
   

Fitness & Performance Journal

ISSN: 1519-9088

editor@cobrase.org.br

Instituto Crescer com Meta

Brasil

Souza Cordeiro, Lilliany de; Rego Fortes, Marcos de Sá; Attie, Kennett F.; Martin Dantas, Estélio

Henrique

Relação entre o Nível Sérico Basal de GH e de IGF-1 e a Autonomia e o Estado de Condicionamento

Físico da Idosa Ativa

Fitness & Performance Journal, vol. 4, núm. 5, septiembre-octubre, 2005, pp. 293-298

Instituto Crescer com Meta

Río de Janeiro, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75117015005

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=751
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75117015005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=75117015005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=751&numero=17015
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75117015005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=751
http://www.redalyc.org


EISSN 1676-5133doi:10.3900/fpj.4.5.293.p

Artigo Original

293

Copyright© 2005 por Colégio Brasileiro de Atividade Física Saúde e Esporte.

Fitness & Performance Journal    Rio de Janeiro     v. 4   n. 5    p.                       Setembro/Outubro 2005

IGF

Relação entre o Nível Sérico Basal de GH e de IGF-1 e a Autonomia e o Estado de 
Condicionamento Físico da Idosa Ativa

CORDEIRO, L.S., FORTES,M.S., ATTIE, K. F., DANTAS, E. H. M.; 
Relação entre o Nível Sérico Basal de GH e de IGF-1 e a Autonomia e o 
Estado de Condicionamento Físico da Idosa Ativa. Fitness & Performance 
Journal, v. 4, n. 5, p. 293 - 298, 2005

Resumo - O eixo GH/IGF-1 tende a declinar com a idade, o que 
pode resultar em efeitos negativos sobre a autonomia funcional 
e o estado de condicionamento físico. Avaliou-se a concentra-
ção sérica basal de GH e IGF-1 em 20 idosas (68,00 ± 4,89 
anos) praticantes de musculação, com objetivo de determinar 
suas possíveis correlações com o desempenho das atividades 
da vida diária (AVDs) e do estado de condicionamento físico, 
através dos componentes: composição corporal, força, flexi-
bilidade, resistência muscular localizada (RML) e capacidade 
aeróbica. Os níveis basais de GH e IGF-1 estiveram bem 
próximos aos esperados para a faixa etária (1.4 ± 1.12 ng/mL; 
141.5 ± 79.0 ng/mL, respectivamente). Não foram observadas 
correlações entre GH e IGF-1 e autonomia funcional (p=0,29, 
0,24). Similarmente, não se observou uma correlação entre 

GH e IGF-1 e os componentes do condicionamento físico. 
Houve somente uma correlação negativa significativa entre o 
GH e IMC (r= -0,52, p=0,02), e uma alta relação de covariân-
cia entre  percentual de gordura e  IMC e os níveis de IGF-1 
(138,53; 127,64).  Em conclusão, os mecanismos que modificam 
o percentual de gordura associados ao envelhecimento ainda 
não estão totalmente entendidos, a redução da secreção do GH 
pode ter algum impacto sobre este processo. Apesar dos níveis 
de IGF-1 não estarem necessariamente reduzidos em idosas 
ativas, este estudo não demonstra uma associação entre seus 
níveis basais e as mensurações da autonomia para AVDs e o 
estado de condicionamento físico. 

Palavras-chave: Autonomia, Condicionamento Físico, Idosos, 
GH, IGF-1

(*) Pesquisa realizada dentro das normas éticas previstas na Resolução nº 196/96, 
de 10 outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido, todas as to-
madas de dados a que se refere o presente estudo, aprovadas pelo Comitê de Ética 
da Pesquisa da Universidade Castelo Branco.
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O índice de crescimento da população acima de 60 anos vem 
crescendo mais do que o da população em geral. O Brasil, 
em 2020, terá alcançado a sexta posição no que diz respeito 
à população de idosos no planeta (IBGE, 2003). 

