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Nem todas as crianças com baixa estatura 
têm um problema de saúde. Mas por trás do 
déficit podem estar problemas nutricionais, 
distúrbios na produção de hormônios, além  

de fatores psicológicos que, afastados a tempo, 
estabelecem a retomada do desenvolvimento 

normal. 



A baixa estatura do ponto de vista 
epidemiológico é quando a estatura de um 

indivíduo está abaixo do 3º percentil em um 
gráfico específico para sexo e idade ou uma 
estatura mais de 2 desvios padrões abaixo da 

média daquela população. 



Avaliação  do  crescimento 

• Curva  do  crescimento 

• Critério  de  normalidade 











Causas  de  baixa  estatura 

BE familiar (genética) 
 
¡  IO = IC > IE 
¡  Cci/ desacelera entre 9- 
   18m -3 anos 
¡ Alvo genético baixo 
¡  Puberdade na época 
   normal – estirão puberal 
   na época de seus pares 
¡  Sem preferência por sexo 
¡  BE na idade adulta 

BE constitucional 
 
¡  IE = IO < IC 
¡  Cci/ desacelera em torno 
    de 3 anos 
¡  História familiar 
¡  Puberdade mais tarde – 
   estirão puberal mais tardio 
¡  Mais comum em meninos 
¡  Estatura normal na idade 
   adulta 



Idade óssea 



Estatura-alvo (TH) 



Síndrome de Turner 



Acondroplasia 



Mucopolissacaridose 



Síndrome de Down 



 Deficiência de GH 
Nanismo hipofisário 



Hipotireoidismo 



Síndrome de Cushing 



Síndrome de Russell-Silver 



Síndrome de Prader-Willi 



Síndrome Fetal 
Alcoólico 



- Crescimento  em  si  mesmo 
- Desenvolvimento  neuropsicomotor 
- História  alimentar 
- Dinâmica  das  relações  intrafamiliares  
   e  estimulação  ambiental 
- Gestação 
- Período  neonatal  
- Passado  mórbido 
- Antecedentes  familiares 
- Medicamentos  utilizados 
- Idade  da  menarca 

Diagnóstico 
• Anamnese 



- Inspeção  geral  da  criança 
- Antropometria 
- Avaliação  do  estado  nutricional 
- Avaliação  do  desenvolvimento  pubertário 
- Exame  do  esqueleto 

Diagnóstico 

• Exame físico 



• AUXOGRAMA 
 - IC  =  Idade  cronológica   
 - IE  =  Idade  estatura 
 - IP  =  Idade  peso 
 - IO  =  Idade  óssea 
 - IG  =  Idade  genital 
 - IM  =  Idade  mental 

Diagnóstico 



   BE de causa familiar idiopático 
                    IE = IP 
                    IC > IE = IP 
                    IM = IG = IC 
                    IC > IO 

• AUXOGRAMA 

Diagnóstico 



BE por déficit do GH 
   (nanismo hipofisário) 
          IE = IP 
          IC >> IE = IP 
          IM = IG = IC 
          IC > IO 

• AUXOGRAMA 

Diagnóstico 



Desnutrição severa 
IC >> IP, IE, IO, IM 
IP < IE 
IO ≅ IE 

• AUXOGRAMA 

Diagnóstico 



Hipotireoidismo 
IC >> IP, IE, IO e IM 
IP > IE (em obesidade) 

• AUXOGRAMA 

Diagnóstico 





Tratamento: 

GH recombinante humano (rhGH) → Recomendações: 
Deficiência de GH, Síndrome de Turner, Insuficiência renal 
crônica, crescimento intrauterino retardado (sem recuperação 
estatural), Síndrome de Prader-Willi, e baixa estatura idiopática. 

GH recombinante humano (rhGH) → Possíveis efeitos colaterais: 
Deslocamento da cabeça do fêmur, alteração do metabolismo de 
carboidratos (resistência à insulina – raramente diabetes), 
ginecomastia e hipertensão intracraniana idiopática 
(pseudotumor cerebral por retenção hídrica) 



Na avaliação de crianças com baixa estatura e/ou 
baixa velocidade de crescimento, deve-se procurar 
sinais de doenças crônicas ou alterações hormonais 

que possam estar afetando o crescimento.  
A correção destes problemas aumentará a estatura 

adulta. 

Tratamento: 



A prática de esportes, assim como uma 
alimentação balanceada, ajuda uma criança ser 

saudável, mas não existem esportes que 
prejudiquem o crescimento, tampouco que façam 

a criança ficar mais alta. 

Tratamento: 



A criança de baixa estatura em geral e, 
de causa familiar em especial, deve ser 

atendida por um bom pediatra e não por 
um “especialista em crescimento”, pois 

o grande fator de crescimento a ser  
usufruído por essas crianças é a saúde. 

F i m 


