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Prevalência da Baixa Estatura (BE) na UFRN
Short Stature (SS) Prevalence at UFRN

416(24,9%) pacientes com BE entre 1668 pacientes do serviço  
416 patients with SS among 1668 registered at our service
97(5,8%) com BE grave (abaixo de 2,5 DP/ velocidade de 
crescimento abaixo do percentil 10)
97(5.8%) with grave SS (below 2.5 SD / growth velocity below 10th 
percentile)



Perfil dos pacientes com BE grave
Grave SS Patients profile

Apresentado no VI COBRAPEM (outubro/2005) autores: Barroso CM  Azevedo 
KMQ  Duarte JM  Brasil LMP  Arrais RF 
Presented at VI COBRAPEM (october/2005) authors: Barroso CM,  Azevedo 
KMQ,  Duarte JM,  Brasil LMP and Arrais RF 
97 pacientes com BE grave: 63 (64,9%) masculinos, 34 (35,1%) femininos 
97 patients with grave SS: 63 (64.9%) male, 34 (35.1%) female
Critérios de inclusão: pacientes acompanhados por no mínimo um ano, com Z 
score de estatura ≤ -2,5DP e/ou percentil da velocidade de crescimento <10
Inclusion criteria: patients followed for at least a full year, with height Z score ≤ -
2.5SD and/or growth velocity < 10th percentile
Método: Análise retrospectiva de prontuários
Method: Retrospective analysis of patient ambulatorial data
Análise estatística: teste t-student para comparação de grupos etiológicos e 
correlações de Pearson e Spearman. Para todos os testes foi adotado α≤5%
Statistical analysis: Student t-test for comparison of etiologic groups and
Pearson and Spearman correlation tests. For all tests α≤5%



Grupos de pacientes
BE familial – Familial SS

Pai ≤ 160 cm e/ou mãe ≤ 150 cm e;
Father ≤ 160cm and/or mother ≤ 150cm and;
VC ≥ Percentil 10 e;
Growth velocity ≥ 10th percentile and;
Idade óssea (I/O) ≥ 2DP.
Bone age (BA) ≥ 2 SD.

BE constitucional – Constitutional SS
Pai ≥ 160 cm e mãe ≥ 150 cm e; 
Father ≤ 160cm and/or mother ≤ 150cm and;
VC ≥ Percentil 10 e;
Growth velocity ≥ 10th percentile and;
I/O ≤ 2DP.
BA ≤ 2 SD.

BE primária genética – Genetic SS
Presença de variações fenotípicas, alterações na proporção corporal ou alterações 
genômicas/cromossômicas características
With altered phenotype, body proportions or genomic/chromossomal characteristics



Grupos de pacientes

BE por deficiência de GH – GH deficiency SS
VC menor que Percentil 10 e;
Growth velocity below 10th percentile and;
I/O menor que 2 DP, excluídas doenças crônicas ou hipotireoidismo.
BA below 2 SD, with chronicle diseases and hypothyroidism excluded

BE secundária a doença crônica – SS secondary to chronicle diseases
Portadores de doenças crônicas que justifiquem a BE
With chronicle diseases that justify the SS 

BE secundária a hipotireoidismo – Secondary to hypothyroidism
Alteração da função tireoidiana / With altered thyroid function

BE a esclarecer / Unknown cause SS
Pacientes que não preencheram os critérios acima ou ainda em 
investigação
Patients out of previous criteria or under investigation



Resultados: 
A etiologia mais prevalente foi BE por deficiência de GH 
(25,77%), seguido de BE constitucional (24,74%) 
The most prevalent etiology for SS was GH deficiency
(25.77%), followed for constitutional (24.74%)
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A idade média inicial foi de 120,42±43,59 meses
Initial mean age was 120.42±43.59 months
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o Z score médio para estatura de -3,28±0,86 DP
Mean height Z score for height was -3.28±0.86 SD
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O percentil médio da velocidade de crescimento foi 27,04±9,3
Mean growth velocity percentile was 27.04±9.3
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Discussão / Discussion

Observamos a menor média de idade inicial no grupo de BE 
genética com 100,18±51,77 meses (p=0,035)
We observed the lowest mean age of follow-up start in the
group of genetic SS, with 100.18±51.77 months (p=0,035)
O Z score inicial para estatura teve a melhor média no grupo de 
BE idiopática familial (-2,37±0,38, p=0,002) contrapondo-se ao 
grupo de BE primária genética (-3,88±1,32, p=0,015)
Initial mean height Z score was better in the Familial SS group
(-2.37±0.38, p=0.002) when compared to Genetic primary SS 
group (-3.88±1.32, p=0.015)
A maior média do percentil da velocidade de crescimento foi no 
grupo de BE idiopática constitucional (47,56± 34,73,  p=0,0003)
A higher mean height velocity percentile was found at
constitutional idiopatic SS group (47.56± 34.73, p=0.0003)



