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PROCESSO-CONSULTA CFM nº 4.690/11 – PARECER CFM nº 29/12 

INTERESSADO: Grupo Longevidade Saudável Educação e Serviços para a 

Saúde Ltda. 

ASSUNTO:  Modulação hormonal bioidêntica e fisiologia do envelhecimento 

RELATOR: Cons. Gerson Zafalon Martins 

 

EMENTA: A falta de evidências científicas de 

benefícios e os riscos e malefícios que trazem à 

saúde não permitem o uso de terapias hormonais 

com o objetivo de retardar, modular ou prevenir o 

processo de envelhecimento.  

 

 Este parecer foi elaborado pelos membros da Câmara Técnica de 

Geriatria, cujo teor acolho em sua integralidade. 

DA CONSULTA  

  O dr. I.E.M.V.R., presidente e diretor científico do Grupo Longevidade 

Saudável, apresentou aos conselheiros do CFM, em 13/5/2011, o trabalho 

“Fisiologia hormonal: impacto na promoção de um envelhecimento saudável”.  

Em sua apresentação, afirmou que: 

 1. “Os protocolos de diagnóstico e tratamento adotados por este modelo 

de medicina são embasados em sólidas evidências científicas”. 

 2. “Este modelo encontra-se alicerçado em uma metodologia ordenada 

de aquisição e compilação de dados que permitem a adoção de rotinas e 

protocolos científicos, sobre os quais as propostas terapêuticas são 

determinadas e estabelecidas”. 
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 3. “A Medicina da Longevidade é baseada em ciência; solidamente 

embasada em fisiologia e bioquímica; baseada em evidências, e fartamente 

documentada nos periódicos científicos indexados mais respeitados do 

mundo”. 

 4. “Os fundamentos que dão suporte a este modelo de medicina 

encontram-se fartamente documentados nos periódicos científicos indexados 

mais importantes do mundo”. 

 5. “O modelo é fartamente documentado nos mais respeitados 

periódicos científicos indexados do mundo: New England JM; Jama; The 

Lancet; Circulation; J Clin Endocrinol and Metabolism; Aging Res;  Ann N Y 

Acad Sci; Am J Card; Am J Nutr; Arch Inter Med; Endocrine Res; Eur Heart J; 

Eur J Clin Invest; Eur J Endocrinol; Expert Opin Invest; J Am Ger Soc; J Appl 

Physiol; J Clin Immunol; Neurobiol Aging Res; J Gerontol; A Biol Sci; Am Med 

Sci, dentre inúmeros outros”. 

Na exposição, um slide informa que “no dia 10.8.2010, em audiência no CFM, 

expusemos o tema e, ao final da apresentação, deixamos uma seleção de mais 

de 10.000 trabalhos científicos indexados sobre o tema, publicados em 

periódicos científicos indexados como Qualis A, com fator de impacto WEB ISI 

JCR 2009”. Ao final, o dr. I.E.M.V.R. solicitou a “emissão de parecer acerca do 

tema e do trabalho apresentado e apoio para transformar este trabalho em área 

de atuação sob a tutela de uma especialidade médica”. 

 

DO PARECER  

 Para responder à consulta foi obedecido o seguinte roteiro: 

1. Análise dos dados do curriculum vitae do dr. I.E.M.V.R., por ele fornecido; 
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2. Análise da situação atual e legal da chamada “medicina 

antienvelhecimento” (anti-aging medicine) e modulação hormonal 

bioidêntica; 

3. Análise da extensa bibliografia apresentada pelo consulente; 

4. Levantamento e análise de documentos sobre modulação hormonal 

bioidêntica; fisiologia do envelhecimento e dos tratamentos ditos 

“antienvelhecimento”, nos Estados Unidos da América (EUA), na União 

Europeia e no Brasil; 

5. Fundamentação científica atual; 

6. Conclusões. 

 

1. Análise dos dados do curriculum vitae do dr. I.E.M.V.R. 

No curriculum apresentado na Plataforma Lattes/Facebook e diversos sites 

na web, à época da solicitação do parecer constava treinamento na 

Universidade de Harvard em “anti-aging medicine”. Este fato não é 

comprovado, mas sim refutado por profissionais e pelos órgãos oficiais da 

Universidade de Harvard. 

a) O prof. emérito dr. Israel Scheffer, responsável pelo Philosophy of 

Education Research Center (1983-2003), esclarece por e-mail ao 

prof. Thomas Perls que nunca houve cursos, treinamento, provas  ou 

certificação em “medicina anti-aging”, como declara o dr. I.E.M.V.R. 

(Anexo 1); 

b) O prof. dr. Thomas Perls, geriatra, professor e pesquisador na área 

do envelhecimento (coordenador do estudo longitudinal The New 

England Centenarian Study) da Boston University School of 

Medicine, demonstra sua preocupação com profissionais que usam 
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falsos títulos, propaganda enganosa e que atuam na área de “anti-

aging”, que até a presente data não tem fundamentação científica e 

não é reconhecida pelo American Board of Medical Specialties 

(ABMS) nos EUA, e solicita ao Registration Office - Harvard 

University a confirmação de que o médico I.E.M.V.R. fez treinamento 

naquela universidade (Anexo 2); 

c) A sra. Katie Reilley, do Controle Acadêmico da Universidade de 

Harvard (Office of the Registrar at Harvard University), em 

mensagem eletrônica ao prof. Thomas Perls, declara que não consta 

nenhum registro do dr. I.E.M.V.R. como estudante (Anexo 3). 

2. A chamada “medicina antienvelhecimento” (anti-aging medicine) 

como especialidade  

 A chamada “medicina antienvelhecimento” não é reconhecida como 

especialidade pelo American Board of Medical Specialties (ABMS) nos EUA, o 

que pode ser averiguado na página eletrônica do órgão de certificação 

americano, no endereço abaixo:  

http://www.abms.org/who_we_help/physicians/specialties.aspx  

A União Europeia publica uma lista de especialidades por ela reconhecidas 

e, por extensão, também na Comunidade Econômica Europeia. A última 

publicação, ainda vigente, é a Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 7 de setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das 

qualificações profissionais, não constando, entre as especialidades médicas 

reconhecidas, a chamada “medicina antienvelhecimento” (anti-aging medicine), 

conforme o site abaixo: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0036:EN:NOT 

No Brasil, a “medicina antienvelhecimento” também não é reconhecida 

como especialidade e nem como área de atuação pelo Conselho Federal de 
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Medicina, Associação Médica Brasileira e Comissão Nacional de Residência 

Médica (CNRM) do Ministério da Educação (MEC). 

