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Hormônio de crescimento causa câncer? 

As propriedades proliferativas e mitogênicas do hor-
mônio de crescimento (GH) e do insulin-like growth 
factor-1 (IGF-1) são bem conhecidas, o que torna, 

em princípio, inevitável a ideia de que possa existir um ris-
co de os pacientes tratados desenvolverem câncer.1-3 O 
que há, de fato, nessa questão? 

Essa pergunta foi feita inicialmente há 20 anos, quando 
se descreveu uma associação entre o uso de GH proveniente 
de hipófises humanas e a ocorrência de leucemia, câncer de 
cólon e mortalidade por câncer, porém estudos subsequen-
tes, realizados em pacientes tratados com GH recombinante 

humano (rhGH), nunca confirmaram essa associação.4,5 Ape-
sar de as evidências não indicarem um aumento no risco de 
câncer na população tratada com rhGH, este e muitos ou-
tros mitos geram questionamentos sobre os possíveis efeitos 
colaterais da somatotrofina. Dessa forma, além do risco de 
neoplasia, as questões de segurança estão sempre em dis-
cussão. Questiona-se se doenças como Creutzfeldt-Jakob e 
leucemia possam ser causadas pelo GH, assim como se é 
possível haver, nos pacientes tratados, aumento da mortali-
dade por alterações cardíacas e cerebrovasculares.6-8

Também devemos considerar importantes os efeitos ad-
versos do rhGH que podem ocorrer em curto ou médio pra-
zos, conforme apresentado no Quadro 1.
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Quadro 1. Efeitos adversos do hormônio de crescimento recombinante humano7

Efeito direto

- Pancreatite;

- Ginecomastia;

- Hipertensão intracraniana.

Efeitos fisiológicos afetando grupos de risco

- Resistência à insulina; 

- Hipotiroidismo (o GH estimula a conversão de T4 a T3);

- Insuficiência adrenal (o GH inibe a 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 1, que converte cortisona em cortisol).

Efeitos do aumento da velocidade de crescimento

- Epifisiólise da cartilagem femoral;

- Escoliose.

Relação entre hormônio de crescimento  
e câncer

As principais informações sobre segurança quanto ao 
uso e efeitos do rhGH têm sido obtidas de três formas:

1. Bancos de dados das indústrias farmacêuticas, depen-
dentes das informações fornecidas pelos médicos prescrito-
res e que não têm obrigatoriamente o seguimento até o final 
do tratamento.9

2. Avaliação prospectiva de uma população específica, 
comparando crianças tratadas e não tratadas com rhGH:

- Bias na indicação de rhGH;
- Childhood Cancer Survival Study – (CCSS).10

3. Investigação dos efeitos adversos e mortalidade após o 
uso de rhGH: SAGhE (Safety and Appropriateness of Growth 
hormone treatments in Europe).6
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Um aspecto importante e controverso em relação às 
questões de segurança do tratamento com GH está no 
fato de existir uma limitação no tocante às informações. 
Muitas vezes o período de acompanhamento dos pacien-
tes tratados é curto, e não é feito um seguimento adequa-
do. A ausência de uma população-controle e de dados 
irregulares e insuficientes da dose específica do GH, as-
sim como das concentrações de IGF-1, de acordo com a 
dose, também limita as conclusões disponíveis. O controle 
da seleção de pacientes, bem como a definição e valida-
ção dos desfechos, são inconsistentes. Existe, portanto, 
uma falta de sensibilidade nos estudos para detectar efei-
tos discretos da medicação.5

Dentre os vários estudos que analisam essa relação, é 
muito importante comentarmos a respeito do SAGhE, um 
amplo estudo europeu que avaliou a mortalidade e o risco 
de câncer após o tratamento de crianças com rhGH. Nes-
se estudo, foi reunida a coorte de oito países, e foram sele-
cionados pacientes nascidos antes de 1991-1995, tratados 
com rhGH. Um número expressivo de pacientes, 20.476, foi 
acompanhado e avaliado quanto à incidência de câncer. Fo-
ram feitas inúmeras críticas ao estudo, pelas razões já ex-
postas, mas essa é a maior coorte disponível, não vinculada 
à indústria. 