Analisando-se este quadro, vê–se que o indivíduo idoso 
apresenta uma diminuição da reserva fisiológica, associada 
ao declínio da performance física e da autonomia funcional, 
e tal declínio aumenta o risco de quedas, de fraturas e a 
dependência funcional (CAPPOLA et al, 2001).

Assim, as pessoas necessitam ser ativas para serem saudá-
veis, mas há uma tendência para adotar hábitos que dimi-
nuam sua atividade, tornando-as cada vez mais sedentárias 
(ARAGÃO, DANTAS e DANTAS, 2002). Além disso, as 
limitações decorrentes do envelhecimento alteram a auto-
estima e a segurança, afetando de maneira negativa a auto-
imagem. 

 Nesse processo, surge a sarcopenia, perda da massa muscular 
esquelética relacionada à idade, que é causada por mudan-
ças metabólicas dentro da célula muscular. A qualidade e 
a quantidade de proteína muscular definem a capacidade 
funcional do músculo, a qual é mantida através dos processos 
contínuos de remodelação envolvendo síntese e degradação 
protéica. Sendo assim, se a freqüência da síntese protéica 
diminui em relação à degradação, há diminuição da massa 
muscular (BALAGOPAL et al, 1997). 

Várias alterações orgânicas acontecem durante o processo de 

INTRODUÇÃO

ABSTRACT
Relation Between GH and IGF-1 Basal Serum Level and Autonomy 
and Physical Fitness States of Active Elderly Women
The activity of the GH/IGF-1 axis declines significantly with aging, which may 
result in compromised functional autonomy and state of physic fitness. We measured 
basal serum levels of GH and IGF-1 in twenty elderly women (mean age 68.0 ± 4.9 
years) undergoing weight training in order to determine the possible correlations with 
performance of activities of daily living (ADLs) and state of physical fitness, using 
components of body composition, strength, flexibility, localized muscle resistance 
and aerobic capacity. The basal levels of GH and IGF-1 were close to the expected 
values for this age group (1.4 ± 1.12 ng/mL; 141.5 ± 79.0 ng/mL). There were no 
statistically significant correlations of GH and IGF-1 with functional autonomy 
(p=0,29; 0,24). Similarly, there were no significant correlations of either IGF-1 with 
components of physical fitness. The only significant negative correlation observed 
was for GH and IMC (r=-0.52, p=0.02). In conclusion, the mechanisms that change 
the % fat associated to the aging even are’nt totally understood, the reduction of the 
secretion of the  GH can have impact about this process, despite normal basal levels 
GH e IGF-1 in active elderly women, this study did not show an association among 
these values and measures of autonomy for ADLS and state of physical fitness.

Key Words: Physic Fitness, Autonomy, Elderly, GH, IGF-1

RESUMEN
Nivel Sérico Basal de GH e IGF-1 con la Autonomía y el Estadio 
del Acondicionamento Físico de la Anciana Activa
El eje GH/IGF-1 decae con la edad, que puede resultar en efectos negativos respecto 
a la autonomía funcional y el estadio del acondicionamiento físico. Fue evaluada 
la concentración sérica basal de GH e IGF-1 en 20 ancianas ( 68,00 ± 4,89 años) 
practicantes de musculación con el objetivo de determinar sus posibles correlacio-
nes con el desempeño de las actividades de la vida diaria ( AVDs ) y del estadio 
de acondicionamiento físico, a través de los componentes: composición corporal, 
fuerza, flexibilidad, resistencia muscular localizada ( RML) y capacidad aeróbica. 
Los niveles basales de GH e IGF-1 estuvieron bien cerca de los esperados para la 
faja de edad (1.4 ± 1.12 ng/mL; 141.5 ± 79.0 ng/mL, respectivamente). No se fueron 
observadas correlaciones entre GH e IGF-1 y autonomía funcional (p = 0,29, 0,24). 
Similarmente, no se observó una correlación entre GH e IGF-1 y los componentes 
del acondicionamiento físico. Hubo solamente una correlación negativa significativa 
entre el GH e IMC (r = -0,52, p = 0,02), y una alta relación de co-variación entre 
el porcentual de gordura e IMC con los niveles de IGF-1 (138,53; 127,64). En 
conclusión, los mecanismos que modifican el porcentual de gordura asociados al 
envejecimiento aún no están totalmente entendidos, la reducción de la secreción del 
GH pueden tener alguno impacto sobre este proceso. A pesar de los niveles de IGF-1 
no quedaren necesariamente reducidos en ancianas activas, este estudio no demuestra 
una asociación entre sus niveles basales y las mensuraciones de la autonomía para 
AVDs y el estadio de acondicionamiento físico. 