Por sua vez, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) 

solicitou ao professor doutor Milton Luiz Gorzoni parecer sobre a “fisiologia 

hormonal e terapia de reposição com hormônios bioidênticos”, que teve a 

seguinte conclusão: 

 “Utilizando-se os unitermos aging process hormone replacement therapy 

constatou-se, na data de 17 de janeiro de 2011 e no portal 

http://www.nlm.nih.gov (MedLine/PubMed), 145 referências. A maioria delas 

relacionadas a revisões sobre peculiaridades do tema ou investigações em 

pequenas casuísticas não duplo-cegas nem randomizadas. Há também artigos 

sobre gerontobiologia e/ou em animais de laboratório. Sumarizando o 

observado nesse grupo de publicações: essa área atualmente pertence mais 

ao ramo de ciências básicas do que à da prática clínica”. 

3. Análise crítica da bibliografia apresentada 

Foi realizada uma análise do levantamento bibliográfico entregue ao CFM, 

com o argumento de que as substâncias a seguir relacionadas beneficiaram o 

envelhecimento, levando à longevidade saudável.  

Após a retirada de artigos repetidos, restaram 5.122 referências, que vão de 

1943 a 2006, não havendo referências após 2007.  

Tendo em vista a grande evolução científica, com alterações significativas 

em conceitos, metodologias, instrumentos para tomada de decisão quer para o 

diagnóstico quer para a terapêutica, consideramos para análise os trabalhos 

publicados a partir do ano 2000.  
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Introdução  

 Salientamos que o consulente afirmou: “Os fundamentos que dão 

suporte a este modelo de medicina encontram-se fartamente documentados 

nos periódicos científicos indexados mais importantes do mundo” e que o 

“modelo é fartamente documentado nos mais respeitados periódicos científicos 

indexados do mundo”. 

 Analisamos criteriosamente as referências bibliográficas apresentadas, 

“em particular estudos que apresentam o papel dos hormônios na prevenção e 

alívio da idade e doenças relacionadas com a idade”, segundo o consulente. 

I. Melatonina 

Levantamento provável pela Medline de 417 trabalhos, de 1981 a 2006, 

distribuídos por ano no quadro abaixo. Destes, 164 (39%) publicados entre 

2000 e 2006.  

 

Dos trabalhos analisados, dois (1,2%) são sobre envelhecimento (ritmo 

circadiano e envelhecimento e insônia no idoso). Os demais referem-se à 

fisiologia em crianças e adultos, no sono; tratamento de insônia; comorbidades 

(dislipidemia, doença cardiovascular e câncer); SIR e os níveis de melatonina 

(2); alteração do sono na doença de Parkinson e demência de Alzheimer (4); 

menopausa e alteração do sono e depressão (6); e 24 são estudos em cobaias.  
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Em resumo, nenhum dos estudos relaciona o uso da melatonina 

como modulador do envelhecimento saudável. 

II. Hormônio do crescimento (GH) 

Levantamento de 492 trabalhos, de 1975 a 2005 distribuídos por ano no 

quadro abaixo. Destes, 164 (33,3%) publicados entre 2000 e 2005, a seguir 

analisados. 

 

A grande maioria dos trabalhos aborda a deficiência do GH em crianças 

e adultos, assim como a acromegalia, circunstâncias de déficit ou excesso dos 

hormônios envolvidos. Há trabalhos sobre doenças cardiovasculares, câncer, 

depressão, déficit cognitivo, disfunção erétil, infecção pelo HIV, insuficiência 

renal crônica, osteoporose e diabetes. 

Apenas 12 (7%) dos estudos são referentes a idosos, assim distribuídos:   

seis são sobre deficiência de GH; três falam do exercício e da repercussão 

fisiológica hormonal; dois não se referem ao GH; um relaciona dieta e GH. 

Em resumo, nenhum dos estudos relaciona o uso do hormônio de 

crescimento como modulador do envelhecimento saudável. 

 

III. Hormônio tiroidiano 

Levantamento de 685 trabalhos, de 1966 a 2005, distribuídos por ano no 

quadro abaixo. Destes,  147 (21%) publicados entre 2000 e 2005. 
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Dos trabalhos, sete (4,7%) relacionavam-se a idosos: dois sobre fisiologia 

do envelhecimento; cinco sobre hipotiroidismo e doença cardiovascular. A 

maioria refere-se à fisiologia do sistema endócrino, diagnóstico e apresentação 

sintomatológica das doenças da tiroide em crianças e adultos (fadiga, 

depressão, ansiedade, esquecimento, alterações do sono), bem como 

comorbidades (diabetes, arteriosclerose, doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares, doenças reumáticas, osteoporose). 

Em resumo, nenhum dos estudos relaciona o uso do hormônio tiroidiano 

como modulador do envelhecimento saudável. 

IV. Calcitonina 

 Levantamento de 80 trabalhos, de 1975 a 2005, distribuídos por ano no 

quadro abaixo. Destes,  18 (22%) publicados entre 2000 e 2005.  
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Nenhum (0%) trabalho apresentado relacionava-se a pacientes idosos. 

Os trabalhos referem-se a fraturas, densidade óssea na deficiência de 

calcitonina, neoplasias, farmacocinética da calcitonina, e menopausa. 

V. Cortisol e glicocorticoides  

 Levantamento de 313 trabalhos, de 1953 a 2006, distribuídos por ano no 

quadro abaixo. Destes, 90 (28%) publicados entre 2000 e 2006 foram 

analisados. 

 

Dos trabalhos, apenas seis (6,6%) referem-se à fisiologia do 

envelhecimento (teoria neuroendócrina do envelhecimento (1) e seu impacto na 

memória). Os demais são sobre fisiologia do sistema endócrino em crianças e 

adultos, insuficiência adrenal, sepse, artrite reumatoide, câncer e seus efeitos 

colaterais (osteoporose, diabetes, alterações oculares) e farmacologia.  