Conclusões / Conclusions

O sexo masculino foi o mais prevalente em nossa amostra e o 
diagnóstico mais freqüente foi BE secundária a deficiência de GH
Male sex had a higher prevalence in our sample, and the most frequent
etiology was GH deficiency
A menor média da idade de início do acompanhamento foi observada no 
grupo com BE primária genética
Lowest mean initial age of follow-up was found in the Genetic primary
SS group
A melhor média do Z score para estatura foi encontrada no grupo com 
BE familial e a pior foi no grupo de BE genética primária
The best mean height Z score was found in the Familial SS group, and
the worst was at Genetic primary SS group
A maior média do percentil da velocidade de crescimento foi no grupo 
de BE constitucional
A higher mean growth velocity percentile was found at Constitutional SS 
group



Depois de avaliarmos as etiologias mais 
freqüentes e suas prevalências, qual é o 
perfil dos pacientes tratados com GH em 
nosso serviço?
After etiologic evaluation and its prevalences, 
we may ask ourselves what is the GH treated
patients’ profile in our service?



Uso de GH nos pacientes com BE na UFRN
Apresentado no VI COBRAPEM (outubro/2005) autores: Azevedo KMQ  
Duarte JM  Macedo TBMA  Marques CB  Arrais RF
Presented at VI COBRAPEM (october/2005) authors: Azevedo KMQ  
Duarte JM  Macedo TBMA  Marques CB  Arrais RF
Objetivo: avaliar o perfil dos pacientes em uso de GH do serviço
Objectives: to evaluate GH users profiles in followed patients
Casuística e métodos: estudo retrospectivo dos prontuários de 34
pacientes usuários de GH, com pelo menos 1 ano de 
acompanhamento
Subjects and methods: retrospective study of 36 GH users with at least
1 year follow-up 
Análise estatística: teste t-Student para comparação entre subgrupos e 
testes de Spearman e Pearson para avaliação de correlações entre 
dose inicial de GH e variação do percentil de velocidade de 
crescimento. Adotado risco α≤5% para todos os testes
Statistical analysis: Student t-test for comparison between subgroups
and Pearson and Spearman correlation between initial GH dose and
growth velocity percentiles. For all tests α≤5%



Resultados / Results
Foram avaliados 34 pacientes, 24 (70,6%) do sexo masculino e 10 (29,4%) do sexo 
feminino
34 patients evaluated, 24 (70.6%) male and 10 (29.4%) female
A média de Z score para estatura de -3,79DP para início do tratamento
Mean height Z score of -3.79SD for treatment start
A etiologia mais freqüente a deficiência de GH isolada (64,72%), seguida de etiologia 
genética (17,64%)
The most frequently found etiology was isolated GH deficiency (64.72%), followed by
Genetic diseases (17.64%) 
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Apenas 38,2% realizaram estudo de imagem (RNM ou TC) de sela turca
Only 38.2% were submitted to image studies (MRI or CT) of sella turcica
A dose média utilizada para deficiência de GH foi de 0,13 U/Kg/dia
Mean dose used for GH deficiency was 0.13U/Kg/day
A idade média de introdução do GH foi de 10,7± 3,76 anos
Mean GH introduction age was 10.7± 3.76 years
Não houve significância estatística em relação a dose inicial e variação do 
percentil de velocidade de crescimento entre os grupos definidos como 
deficiência de GH isolada, pan-hipopituitarismo e etiologia genética
There was no statistical significance related to initial dose and height
velocity percentile variations between Isolated GH deficiency, Pan-
hypopituitarism and genetic diseases groups

IDADE DE INTRODUÇÃO DE GH

0

50

100

150

200

250

ETIOLOGIA

Id
ad

e 
In

íc
io

 (m
es

es
)

DÇ CRÔNICA

DÇ GENÉTICA

DEF GH

PAN-HIPO

A ESCLARECER

195

131,33 130,45
115,25

51



Conclusões / Conclusions

Observou-se uma maior prevalência de uso do GH no sexo masculino,  talvez
atribuível à maior expectativa e peso social da estatura em meninos refletindo-
se em maior procura de avaliação
There was a higher prevalence of GH use in males, maybe attributable to higher
expectations and social value of stature in boys reflecting in the search for 
medical attention
A elevada proporção de pacientes tratados sem avaliação laboratorial completa 
(testes funcionais) e de imagem, motivada pela deficiência técnica do serviço 
justifica a conduta terapêutica baseada no diagnóstico clínico e auxológico
The high proportion of treated patients without complete laboratorial (functional
tests) and image studies, due to technical deficiencies of the service justifies the
therapy based upon clinical and auxological diagnostic.   
O início de tratamento tem sido mais tardio no serviço, quando comparado com 
dados de literatura preconizando início mais precoce
Treatment start has been later in our service, when compared with literature
data preconizing an earlier start
A etiologia mais freqüente foi a deficiência isolada de GH, sendo utilizada uma 
dose um pouco maior de GH comparando-se com a geralmente indicada na 
literatura
The most frequently found etiology was GH isolated deficiency, and the GH 
dose used has been slightly higher than generally prescribed in literature.
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