Na avaliação do desfecho incidência e mortalidade 
por câncer, detectou-se risco aumentado de diferentes 
tipos, segundas neoplasias primárias, nos que recebe-
ram rhGH após o tratamento de câncer. Nos pacientes 
com deficiência de GH sem outras doenças, esse risco 
aparentemente não foi elevado.6 Não houve correlação 
entre a incidência de câncer e a duração do tratamento, 
ou com a dose cumulativa do rhGH; no entanto, para 
os previamente tratados (por câncer), o risco de mortali-
dade por câncer foi diretamente ligado a uma dose diá-
ria elevada. Os resultados do SAGhE não sustentam a 
ideia de que o rhGH tenha um efeito carcinogênico per 
si;6 contudo, a relação entre o risco de morte por câncer 
e a dose do hormônio, assim como a possibilidade de 
efeitos do hormônio no câncer ósseo e de bexiga, e o 
risco de desenvolver linfoma de Hodgkin, por pacientes 
que não tiveram câncer, necessitam de uma investigação 
mais aprofundada.6 

Muitos estudos e revisões têm sido feitos a fim de es-
clarecer se de fato existe uma ocorrência maior de câncer 
em pacientes tratados. Havendo esses questionamentos 
com relação a uma população de deficientes de GH e com 
baixa estatura idiopática,8 surge a polêmica sobre o uso do 
rhGH na população que sobreviveu ao tratamento do cân-
cer na infância.7,8 A maioria deles se torna deficiente de GH 
pela doença em si, como tumor de sistema nervoso central, 
cirurgia e radioterapia – sem dúvida, a deficiência hormonal 
mais comum.4 Com a maior sobrevida desses pacientes, a 
terapia de reposição com somatotrofina transformou-se em 

uma necessidade e indicação do uso de rhGH bastante apro-
priada,11 mas que traz em si questões importantes, com as 
que seguem.

O hormônio de crescimento pode causar a recidiva 
da doença de base, ou seja, a recidiva do tumor?

Vários estudos têm tido resultados concordantes e de-
monstrado a ausência de uma relação significativa entre a 
recidiva do câncer e o tratamento com rhGH.2-6

Em um dos primeiros estudos avaliando os possíveis 
efeitos do GH feito pelo CCSS, o mais importante banco de 
dados de pacientes sobreviventes de câncer infantil, não foi 
encontrado aumento na taxa de recorrência da doença nos 
indivíduos tratados em relação aos não tratados.11

O meduloblastoma é dos tumores de sistema nervo-
so mais frequentes na infância e que, em função do tra-
tamento radioterápico, evolui com insuficiência de GH e, 
consequentemente, retardo de crescimento e baixa es-
tatura. Após o tratamento convencional com radioterapia 
cranioespinal (36 Gy) suplementada por radioterapia no 
leito tumoral (55 Gy), a maioria das crianças diagnostica-
das antes da puberdade terá algum grau de deficiência de 
GH, com indicação de tratamento. A questão importante, 
nesses casos, é qual seria o impacto do GH, por ser o me-
duloblastoma um tumor com alta taxa de recorrência. Para 
melhor elucidar esse fato, Parker e colaboradores avalia-
ram, de forma retrospectiva, 170 pacientes provenientes 
de 11 diferentes instituições, e não encontraram evidên-
cias que pudessem associar o GH ao curso da doença ou 
influenciar a taxa de recidiva.13 

Outro estudo, com 207 crianças tratadas por diferentes 
tipos de tumor cerebral, não identificou risco de recorrência 
da doença entre as 47 que utilizaram rhGH.14 As análises 
das informações armazenadas nos bancos de dados das in-
dústrias farmacêuticas confirmam esses resultados.15,16 Nos 
estudos do KIGS, a comparação da taxa de recorrência do 
tumor entre pacientes tratados e não tratados não mostrou 
diferenças (9,8%, nos tumores gliais, 4,4% em meduloblas-
tomas e 4% nos germinomas).15 

O hormônio de crescimento pode causar o 
aparecimento de um segundo tumor?

Um estudo realizado por Brignardello,17 com 49 pa-
cientes deficientes de GH em consequência da terapia do 
câncer, demonstrou, comparando pacientes com e sem 
reposição de GH, que o risco da segunda neoplasia foi se-
melhante nos dois grupos. Contudo, entre os tratados, o 
aparecimento da neoplasia foi mais precoce, o que levaria 
a questionar se tal fato estaria relacionado às propriedades 
mitogênicas do GH. O meningioma foi o tumor mais pre-
valente, provavelmente relacionado a radioterapia prévia, e 
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embora seja benigno tem um impacto clínico importante. 
O estudo tem limitações, mas é importante observarmos 
que a radioterapia per se já aumenta o risco de segundo tu-
mor. Dose, idade, sensibilidade dos tecidos e sensibilidade 
individual são considerados os principais fatores de risco. 
Resultados diferentes foram vistos nos estudos observa-
cionais, GeNeSIS e HypoCCS,2 respectivamente realizados 
com crianças e adultos sobreviventes de um câncer infantil, 
tratados com GH. A porcentagem de crianças que desen-
volveram câncer foi de 3% e de 6% nos participantes adul-
tos. A conclusão dos autores foi que há risco aumentado 
da segunda neoplasia nesse grupo de pacientes quando 
expostos à terapia com GH. 