Em resumo, nenhum dos estudos relaciona o uso do cortisol e dos 

glicocorticoides como moduladores do envelhecimento saudável. 

VI. DHEA 

  Levantamento de 430 trabalhos, de 1950 a 2006,  distribuídos por ano 

no quadro abaixo. Destes, 89 (21%) publicados entre 2000 e 2006 foram 

analisados. 
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Sobre idosos, há 12 (13%) trabalhos que se referem à teoria do 

envelhecimento, fisiologia do envelhecimento (7), hipertensão arterial pulmonar 

(1), composição corporal em homens (1), menopausa (3). A maioria dos 

trabalhos refere-se à insuficiência adrenal e hipofisária em crianças e adultos. 

Envolvem também insuficiência androgênica, câncer de mama e próstata, 

doença arterial coronariana e infecção pelo HIV. 

Em resumo, nenhum dos estudos relaciona o uso do DHEA como 

modulador do envelhecimento saudável. 

VII. Pregnolona  

 Levantamento de 40 trabalhos, de 1943 a 2005, distribuídos por ano no 

quadro abaixo. Destes, 10 (25%) publicados entre 2000 e 2005.  
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Apenas um (10%) trabalho refere-se ao envelhecimento (cognição e 

memória), não se relacionando com a modulação do envelhecimento saudável. 

Os demais, referem-se à fisiopatologia das fobias, ansiedade, desempenho 

cognitivo e memória. 

VIII. Aldosterona  

Levantamento de 78 trabalhos, de 1969 a 2005, distribuídos por ano no 

quadro abaixo. Destes, apenas 5 (6%) publicados entre 2000 e 2005. 

 

Nenhum (0%) dos trabalhos refere-se ao envelhecimento. Os demais 

abordam choque séptico, hipotensão, disautonomia, ritmo circadiano e pressão 

arterial.  

IX. Estradiol e progesterona 

Levantamento de 695 trabalhos, de 1970 a 2006, distribuídos por ano no 

quadro abaixo. Destes, 233 (33%) publicados entre 2000 e 2006.   
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Apenas dois (0,85%) trabalhos abordam o envelhecimento, porém não se 

referem à modulação do envelhecimento saudável. A maioria refere-se ao 

aumento de risco de morbidade e mortalidade relacionado à reposição 

hormonal, embora não específicos para grupos de idosos, à fisiologia do 

estrogênio e progesterona em pacientes perimenopausais e sua sintomatologia 

e diagnóstico (fogachos, alteração do humor, esquecimento, alteração de peso, 

incontinência, infecção de trato urinário), bem como relação com risco cárdio e 

cerebrovascular, diabetes, osteoporose, artrite reumatoide, câncer. Neste 

último, relacionando com morbidade e mortalidade. Levanta também formas de 

tratamento hormonal/apresentações.  

X. Testosterona em mulheres 

 

 Levantamento de 147 trabalhos, de 1946 a 2006, distribuídos por ano no 

quadro abaixo. Destes, 46 (31%) publicados entre 2000 e 2006. 

 

Nenhum (0%) trabalho foi realizado em pacientes idosas. A maioria dos 

trabalhos relaciona os níveis hormonais com massa corporal e óssea e humor, 

antes e no período menopausal, e associa também seus níveis à doença 

cardiovascular e osteoporose, artrite reumatoide e câncer.  

XI. Testosterona em homens 

 Levantamento de 574 trabalhos, de 1934 a 2006, distribuídos por ano no 

quadro abaixo.  Destes, 153 (26%) publicados entre 2000 e 2006. Obs.: vale 
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comentar o grande número de trabalhos entre 1934 e 1970 (ex.: 1937 - 

tratamento de infarto agudo do miocárdio com testosterona).   

 

Apenas seis (3,9%) trabalhos abordam o envelhecimento: dois sobre 

níveis fisiológicos de testosterona no envelhecimento e quatro sobre reposição 

no idoso com deficiência de testosterona. 

 Os trabalhos referem-se à variação dos níveis de testosterona ao longo 

da vida e composição corporal, força muscular e sintomatologia na insuficiência 

androgênica, à relação da testosterona com câncer (especialmente de 

próstata), doença cardiovascular, osteoporose, diabetes. Outros, abordam a 

deficiência de testosterona e seus sintomas (fadiga, depressão, ansiedade, 

sono, disfunção erétil, alterações do peso), especialmente pós-castração 

terapêutica e benefícios da reposição. 

Em resumo, nenhum dos estudos relaciona o uso da testosterona como 

modulador do envelhecimento saudável. 

XII. Progesterona em homens 

Levantamento de 36 trabalhos, de 1936 a 2005, distribuídos por ano no 

quadro abaixo. Destes, 11 (30 %) publicados entre 2000 e 2005.  
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Apenas um (9%) trabalho fala sobre envelhecimento, porém não 

relaciona o seu uso como modulador do envelhecimento saudável. Os demais, 

referem-se a câncer de próstata, cabelo e esperma. 

Resumo da análise bibliográfica apresentada pelo consulente 

 O levantamento bibliográfico dos 5.122 artigos encontrou apenas  49 

com referências válidas sobre o envelhecimento, publicados após o ano 2000. 

Destes, contudo, nenhum  era específico sobre modulação hormonal e suas 

eventuais consequências acerca de aumento ou melhora da qualidade de vida. 