Palabras-Clave: Autonomía, Acondicionamiento Físico, Ancianas, GH, IGF-1

envelhecimento e elas podem contribuir para este processo 
de perdas. Dentre essas alterações, destacam-se as alterações 
endócrinas.

O eixo GH/IGF-1 é considerado um importante processo 
anabólico e essencial para a síntese protéica, durante toda 
a vida (RAFF, 2000).  Apresenta influência significativa 
sobre a hipertrofia e o aumento do conteúdo das miofibrilas 
esqueléticas (AMAREDES et al, 1999, TRAPPE et al, 2001); 
contudo, reduz-se com o envelhecimento (Eliakim, Cooper, 
2000; WELLE, 2002).

O fator de crescimento insulina-símile I (Insulin-Like Gro-
wth Factor-1 - IGF-1) é liberado a partir do hormônio do 
crescimento (Growth Hormone – GH) e é responsável pela 
hipertrofia e pelo aumento da síntese de proteína, no tempo 
de curso da mitogênese de sobrecarga do tecido muscular, 
pela inibição da proteólise, e pelo aumento da captação de 
glicose e aminoácidos (NINDL et al, 2001; KRAEMER e 
MAZZETTI, 2003).

Apesar da presença de atrofia e prejuízo ultraestrutural, as 
fibras musculares esqueléticas dos idosos podem regenerar-
se com o aumento do aporte de IGF-1 e o desenvolvimento 
de miosina de cadeia pesada, em resposta ao treinamento de 
musculação (SINGH et al, 1999); e esta adaptação poderá 
ser ainda maior, com uma suplementação nutricional (ES-
MARCK et al, 2001).  

Observa-se que os níveis de IGF-1 aumentam de forma 

Keywords: Physic Fitness, Autonomy, Elderly, GH, IGF-1 Palabras clave: Autonomía, Acondicionamiento Físico, Ancianas, GH, IGF-1
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endócrina, parácrina ou autócrina (WYNGAARDEN, 1993; 
MOXLEY, 1994; CORPAS, HARMAN, BLACKMAN, 1993; 
ARVAT, BROGLIO, GHIGO, 2000). Dessa forma, além da 
liberação do IGF-1 pelo fígado, induzida pelo aumento de 
GH, vários tecidos produzem IGF-1 e ainda são estimulados 
a utilizá-los como efeitos agudos do exercício (GOMES, 
LUCIANO e CAETANO, 2001).

Também os exercícios resistivos induzem a respostas agudas 
positivas nos níveis de IGF-1 nos músculos, as quais podem 
relacionar-se com remodelagem do tecido muscular (KRA-
EMER, RATAMESS, 2003). As adaptações crônicas a este 
tipo de treinamento estão correlacionadas ao seu volume e 
intensidade.

Entre as muitas mudanças ocorridas com o envelhecimento, 
encontram-se as alterações na composição corporal e suas 
implicações metabólicas. Devido à diminuição da ativida-
de física com o passar dos anos, o indivíduo, aumenta sua 
massa adiposa ao mesmo tempo em que sofre diminuição da 
massa muscular. Além disso, o idoso perde a habilidade de 
mobilizar ácidos graxos livres (AGLs) do tecido adiposo. O 
IGF-1 é fortemente associado a mudanças na massa magra 
(NINDL et al, 2003).

