
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Tabela 3 – Variação dos parâmetros metabólicos 

 

t(0) t(1) t(f)
*p 

t(0)/t(1)
*p t(0)/t(f) *p t(1)/t(f)

HOMA-IR
3,11 (4,99)

(4)

1,34 (0,40)

(4)

4,54 (1,64)

(2)
0,52 0,47 0,51

Hb1AC
5,15 (0,36)

(4)

5,36 (0,05)

(4)

5,66 (0,25)

(6)
0,75 0,08 0,50

LDL
103,66 

(22,54) (6)

114,33 

(32,98) (6)

120,16 

(35,34) (6)
0,52 0,19 0,59

HDL
38,5 (3,61)

(6)

42,5 (8,73)

(6)

39,5 (5,61)

(6)
0,13 0,38 0,56

não- HDL
119,9 

(27,89) (6)

132,2 

(33,14) (6)

143,53 

(41,70) (6)
0,41 0,15 0,34

TGL
81,16 

(30,52) (6)

89,33 

(27,14) (6)

116,83 

(42,62) (6)
0,96 0,21 0,92

IGF-1 livre
0,10 (0,04)

(30)

0,18 (0,06)

(30)

0,18 (0,06)

(19)
p<0,001 p<0,001 0,69

HOMA-IR
2,74 (3,06)

(37)

2,55 (3,24)

(26)

3,01 (1,93)

(25)
0,37 0,60 0,66

Hb1AC
5,41 (0,54)

(22)

5,57 (0,47)

(21)

5,57 (0,46)

(32)
0,61 0,72 0,75

LDL
109,17 

(34,43) (39)

111,27 

(34,76) (33)

110,22 

(29,74) (31)
0,95 0,82 0,80

HDL
46,56 

(15,01) (39)

51,42 

(14,04) (33)

49,60 

(15,22) (31)
p< 0,001 0,15 0,68

não- HDL
128,72 

(39,61) (39)

128,26 

(38,18) (33)

132,12 

(34,43) (31)
0,68 0,48 0,47

TGL
97,71 

(53,70) (39)

84,96 

(40,61) (33)

109,48 

(52,43) (31)
0,21 0,04 0,03

IGF-1 livre
0,19 (0,11)

(41)

0,23 (0,10)

(41)

0,21 (0,09)

(36)
0,02 0,41 0,33

HOMA-IR
4,85 (3,41)

(11)

6,07 (7,24)

(8)

2,43 (1,07)

(7)
0,56 0,48 0,30

Hb1AC
5,51 (0,38)

(12)

5,58 (0,34)

(8)

5,58 (0,40)

(11)
0,65 0,80 0,90

LDL
95,53 

(24,90) (13)

90,02 

(20,83) (10)

102,00 

(24,22) (10)
0,23 0,72 0,29

HDL
42,30 

(10,88) (13)

47,70 

(18,48) (10)

41,90 

(12,52) (10)
0,15 0,91 0,36

não-HDL
113,96 

(26,21) (13)

85,4 (52,01)

(10)

93,73 

(56,36) (10)
0,06 0,22 0,50

TGL
92,15 

(35,42) (13)

105,00 

(75,22) (10)

99,30 

(35,03) (10)
0,63 0,22 0,72

IGF-1 livre
0,19 (0,12)

(13)

0,28 (0,10)

(13)

0,22 (0,13)

(11)
0,10 0,47 0,02

Grupo 3

Média (DP)

(n)

Grupo 1

Média (DP)

(n)

Grupo 2

Média (DP)

(n)

t(0) : início ; t(1) : 1 ano ; t(f) : final ; DP : desvio padrão ; n : número absoluto ; * teste t de 

Student 
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Tabela 4 - Variação do índice de apneia/hipopneia 

 

Variável  IAH início  IAH 1 ano  IAH fim

*p 

início/1a

no

*p 

início/fim

*p 1

ano/fim

Média (DP)

(n)

2,22 (1,88)

(7)

2,72 (1,56)

(4)

5,50 (2,83)

(6)
0,42 0,29 0,56

Média (DP)

(n)

5,65 (4,47)

(22)

6,05 (4,51)

(9)

10,69 

(21,25) (23)
0,29 0,04 0,41

Média (DP)

(n)

14,43 

(20,31) (10)

20,71 

(32,71) (5)

14,4 (27,08)

(6)
0,94 0,78 0,35

 

IAH: índice apnéia/hipopneia; DP: desvio padrão; n: número absoluto; * teste t student 

 

 

Tabela 5 - Variação de marcadores nos tempos inicial e final e os 

mecanismos genéticos 

 

Variáveis   Deleção         DUM Imprinting Não determinado    P*

  (n = 41)   (n = 30) (n =5) (n = 8)

Z E 0,42 (-0,1; 1,19) 0,34 (-0,4; 1,58) 1,08 (1,05; 2,46) 0,83 (0,2; 0,95) 0,29

Z IMC 0,43 (-0,4; 1,36) -0,28 (-1,05; 1,13) -2,53 (-4,38; 0,09) -1,8 (-1,94; 2,19) 0,13

IGF1 livre 0,08 (0; 0,13) 0,04 (-0,08; 0,17) 0,04 (-0,15; 0,13) 0,01 (-0,02; 0,09) 0,67

LDL -3,5 (-11,5; 2) -1 (-26; 23) -12,5 (-15,5; 8,5) 7 (4; 19) 0,48

TGL 15,5 (-4,5; 67) 10 (0; 26) -39 (-63; 18) 22 (4; 32) 0,37

Não HDL -0,5 (-11,2; 13,8) -2,6 (-37; 25) -11,9 (-20,3; 4,3) 15 (5,2; 19) 0,38

HOMA 0,96 (0,58; 2,28) -0,44 (-4,03; 0,65) 0,91 (0,32; 1,5) -0,88 (-5,32; 1,13) 0,08

IAH 2,3 (0; 3,6) -1,1 (-1,27; -0,7) 8,3 (8,3; 8,3) 6,5 (3,89; 9,2) 0,23

MECANISMO GENÉTICO

 

Dados expostos em Mediana (percentil 25; percentil 75); * Teste de Kruskal-Wallis. 
NOTA: Variação dos parâmetros avaliados entre o tempo inicial e o final. 
 
 

 

 

Tabela 6 - Variação de marcadores entre sexo 
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Variáveis Feminino (n = 47) Masculino (n = 37) P a

Z E 0,44 (0,09; 1,58) 0,43 (-0,16; 1,08) 0,42

Z IMC -0,11 (-1,05; 1,2) 0,36 (-1,5; 1,36) 0,918

IGF1 livre 0,07 (0; 0,15) 0,03 (-0,05; 0,13) 0,291

LDL 1,5 (-12; 19) -3,5 (-26; 15) 0,36

TGL 6 (-9; 32) 12,5 (-8; 37) 0,597

Não HDL 5,2 (-10,8; 19) -0,5 (-30,5; 15,4) 0,413

HOMA 0,54 (-2,8; 0,7) 0,46 (-0,71; 1,82) 0,487

IAH 0,8 (-4,9; 8,65) 2,7 (0; 3,89) 0,595

SEXO

 

Dados expostos em Mediana (percentil 25; percentil 75); a: Teste de Mann-Whitney. 
NOTA: Variação dos parâmetros avaliados entre o tempo inicial e o final. 
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