Referências De 1935 a 

2006 

A partir de 

2000/2006 

Nº de referências válidas 

sobre envelhecimento 

(não inclui modulação do 

envelhecimento) 

Total 3.992 1.130 49 

% 100% 28% 1,22% 

 

 

4. Levantamento e análise de documentos sobre o tema 

1) Parecer nº 8/10 do Conselho Regional de Medicina do Estado do 

Ceará sobre a reportagem “5 segredos dos hormônios bioidênticos”, 

veiculada no jornal O Povo, de 25 de agosto de 2009. 
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“1. A especialidade médica “Medicina anti-aging” ou “Medicina 

antienvelhecimento” não é reconhecida pelo Conselho Federal de 

Medicina. Do mesmo modo, a Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia (Sbem) desconhece os termos 

“hormônios bioidênticos” e “manipulação idêntica”. Na internet, o site 

do Colégio Brasileiro de Medicina Antienvelhecimento propõe a 

existência de “doenças” chamadas “pausas hormonais”, tais como 

“tireopausa”, “melatopausa”, “fadiga adrenal” etc., que não constam 

no acervo do conhecimento médico-endocrinológico como sendo 

entidades nosológicas e, por isso, não requerem tratamento 

hormonal. A propósito, o pesquisador Louis J. Ignarro recebeu o 

Prêmio Nobel de Fisiologia em 1998 por suas descobertas científicas 

sobre a relação do óxido nítrico com o sistema cardiovascular. Hoje, 

o pesquisador mencionado é membro do “Nutritional Advisory Board” 

para a “Herbalife”, uma companhia norte-americana que distribui e 

vende para vários países, inclusive o Brasil, produtos para 

emagrecimento. 

2. Os hormônios sintéticos ou os produzidos por engenharia genética 

prescritos por médicos de especialidades diversas (ginecologistas, 

urologistas, reumatologistas, clínicos gerais etc.), principalmente 

pelos endocrinologistas, que os prescrevem especialmente para o 

tratamento das deficiências das glândulas que naturalmente os 

produzem, são química, estrutural e biologicamente semelhantes aos 

próprios hormônios elaborados por esses órgãos endócrinos. Ligam-

se aos receptores das células onde atuam da mesma forma e 

intensidade que os hormônios endógenos. São exemplos de 

hormônios produzidos pela indústria farmacêutica: insulina (hormônio 

do pâncreas), hidrocortisona (da glândula adrenal; e outros 

corticoides), tiroxina (hormônio da tireoide), estradiol (hormônio 

feminino), rh-GH (hormônio do crescimento), vasopressina (hormônio 
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antidiurético), testosterona (hormônio masculino), progesterona 

(hormônio da gravidez) etc. 

 3. Somente são prescritos quando é detectada a hipofunção 

glandular, isto é, quando é feito o diagnóstico clínico e laboratorial da  

deficiente produção hormonal – doença advinda da falta do hormônio 

endógeno, tratada com a administração do hormônio exógeno. É um 

tratamento  substitutivo em que se procura utilizar a menor dose 

possível para minimizar os efeitos da carência hormonal, tentando-se 

imitar a fisiologia.  Não há indicação para o uso de um hormônio 

como terapia para uma presumível, mas não comprovada, deficiência 

glandular. Termos como “fadiga adrenal”, “tireopausa” e outros são 

desconhecidos pelos médicos endocrinologistas. Tais suposições 

aventadas pelos que advogam a  “Medicina anti-aging” não são 

doenças comprovadas. 

 4.  O processo biológico de envelhecimento do organismo  humano 

é acompanhado de natural decréscimo na produção endógena de 

alguns hormônios sem que este fato seja considerado como a causa  

do envelhecimento. A maior longevidade ou expectativa de vida do 

homem atual  não se deve ao tratamento com “modulação de 

hormônios bioidênticos”, mas sim  a toda uma melhora nas 

condições de vida, incluindo a  alimentação, moradia e sanitárias, as 

intervenções médicas de controle de várias doenças como 

hipertensão, diabetes, doenças psiquiátricas, prevenção  de doenças 

infectocontagiosas etc. 

5.  A medicina e, por extensão, a prescrição de hormônios, precisa 

ser  exercida com base em evidências científicas comprovadas. 

Somente trabalhos científicos realizados com metodologia adequada 

podem  assegurar que um tratamento trará benefícios ao paciente.  

Assim acontece com o uso da insulina para os diabéticos, o uso  de 
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hormônio  tiroidiano para quem se submeteu a exérese cirúrgica da 

tireoide por causa de um carcinoma etc. 

6.  O uso de hormônios sem que o organismo esteja a precisar deles, 

ao  contrário do proposto pela “Medicina anti-aging”, pode sim causar  

vários e graves efeitos colaterais, inclusive o desencadeamento de  

certos tipos de câncer. Usar a cortisona (conhecida também como  

corticoide) para uma suposta “fadiga adrenal” baseada em 

sintomatologia  inespecífica e sem evidência laboratorial nenhuma é 

submeter o paciente a uma condição anormal de excesso desse 

hormônio cuja consequência, a  síndrome de Cushing iatrogênica, é 

bem conhecida. Do mesmo modo, administrar tiroxina a um paciente 

não portador de hipotiroidismo clínico e laboratorial é submetê-lo a 

uma tireotoxicose iatrogênica, ou seja, uma  doença causada pelo 

excesso de tiroxina, com sérios danos para o sistema cardiovascular 

e o esqueleto (osteoporose). Prescrever hormônio do  crescimento 

para “rejuvenescer” um adulto que dele não tem deficiência é 

submeter o paciente ao risco de desenvolver diabetes e até alguns 

tipos de câncer.  Mas, se o argumento utilizado for o de administrar  

pequenas doses “moduladas” para uma condição designada como 

“tireopausa”,  por exemplo, sabe-se que o organismo lança mão de 

um sistema compensador reduzindo a própria fabricação do 

hormônio endógeno (o  mecanismo de retroalimentação negativa)  e 

fazendo com que a administração exógena se torne inócua. 

7. O apelo usado pela manipulação dos hormônios bioidênticos é o 

de classificá-los como produtos naturais que não são cópias de 

hormônios, mas idênticos, e por isso não teriam efeitos colaterais. 

Mas o que é natural? O hormônio produzido pela tireoide, que se 

chama tiroxina, é natural por que é produzido no corpo humano? A 

resposta seria sim. O hormônio tiroxina produzido em laboratório 

farmacêutico idôneo e com a mesma fórmula  química, estrutura 
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molecular, afinidade pelo receptor nas células onde se liga,  

metabolização (transformações químicas sofridas após o ingresso no 

organismo), as mesmas ações biológicas etc., em tudo igual  ao 

hormônio  endógeno, é natural? A resposta, então, seria não?  E de 

onde é tirado o hormônio tiroxina vendido nas farmácias de 

manipulação? Convenhamos, a questão não está aí, está nos efeitos 

biológicos. O nosso organismo não faz distinção entre a tiroxina do 

laboratório e a tiroxina produzida por sua própria glândula  endócrina. 