Estando esta população em crescente ascensão e sedenta 
por manter-se viva e ativa, a atividade física pode ser de 
particular interesse e necessária para tais sujeitos, apresen-
tando-se como um caminho viável na busca por ampliar a 
motricidade e reverter alguns prejuízos fisiológicos causados 
pelo envelhecimento. 

Assim sendo, esta pesquisa busca verificar a relação entre os 
níveis de autonomia e os componentes do condicionamento 
físico,  a fim de contribuir para os estudos sobre a impor-
tância da prática de exercícios e da manutenção dos níveis 
séricos dos hormônios somatotróficos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliadas 20 idosas com idade entre 62 e 72 anos, 
no Laboratório de Mecanoterapia, da Faculdade de Edu-
cação Física da Universidade Estácio de Sá / Campos dos 
Goytacazes.

Todas as idosas eram independentes para desempenhar 
as atividades físicas básicas, não apresentavam qualquer 
impedimento para a prática de atividade física e tiveram  
acompanhamento em programa de treinamento de força 
durante um período de 12 semanas, após o consentimento 
por escrito, de acordo com o protocolo previamente autori-
zado pela Comissão de Ética em Pesquisa, da Universidade 
Castelo Branco. 

Foram excluídos os indivíduos que relataram uso de medi-
camentos que potencialmente pudessem interferir no estudo, 
como corticosteróides, insulina, GH e terapia de reposição 
com hormônios sexuais. 

Após o período de intervenção, todas as variáveis foram 
avaliadas.

A autonomia foi avaliada através de Testes de Avaliação 
Funcional das Atividades da Vida Diária (TAFAVDs): cami-
nhar 10 metros (C10M) (SIPALÃ et al, 1996); levantar-se 
da cadeira e caminhar em linha reta (LCCLR) (MATSUDO, 
2000); levantarse da posição sentada (LPS) (GURALINK et 
al, 1994); e levantarse da posição decúbito ventral (LPDV) 
(ALEXANDER et al, 1997). Essas atividades físicas da vida 
diária foram selecionadas por serem de grande importância 
na relação com a autonomia e a independência funcional na 
vida do idoso (ACSM, 1998). O tempo mínimo para a exe-
cução das tarefas foi utilizado como critério de avaliação. 

O condicionamento físico depende da composição corporal, 
da resistência muscular localizada (RML), da capacidade 
aeróbica, da flexibilidade e da força (ACSM, 1999), tendo 
sido avaliado em diversas etapas, descritas a seguir: a) com-
posição corporal: para a avaliação do IMC e do percentual de 
gordura, optou-se pela equação de Siri (%G + [( 4,95 / DC) 
– 4.50 ] x 100)(POLLOCK e WILMORE, 1993); b) RML: 
foram selecionados três testes de uma bateria que avalia as 
habilidades relacionadas à Saúde (HRS) para adultos (SINI et 
al, 1998), como agachamento de joelhos alternados, extensão 
estática do tronco, extensão dos braços modificada; c) capa-
cidade aeróbica: Teste de Caminhada de 1600m (POLLOCK 
e WILMORE, 1993); d) flexibilidade: testes angulares de 
goniometria nos seguintes movimentos: flexão do joelho, 
extensão do quadril, flexão do quadril, abdução de ombro,  
flexão do ombro e flexão de cotovelo (DANTAS, 1999); e) 
força: teste de peso máximo de uma repetição máxima (1RM) 
nos seguintes exercícios: a. extensão de pernas, para medir 
a força muscular dos extensores do joelho; b. rosca bíceps 
direta, para medir a força muscular máxima dos braços; c. 
rosca tríceps, para medir a força muscular dos extensores 
do cotovelo.