As informações mais relevantes sobre o assunto pro-
vêm dos dados publicados pelo CCSS,12,18 que disponibi-
liza uma coorte muito significativa, com avaliação retros-
pectiva e prospectiva. No primeiro estudo publicado por 
Sklar,12 foi identificado risco maior de desenvolver um se-
gundo tumor nos pacientes tratados em comparação aos 
não tratados. Em uma coorte de 13.222 participantes, dos 
354 que receberam GH, 15 desenvolveram um segundo 
tumor (meningioma o mais frequente), sete durante o tra-
tamento; no entanto, 344 não tratados também desenvol-
veram um segundo tumor. Quando foram aplicados fatores 
de correção quanto às variáveis confundidoras, como ida-
de ao diagnóstico, radiação e efeito dos agentes alqui-
lantes, o GH foi correlacionado a maior risco de segunda 
neoplasia, especialmente nos que tiveram leucemia. Não 
houve aumento da taxa de mortalidade, e quando a avalia-

ção considerou apenas as neoplasias malignas (segundo 
tumor) o tratamento com GH não foi considerado fator de 
risco. Esse estudo acompanhou os pacientes, assim como 
foram incluídos pacientes novos, e após 4 anos as ava-
liações indicaram que o GH aumenta, de fato, o risco de 
desenvolver uma segunda neoplasia, sobretudo de tumo-
res sólidos – o meningioma o mais frequente, seguido pelo 
osteossarcoma. Dose e tempo de tratamento não influen-
ciaram os resultados. Radioterapia é outro fator de risco 
para o desenvolvimento de meningiomas. Pacientes não 
tratados também desenvolveram a doença, porém mais 
tardiamente.18 São resultados que merecem atenção.

Comentários finais 

Conforme tem sido mostrado, o uso de rhGH nos pacien-
tes tratados por câncer na infância não aumenta o risco de 
recidiva dos tumores, mas é um fator independente para o 
desenvolvimento de um segundo tumor, agravado pelo trata-
mento concomitante com radioterapia, em especial nos ca-
sos de meningioma. Considerando as atividades mitogênicas 
do GH-IGF, esses resultados de certa forma surpreendem, o 
que significa que ainda há muito a ser estudado. Não existe 
um risco aumentado de mortalidade. 

Esses pacientes, quando comprovadamente deficien-
tes hormonais, precisam e devem ser tratados e monitora-
dos com bastante cuidado. É fundamental que a avaliação 
e a decisão de tratar sejam feitas sempre em conjunto e 
considerando a opinião do oncologista responsável. 

1. Raman S, Grimberg A, Waguespack SG, Miller BS, Sklar CA, Meacham LR, et al. Risk of Neoplasia in Pediatric Patients Receiving Growth Hormone Therapy—A 
Report From the Pediatric Endocrine Society Drug and Therapeutics Committee. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(6):2192-203. 

2. Chemaitilly W, Robison LL. Safety of growth hormone treatment in patients previously treated for cancer. Endocrinol Metab Clin North Am. 2012;41(4):785-92.
3. Pollak M. Insulin and insulin-like growth factor signalling in neoplasia. Nat Rev Cancer. 2008;8(12):915-28. 
4. Chemaitilly W, Cohen LE, Mostoufi-Moab S, Patterson BC, Simmons JH, Meacham LR, et al. Endocrine Late Effects in Childhood Cancer Survivors. J Clin Oncol. 

2018;36(21):2153-59. 
5. Allen DB, Backeljauw P, Bidlingmaier M, Biller BM, Boguszewski M, Burman P, et al. GH safety workshop position paper: a critical appraisal of recombinant human 

GH therapy in children and adults. Eur J Endocrinol. 2016;174(2):P1-9.
6. Swerdlow AJ, Cooke R, Beckers D, Borgström B, Butler G, Carel JC, et al. Cancer Risks in Patients Treated With Growth Hormone in Childhood: The SAGhE Euro-

pean Cohort Study. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(5):1661-72. 
7. Bell J, Parker KL, Swinford RD, Hoffman AR, Maneatis T, Lippe B. Long-term safety of recombinant human growth hormone in children. J Clin Endocrinol Metab. 

2010;95(1):167-77. 
8. Divall SA, Radovick S. Growth Hormone and Treatment Controversy; Long Term Safety of rGH. Curr Pediatr Rep. 2013;1(2):128-132. 
9. Wilton P, Mattsson AF, Darendeliler F. Growth hormone treatment in children is not associated with an increase in the incidence of cancer: experience from KIGS (Pfizer 

International Growth Database). J Pediatr. 2010;157(2):265-70. 
10. Gurney JG, Ness KK, Stovall M, Wolden S, Punyko JA, Neglia JP, et al. Final height and body mass index among adult survivors of childhood brain cancer: childhood 

cancer survivor study. J Clin Endocrinol Metab. 2003;88(10):4731-9. 
11. Sklar CA, Antal Z, Chemaitilly W, Cohen LE, Follin C, Meacham LR, et al. Hypothalamic-Pituitary and Growth Disorders in Survivors of Childhood Cancer: An Endocrine 

Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(8):2761-84.

Referências bibliográficas