O que é fundamental, portanto, é saber quando, quanto, de que 

modo e para que fim está sendo usado o hormônio. Por sinal, é bom 

lembrar que a prescrição de hormônio tiroidiano para manipulação  

magistral é vedada pela Anvisa. 

8. A modulação hormonal bioidêntica, portanto, vem a ser nada mais 

que o uso de hormônio fabricado em laboratório, manipulado em  

farmácia magistral e prescrito com finalidade terapêutica não 

sustentável cientificamente e, desse  modo, não aprovada pelas 

sociedades médicas acreditadas”. 

2) Parecer nº 2.172/10 do Conselho Regional de Medicina do Estado do 
Paraná.  Assunto: medicina antienvelhecimento - “anti-aging. 
 
Consulta: A consulente solicita parecer referente à medicina 

antienvelhecimento, também denominada de medicina anti-aging. E faz 
os seguintes questionamentos a este Conselho: 

a) Existe reconhecimento da medicina antienvelhecimento (anti-
aging) por parte deste órgão? 

b) O profissional pode exercer a medicina antienvelhecimento 
(medicina anti-aging)? 

c) O profissional pode anunciar em meios de comunicação esta 
técnica? 
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Fundamentação e parecer 
 
Definir envelhecimento é bastante complexo, pois ao nascermos 
iniciamos o processo de modificações fisiológicas que nos levarão à 
senescência. Daí, podemos afirmar que todas as etapas são 
necessárias e dignas, com seus problemas próprios. Então, 
combatê-lo seria parar a evolução em que momento, aos 20 anos 
como o pessoal do marketing tem observado, pois dos 5 aos 105 
anos vestem-se e agem como se este fosse o parâmetro; ou seriam 
os 30 anos de Balzac, quando a pessoa atingiria a suposta plenitude; 
ou aos 40 anos, quando o senso comum diz que a vida começa; ou 
talvez aos 65, quando chegamos à denominada melhor idade? 
O que se pretende combater, em verdade, é o envelhecimento 
precoce, é evitar a senilidade, retardar o processo, sem naturalmente 
detê-lo, pois só tem vida o que se modifica.  
“Envelhecimento é um processo universal para todas as formas de 
vida. A definição mais atual e amplamente aceita para o 
envelhecimento em seres humanos é a perda progressiva da 
produção de energia e suas funções, acompanhada da diminuição da 
fertilidade e aumento da mortalidade com o avançar da idade. A 
consequência mais óbvia e comumente reconhecida do 
envelhecimento e declínio de energia é uma diminuição na função  
musculoesquelética que afeta todos os aspectos da vida humana, 
desde a capacidade de jogar, andar e executar a mastigação até 
engolir e digerir os alimentos. Há, portanto, um declínio da aptidão 
global  dos indivíduos  para o ambiente que eles ocupam. 
Uma vez que o processo de envelhecimento é lento e gradual, 
apresentam-se oportunidades e opções que podem melhorar e 
aumentar a capacidade global funcional do organismo. Pequenas 
mudanças podem ser mais efetivas do que as grandes, seja tornando 
ainda mais lento o processo, seja revertendo alguns dos efeitos 
deletérios do envelhecimento (estilo de vida e de nutrição, a restrição 
calórica, saúde mitocondrial e hormonas: intervenções científicas 
para anti-aging; L Vitetta, Anton B; Interv. de Clin. do 
Envelhecimento. 2007; 2 (4): 43-537).” 
Quando procuramos por “medicina antienvelhecimento” encontramos 
na Wikipédia.org. a seguinte explicação sobre o conceito que vem 
sido defendido por muitos profissionais, acrescido de observações 
bem interessantes: 
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De Grey é autor da teoria do envelhecimento causado por radicais 
livres mitocondriais, e do livro para todos os públicos "Ending aging", 
uma descrição detalhada de como a medicina regenerativa pode ser 
capaz de frustrar o processo de envelhecimento completamente 
dentro de poucas décadas. Ele trabalha no desenvolvimento do que 
chamou de "Estratégias para reparar envelhecimento insignificante" 
(Sens) – uma estratégia de reparação de tecidos destinada a 
rejuvenescer o corpo humano e, assim, permitir uma "vida útil 
indefinida". Para este fim, ele identificou sete tipos de "dano" celular 
e molecular causados por processos metabólicos essenciais; Sens é 
um painel de propostas de terapias para reparar esse dano. A 
comunidade científica está cética em relação às reivindicações de De 
Grey, uma revisão do Sens por 28 cientistas concluiu que nenhuma 
das terapias "já foi mostrada para estender a vida de qualquer 
organismo, e muito menos os seres humanos". 
Em 2000, Cambridge concedeu a De Grey o título Ph.D. com base 
no seu livro sobre a biologia de um aspecto do envelhecimento, "The 
mitochondrial free radical theory of aging", que ele escreveu em 
1999. O livro controverso diz que prevenindo danos ao DNA 
mitocondrial, por si só pode estender o tempo de vida de forma 
significativa, embora ele tenha afirmado que é mais provável que os 
danos cumulativos à mitocôndria sejam uma importante causa de 
senescência, mas não a única causa dominante.  Em 8 de fevereiro 
de 2007, uma busca por "de Grey AD [au]" no PubMed mostrou 61 
publicações em 25 jornais peer-reviewed, dos quais 19 estão em 
Rejuvenation Research, o jornal editado por De Grey”. Podemos ter 
outros olhares, por exemplo: 
 