As amostras de sangue foram obtidas em jejum e em repou-
so para dosagem de GH e IGF-1. As amostras de sangue 
foram colhidas em tubo seco e o soro separado e envia-
do para processamento. O método utilizado foi o ensaio 
imunorradiométrico pós-extração, com kit comercial de 
quimioluminescência realizado no Labolatório Hermes Par-
dini (Belo Horizonte, MG), em parceria com o Laboratório 
Plínio Barcelar (Campos dos Goytacazes, RJ). Os valores 
de referência utilizados para análise foram obtidos segundo 
os resultados obtidos por Huayllas et al (2001).

ESTATÍSTICA

Este estudo é considerado do tipo descritivo e correlacional, 
em que as variáveis “níveis séricos basais de GH e IGF-1”, 
“autonomia funcional nas atividades da vida diária” e “condi-
cionamento físico” foram observadas, coletadas, registradas, 
analisadas e correlacionadas, sem, no entanto, existir mani-
pulação dessas variáveis (THOMAS e NELSON, 2002).

Para todas as variáveis foram utilizadas as medidas de 
localização (média e mediana), para determinar o centro 
do conjunto de dados, e dispersão (desvio-padrão e coefi-
ciente de variação), para estimar a variabilidade daquele 
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*valores de referência: 70-290 ng/ml (Huayllas et al, 2001). 
** valores de referência: 0.5 -2.5 ng/ml (Huayllas et al, 2001).

de LPS  (teste de  autonomia) e o  IGF-1(r=0,46); e  a negativa 
entre o GH e o IMC (r=0,52; p=0,02).

Na Tabela 2, observam-se valores que refletem o impacto 
esperado que a variação dos valores de IGF-1 tem com cada 

conjunto (COSTA NETO, 1995). O emprego da covariância 
fez-se necessário pela determinação de independência entre 
as variáveis (Covariância = 0,00). A estimativa de correlação 
empregada foi o coeficiente de Pearson (r), cuja aplicação 
prática da correlação exige uma estimativa mínima de 0,85 
(SIGMOUND, 1964).

A fim de manter-se a cientificidade da pesquisa, considerou-se 
o nível de significância de p < 0,05, isto é, 95% de probabi-
lidade para as afirmativas e/ou negativas, registradas durante 
as investigações.

RESULTADOS
Na Tabela 1 estão apresentados os resultados descritivos 
quanto às características físicas de idade, peso, estatura, IMC, 
% gordura, GH e IGF-1.

*valores de referência: 70-290 ng/ml (Huayllas et al, 2001). 
** valores de referência: 0.5 -2.5 ng/ml (Huayllas et al, 2001).

Analisando-se a tabela 1, observou-se que o grupo apresentou 
a mediana da idade de 68,00 ± 4,89 anos, que está dentro da 
faixa etária do idoso.  A mediana do percentual de gordura 
(%G) de 37,55 ± 5,50, aponta uma classificação moderada, 
segundo o ACSM. O IMC mediano apresentado por este grupo 
está na classificação de sobrepeso da OMS.

Em relação aos níveis de IGF-1, a média não é considerada 
melhor medida de tendência central, e sim a mediana (141.50 
± 78.97), pois apresentou o CV (variância da amostra) supe-
rior a 20%. Observa-se que somente 1 indivíduo apresentou 
valores acima da referência.

Analisando-se a Figura 2, verificou-se que 17 indivíduos 
do grupo apresentam valores dentro da referência (0.5 a 2.5 
ng/dl). Este apresentou a média sérica basal do hormônio GH 
de 1.4 ng/d l ± 1.12 ng/dl (Tabela 1).