1. Do ponto de vista do cardiologista: 
“As bases da terapia “anti-aging” seriam parar de fumar, fazer dieta e 
praticar atividade física; associada à identificação dos indivíduos com 
fatores de risco e que se beneficiariam com a farmacoterapia para 
controle da pressão arterial, da dislipidemia e da agregação 
plaquetária; este trabalho concluiu que até o momento não existem 
indicativos de que o uso de vitaminas, antioxidantes ou 
hormonioterapia tenham alguma perspectiva na prevenção 
cardiovascular (Anti-aging" from a cardiologist's view; Laufs U; Böhm 
M; Der Urologe. Ausg. A [Urologe A] 2004 May; Vol. 43 (5), p. 587-
596)”. 
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2. Do ponto de vista clínico sugere que: 
“O exercício físico é uma proposta altamente efetiva no tratamento e 
na prevenção das principais causas de morbidade e mortalidade – a 
maioria das quais associadas com a idade – em países 
industrializados; pouca atividade física é um importante fator de risco 
cardiovascular e grande indicador de saúde e de expectativa de vida; 
e  programas  de atividades físicas adequados aos estilos de vida 
devem ser desenvolvidos (Anti-aging therapy throughfitness 
enhancement; Castillo-Garzón MJ; Ruiz JR; Ortega FB; Gutiérrez A; 
Clinical Interventions In Aging [Clin Interv Aging] 2006; Vol. 1 (3), p. 
213-220)”. 
No levantamento realizado encontramos a opinião do dr. Butler, 
gerontologista que fundou e dirige o International Longevity Center 
nos Estados Unidos da América: 
“Alguns indivíduos e organizações gostariam de nos fazer acreditar 
que o envelhecimento não é inevitável e que a "imortalidade está 
dentro de nosso alcance". Estes mesmos indivíduos acreditam que 
existem biomarcadores bem validados de envelhecimento que 
podem ser usados para desenvolver programas individualizados de 
"antienvelhecimento". Essa abordagem é cara e inclui intervenções 
precariamente validadas, tais como melhorar o status de 
antioxidantes e reposição do hormônio de crescimento (GH), 
testosterona, deidroepiandroesterona (DHEA) e melatonina. 
Embora os níveis do hormônio de crescimento declinem com a idade, 
não foi comprovado que tentar manter os níveis existentes em 
pessoas jovens seja benéfico. É concebível que mudanças 
hormonais relacionadas com a idade possam servir como 
marcadores úteis do envelhecimento fisiológico. Entretanto, isso não 
foi demonstrado experimentalmente tanto em humanos como em 
animais. Embora ensaios com reposição do hormônio tenham 
alcançado alguns resultados positivos (ao menos no curto prazo), é 
claro que efeitos colaterais negativos também podem ocorrer na 
forma de aumentar o risco de câncer, doença cardiovascular e 
mudanças comportamentais.  
Ainda pode ser que se demonstre que níveis baixos do hormônio de 
crescimento sejam um indicador de saúde. Achados de pesquisa 
indicam que camundongos que produzem hormônio de crescimento 
em excesso vivem somente um tempo curto, sugerindo que a 
deficiência do GH em si não causa aceleração do envelhecimento, 
mas que o oposto possa ser verdadeiro.  
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Tem sido demonstrado que a terapia de reposição de estrogênio em 
mulheres apresenta benefícios definidos, especialmente na 
prevenção de fraturas pela osteoporose, embora alguns estudos 
recentes sugiram que o estrogênio não deveria ser usado em 
mulheres que sabidamente têm doença cardíaca. No entanto, a 
relação risco-benefício para a reposição de testosterona e tratamento 
de GH não foi estabelecida em pessoas mais velhas, e ensaios com 
DHEA fracassaram em mostrar benefícios clínicos significativos no 
envelhecimento normal.  
Ensaios clínicos para investigar os riscos e benefícios dessas e de 
outras intervenções potenciais ou ainda estão em andamento ou 
ainda não proporcionaram respostas definitivas. Desse modo, deve-
se ter cuidado até que ensaios clínicos adequados tenham sido 
finalizados e analisados.  
É importante estudar substâncias que possam ter efeitos favoráveis 
sobre a promoção da saúde (como a possibilidade de que algum 
hormônio anabólico possa proteger, mesmo que apenas por curto 
prazo, contra as fragilidades da velhice). Entretanto, não é 
apropriado comercializar tais substâncias com alegações infundadas. 
Além disso, não há nenhuma supervisão do Food and Drug 
Administration (FDA) para assegurar se os produtos hormonais 
comercializados como "suplementos alimentares" são seguros ou 
eficazes, ou mesmo se contêm os ingredientes listados em seus 
rótulos.  
O conceito de "medicina antienvelhecimento" contrasta com a 
moderna gerontologia que distingue entre envelhecer como um 
fenômeno natural e doenças e o papel do envelhecimento per se 
como um risco para doenças. Medicina antienvelhecimento não é 
reconhecida como uma especialidade pelo mainstream da medicina 
ou seguros-saúde. Seus praticantes deveriam ser distinguidos dos 
clínicos do mainstream, os quais são preocupados com a promoção 
da saúde e prevenção de doenças. A adoção de estilos de vida mais 
favoráveis, com atenção à dieta, exercícios, interrupção do tabaco e 
identificação precoce de fatores de risco, medidas do status funcional 
e marcadores de doenças, é um objetivo desejável e passível de ser 
alcançado. Por exemplo, é importante diminuir os níveis de colesterol 
por meio de exercícios ou do uso de agentes farmacológicos como 
estatinas, e detectar hipertensão e diabetes precocemente, de modo 
a efetuar o apropriado controle e prevenir as consequências 
frequentemente fatais de ambas. Porém, médicos que alegam ter a 
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capacidade de medir "biomarcadores de envelhecimento" e afetá-los 
de maneira favorável não estão fundamentados cientificamente”.  
Temos ainda que considerar: 
 
1. CEM (Resolução CFM nº 1.246/88, de 8.1.88), no tocante aos 
artigos: 
 
Art. 42 - Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou 
proibidos pela legislação do País. 
Art. 46 - Efetuar qualquer procedimento médico sem o 
esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou de seu 
responsável legal, salvo em iminente perigo de vida. 
Art. 56 - Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente 
sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em 
caso de iminente perigo de vida. 
Art. 59 - Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, 
os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação 
direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a 
comunicação ser feita ao seu responsável legal. 
Art. 123 - Realizar pesquisa em ser humano, sem que este tenha 
dado consentimento por escrito, após devidamente esclarecido sobre 
a natureza e consequência da pesquisa. 
Art. 124 - Usar experimentalmente qualquer tipo de terapêutica ainda 
não liberada para uso no País, sem a devida autorização dos órgãos 
competentes e sem consentimento do paciente ou de seu 
responsável legal, devidamente informados da situação e das 
possíveis consequências. 
Art. 125 - Promover pesquisa médica na comunidade sem o 
conhecimento dessa coletividade e sem que o objetivo seja a 
proteção da saúde pública, respeitadas as características locais. 
Art. 127 - Realizar pesquisa médica em ser humano sem submeter o 
protocolo à aprovação e ao comportamento de comissão isenta de 
qualquer dependência em relação ao pesquisador. 
Art. 128 - Realizar pesquisa médica em voluntários, sadios ou não, 
que tenham direta ou indiretamente dependência ou subordinação 
relativamente ao pesquisador. 
Art. 132 - Divulgar informação sobre assunto médico de forma 
sensacionalista, promocional, ou de conteúdo inverídico. 
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Art. 133 - Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou 
descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido 
por órgão competente. 
Art. 135 - Anunciar títulos científicos que não possa comprovar ou 
especialidade para a qual não esteja qualificado. *1 
 