A correlação positiva (p<0,05) encontrada  foi entre o teste   

TABELA 1
CARACTERÍSTICAS DO GRUPO (N=20; EM MÉDIA±   DP,

MEDIANA E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

FIGURA 1
DISPERSÃO DOS VALORES DE IGF-1 DA AMOSTRA

FIGURA 2
DISPERSÃO DOS VALORES DE GH DA AMOSTRA

TABELA 2
RESULTADO DE COVARIÂNCIA ENTRE IGF-1 E VARIÁVEIS

Valores da amostra

Valores da amostra
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variável mensurada, enquanto se mantém constante cada uma 
das outras médias covariantes do grupo. Neste caso, é feita 
“uma combinação ótima (composição linear) de variáveis 
dependentes que irá explicar maximamente (prever) a vari-
ância associada com variáveis independentes” (THOMAS e 
NELSON, 2002). Conforme os resultados apresentados, a 
análise de covariância do IGF-1 com as variáveis pertinentes 
ao condicionamento físico revelou que, para cada componente 
do condicionamento físico, ela mostra resultados distintos.

Analisando o componente “composição corporal”, é possível 
perceber alta covariância entre os escores (138,53), mostrando 
uma alta relação entre as variáveis. O componente “força” 
também apresenta escores que classificam de moderada a alta 
(35,75 – 124,11) a relação entre suas variáveis e os níveis 
de IGF-1. Porém, o mesmo não ocorre com os componentes 
“RML”, “flexibilidade” e “capacidade aeróbica”. Nestes casos, 
o IGF-1 não apresenta nenhum efeito significativo sobre suas 
variáveis medidas. A análise de covariância do IGF-1 com as 
variáveis pertinentes à autonomia revelou os mesmos resul-
tados apresentados pelos testes LPS (51,72) e LCLC (55,57) 
e, ainda, que a relação de covariância entre eles é fraca.

A análise de covariância do GH com as variáveis pertinentes ao 
condicionamento físico revelou que não há nenhuma relação 
de independência entre eles, mostrando que todos os escores 
estão próximos a zero.

DISCUSSÃO
O presente estudo verificou possíveis correlações entre pa-
râmetros clínicos, físicos e hormonais em mulheres idosas 
ativas. 

Estudos longitudinais mostram que os níveis de GH e IGF-
1 reduzem com o envelhecimento (MORLEY et al, 1997; 
HAYDAR et al, 2000). Cerca de 20% dos indivíduos que 
participaram deste estudo mostraram níveis de IGF-1 abaixo 
da referência, e 75% estavam na faixa de referência. Estes 
resultados são similares aos encontrados em outros estudos 
(CAPOLLA, 2001; HUAYLLAS et al, 2001).

Neste estudo, não foi observada nenhuma correlação entre 
os níveis de GH e IGF-1 e as variáveis autonomia, força, 
RML e VO2. Embora as conseqüências clínicas envolvidas 
em valores baixos de IGF-1 ainda não estejam totalmente 
esclarecidas, alguns estudos sugerem a associação com as 
alterações antropométricas (IMC, % gordura e massa muscu-
lar), com a força e endurance e com a mobilidade funcional 
(caminhada rápida e levantar-se da cadeira) (BRILL et al, 
2002; HAMEED, 2004).

No estudo realizado por Capolla et al. (2001), foram men-
surados o nível de IGF-1, a força muscular, a performance e 
a mobilidade em idosas acima de 70 anos. Foi o primeiro a 
mostrar uma correlação positiva entre IGF-1, força de extensão 
do joelho da perna dominante, mobilidade e performance. Este 
estudo sugere que o aumento dos níveis de IGF-1 exercem 
um impacto significativo sobre a qualidade de vida dos ido-
sos. Baumgartner e col. (1999) corroboram estes resultados, 

mostrando importante associação entre  força e IGF-1 em 
mulheres idosas.

Do mesmo modo, Bonnefoy e col. (2002) também verificaram 
a influência da atividade física em relação à menor liberação do 
IGF-1 e à queda na função e na massa do músculo quadríceps, 
modificando os níveis de independência em idosos. Este estudo 
mostrou a influência favorável dos níveis circulantes de IGF-1 
em idosas que praticam atividade física, mostrando correla-
ções positivas com os índices de força e de endurance.

Níveis séricos altos de IGF-1 reportados por Tissandier e col. 
(2001) foram altamente correlacionados com o treinamento 
de endurance. No entanto, alguns não mostraram modifica-
ções séricas significativas após o mesmo tipo de treinamento 
(POEHLMAN, ROSEN, COPELAND, 1994; THOMPSON 
et al, 1998; BLACKMAN et al, 2002).

Valores séricos de IGF-1 similares a esta pesquisa também 
foram encontrados, mas, da mesma forma, não mostraram 
correlação entre os níveis séricos de IGF-1 e a prática de 
atividade física (CHANG et al, 2002; HAYDAR et al, 2000; 
KIEL et al, 1998; WALKER et al, 2004).

É importante minimizar as alterações da composição corporal, 
particularmente com relação ao aumento da gordura corporal e 
ao depósito de gordura visceral, a fim de diminuir os riscos de 
declínio da autonomia funcional (STERNFELD et al, 2002). 
Apovian (2002) observou que o alto índice de IMC dificulta 
aspectos específicos da função física, especialmente na parte 
superior do corpo. No estudo realizado pelos autores anterior-
mente citados, os índices de gordura corporal e as medidas de 
circunferência de quadril são significativamente mais baixos 
nos indivíduos que apresentaram velocidade mais rápida na 
caminhada e menores limitações.

Os mecanismos associados ao envelhecimento que modificam 
o percentual de gordura ainda não estão totalmente entendidos. 
A diminuição da secreção do GH e dos níveis séricos de IGF-
1 podem ter algum impacto sobre este processo. Este estudo 
mostrou uma correlação negativa entre o IMC e os níveis de 
GH, e uma alta relação de covariância entre os níveis de IGF-1 
e de % de gordura e IMC.

Estudos relatam que há complexidade e controvérsias na 
função do GH em indivíduos obesos, e que os valores de 
IGF-1 podem estar baixos, normais ou altos, em indivíduos 
obesos (CHANG et al, 2002; MACCARIO, GROTTOLI, 
PROCCOPIO, 2000; SCACCHI, PINCELLI, CAVAGNINI, 
1999). A disponibilidade de proteínas carreadoras de IGF-1 
(IGF-1 - Binding proteins – IGFBPs) é influenciada por efei-
tos metabólicos que podem igualar ou até mesmo aumentar 
as concentrações deste hormônio em pessoas obesas quando 
comparadas com indivíduos magros.

Estudos observaram que a secreção de GH é inversamente 
proporcional aos depósitos de gordura.

Utilizando-se técnica apurada para mensurar a distribuição 
de tecido adiposo em mulheres acima de 60 anos, Schoen 
e col. (2002) não reportaram nenhuma relação linear entre 
obesidade, IMC, gordura visceral, subcutânea ou total e o 
eixo IGF-1.
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Em contrapartida, Tissandier e col. (2001) apresentaram cor-
relação negativa entre % gordura e níveis de IGF-1, quando 
compararam idosos sedentários e ativos.

A administração de GH a indivíduos idosos pode ter efeitos 
sobre a composição corporal, a síntese de proteína, a força 
muscular e a função e, portanto, pode aliviar os sintomas da 
deficiência hormonal e melhorar sua qualidade de vida. Vários 
estudos mostram resultados positivos dos níveis séricos de 
IGF-1 com a administração de GH e com GH combinado com 
outros hormônios (SVENSSON, STIBRANT, JOHANNS-
SON, 2003; HAMEED et al, 2004).

Em conclusão, embora muitos estudos não demonstrem 
correlação entre IGF-1,função física, força  ou composição 
corporal, não se pode deixar de considerar o eixo GH/IGF-1 
como uma variável intermediária importante, relacionada às 
alterações causadas pelo envelhecimento, podendo propor-
cionar impactos significativos na vida do idoso, os quais se 
refletirão na manutenção da autonomia e da qualidade de vida. 
É necessário, portanto, que as investigações continuem, em 
busca de mais dados sobre o tema.
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