2.   Resolução CFM n° 1.701/03 
 
Art. 1º - Entender-se-á por anúncio a comunicação ao público, por 
qualquer meio de divulgação, de atividade profissional de iniciativa, 
participação e/ou anuência do médico. 
Art. 2º - Os anúncios médicos deverão conter, obrigatoriamente, os 
seguintes dados: 
b) Especialidade e/ou área de atuação quando devidamente 
registrada no Conselho Regional de Medicina; 
Art. 3º - É vedado ao médico: 
a) anunciar que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças 
específicas, por induzir a confusão com divulgação de especialidade; 
f) fazer propaganda de método ou técnica não aceitos pela 
comunidade científica; 
 
3.  Resolução CFM n° 1.845/08 – Convênio de reconhecimento de 
especialidades médicas firmado entre o Conselho Federal de 
Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Comissão Nacional de 
Residência Médica. 
 
Conclusão 
 
Após estas considerações conclui-se que não existe especialidade 
que receba a denominação de “medicina antienvelhecimento”, que é 
um conjunto de medidas adotadas ao longo da vida para manter o 
indivíduo saudável na concepção mais ampla. Portanto, não é 
permitido que seja anunciada como tal. Quanto a praticá-la, os 
códigos citados disciplinam a pesquisa médica, as investigações 
diagnósticas e as prescrições terapêutica e complementar, devendo 
o profissional nortear sua conduta na medicina baseada em 

�������������������������������������������������������������
�
�* Os artigos do CEM/88 referidos correspondem, respectivamente, aos seguintes artigos do 

CEM vigente: 14, 22, 31, 34, 101, 102, 103, 100, 105, 112,113 e 115)�
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evidências, de acordo com os preceitos éticos e aceitos pela 
comunidade médica. 

 
3. Projeto Diretrizes CFM/AMB  

Vários dos hormônios a serem usados para “prevenir o envelhecimento e 

aliviar a idade”, sugeridos pelo dr. I.E.M.V.R., já tiveram o seu uso devidamente 

indicado com graus de evidência no Projeto Diretrizes, porém sempre 

relacionados ao diagnóstico de uma doença e não havendo indicação em 

pessoas saudáveis como forma de modulação do envelhecimento. 

�� Melatonina 

http://www.projetodiretrizes.org.br/8_volume/31-Fadiga.pdf  

Grau de evidência B 

� � Hormônio do crescimento 

http://www.projetodiretrizes.org.br/4_volume/02-Baixaesta.pdf 

http://www.projetodiretrizes.org.br/6_volume/26-HipopituitarismoTrat.pdf  

A reposição hormonal em caso de deficiência, apresenta vários graus de 

evidencia que vão do B ao D dependendo do hormônio envolvido. 

Encontramos evidencias nível A para a reposição do hormônio do 

crescimento relativa a estatura em crianças. 

� � Hormônio tiroidiano 

http://www.projetodiretrizes.org.br/ans/diretrizes/hipotireoidismo-tratamento.pdf 

http://www.projetodiretrizes.org.br/5_volume/13-CancerDifere.pdf�

http://www.projetodiretrizes.org.br/4_volume/03-Bocioat.pdf 

http://www.projetodiretrizes.org.br/5_volume/01-Amenorre.pdf 

http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/anorexia_nervosa_diagnostico_e_pr

ognostico.pdf 
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O uso do hormônio tiroidiano na deficiência, bem como no câncer de 

tiroide e na anorexia, foi devidamente apresentado e normatizado.  

� � Calcitonina 

http://www.projetodiretrizes.org.br/7_volume/23-

http://www.projetodiretrizes.org.br/ans/diretrizes/osteoporose-tratamento.pdf 

Fratura_osteoporotica.pdfhttp://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/078.

pdf 

http://www.projetodiretrizes.org.br/ans/diretrizes/cancer_medular_de_tireoide-

seguimento.pdf,  http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/072.pdf 

http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/osteoporose_induzida_por_gli

cocorticoide.pdf  

O uso de calcitonina em fraturas de coluna, osteoporose em mulheres, 

calcitonina e a doença tumoral tiroidiana residual e doença de Paget é 

apresentado. 

� � Cortisol 

http://www.projetodiretrizes.org.br/ans/diretrizes/sepse-

uso_de_corticosteroides.pdf,  http://www.projetodiretrizes.org.br/8_volume/37-

Sindrome.pdf, http://www.projetodiretrizes.org.br/6_volume/25-

HipopituitarismoDiagn.pdf 

http://www.projetodiretrizes.org.br/9_volume/terapia_nutricional_no_paciente_com

_transtornos_alimentares.pdf 

http://www.projetodiretrizes.org.br/9_volume/terapia_nutricional_no_paciente_com

_doenca_pulmonar_obstrutiva_cronica.pdf 

http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/072.pdf  

Síndrome de Cushing, DPOC, cefaleias, trauma de coluna, AC, tumores, 

sepse, transtornos alimentares. 
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� � DHEA 

http://www.projetodiretrizes.org.br/5_volume/39-Tumores.pdf, 

http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/terapeutica_androgenica_feminina.p

df  

Indicados apenas para tumores e hipogonadismo. 

� � Testosterona em homens e mulheres 

http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/terapeutica_androgenica_feminina.p

df 

http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/063.pdf  

http://www.projetodiretrizes.org.br/5_volume/26-Hirsutismo.pdf 

Terapêutica androgênica feminina e masculina no hipogonadismo e 

hirsutismo. 

 

4. Posicionamento da Sociedade Brasileira de Metabologia e  

Endocrinologia sobre hormônios bioidênticos em seu site  

http://www.endocrino.org.br/hormonios-bioidenticos/  

 

Hormônios bioidênticos 

Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro e o crescimento 

do número de idosos no país, cada vez mais médicos e especialistas se 

deparam com questões relacionadas às terapias contra o envelhecimento. 

Dessa forma, uma delas é a reposição hormonal. 

Muito se fala, hoje, dos chamados hormônios bioidênticos, 

substâncias hormonais que possuem exatamente a mesma estrutura química 

e molecular encontrada nos hormônios produzidos no corpo humano. A 

nomenclatura, no entanto, está sendo utilizada, indevidamente, apenas para os 
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hormônios manipulados, como se fossem novas opções de tratamento quando, 

na verdade, há muito tempo hormônios bioidênticos são produzidos em 

indústrias farmacêuticas e estão disponíveis nas farmácias. 

Para o dr. Ricardo Meirelles, o uso do termo vem sendo feito com 

objetivos evidentemente comerciais, como uma forma de marketing. "Na 

realidade, quando um endocrinologista prescreve tiroxina (hormônio 

tiroidiano), estradiol e progesterona natural (hormônios ovarianos), testosterona 

(hormônio masculino), hormônio do crescimento e outros, está receitando 

hormônios bioidênticos, no sentido de que são hormônios cuja fórmula 

molecular é igual à dos produzidos pelo corpo humano", afirma. 

De acordo com a dra. Ruth Clapauch, o uso dos bioidênticos pode ser 

apropriado, porém devem ser utilizados com cautela. "Eles são importantes 

para controlar os níveis hormonais no organismo, repondo o que falta no 

nosso corpo, mas somente um endocrinologista estará apto para receitá-los de 

maneira correta, na dose ideal, evitando complicações futuras", afirma. Para 

ela, médicos devem estar atentos e dar preferência na prescrição médica a 

produtos produzidos com tecnologia de ponta e não artesanalmente, onde 

possa estar garantido o grau de pureza, dosagem, estabilidade, absorção, 

eficácia e segurança. "Fórmulas manipuladas podem apresentar diferenças 

em relação a substâncias testadas pela indústria farmacêutica, que passaram 

por estudos em laboratório, em animais e em pessoas antes que fossem 

aprovadas para comercialização", afirma. 

A doutora relembra o posicionamento da Sociedade de Endocrinologia 

(Endocrine Society) dos Estados Unidos da América, advertindo que a 

fabricação individualizada de um hormônio, a tal "customização", é 

praticamente impossível de ser alcançada "porque os níveis de hormônio no 

sangue são difíceis de medir e regular devido às variações fisiológicas". Além 

disso, segundo o posicionamento, não há estudos que atestem os benefícios e 

riscos dos bioidênticos manipulados. 

A especialista concorda com o texto. "Muitos dos manipulados não são 

controlados pelos órgãos de vigilância sanitária, ao contrário daqueles 
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fabricados pelos grandes laboratórios, que foram testados e estudados", 

afirma. "Com hormônios industrializados fica mais fácil para que o 

endocrinologista individualize a reposição hormonal, já que não existem 

oscilações nem inconsistência na quantidade das substâncias", completa. 

Embora muitos médicos defendam que os bioidênticos sejam a chave 

para reduzir o processo de envelhecimento do corpo de maneira natural, nada 

está comprovado cientificamente e a população deve tomar cuidado com tais 

promessas. "Alguns especialistas defendem o fato de que os bioidênticos 

manipulados são naturais e, por causa disso, o organismo seria capaz de 

metabolizá-los da mesma forma que faria com um hormônio do próprio corpo. 

No entanto, eles são produzidos de maneira artificial e sofrem alterações em 

sua estrutura química", alerta a dra. Ruth”. 

 

Posicionamento do dr. Hans Graf, professor do Serviço de Endocrinologia da 

Universidade Federal do Paraná (SEMPR),  publicado na Revista da Abeso, 

edição nº 51, ano XI, nº 51 - Junho/2011, disponível para consulta em: 

http://www.abeso.org.br/pagina/363/bioidenticos.shtml com o título “Afinal de 

contas o que são bioidênticos?” 

 

“De tempos em tempos, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia (SBEM) é obrigada a se manifestar sobre determinadas 

terminologias utilizadas por alguns profissionais (com frequência, não 

endocrinologistas) que pretendem ser “novidades” no campo da 

Endocrinologia, mas que, na realidade, muito mais confundem os nossos 

pacientes e mesmo os endocrinologistas. 

Muito se fala, hoje, dos chamados “hormônios bioidênticos”, substâncias 

hormonais que possuem exatamente a mesma estrutura química e molecular 

encontrada nos hormônios produzidos no corpo humano. Esta nomenclatura 

está sendo utilizada indevidamente apenas para os hormônios manipulados, 

como se fossem novas opções de tratamento, quando, na verdade, há muito 
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tempo hormônios bioidênticos são produzidos em indústrias farmacêuticas e 

estão disponíveis nas farmácias. 

O uso do termo vem sendo feito com objetivos evidentemente 

comerciais, como uma forma de marketing. Quando um endocrinologista 

prescreve tiroxina, estradiol e progesterona natural, testosterona, hormônio do 

crescimento e outros, ele na realidade está receitando hormônios 

“bioidênticos”, no sentido de que são hormônios cuja fórmula molecular é igual 

à dos produzidos pelo corpo humano, apenas não são “manipulados” em 

farmácias. No entanto, a sua estrutura molecular em nada difere dos 

produzidos pelo organismo humano. Os defensores dos “bioidênticos” 

manipulados dizem que eles podem ser feitos sob medida para cada paciente. 

Em comunicado oficial, a Sociedade de Endocrinologia (Endocrine Society) dos 

Estados Unidos da América adverte que a fabricação individualizada de um 

hormônio é praticamente impossível de ser alcançada em função das inúmeras 

variações fisiológicas. 

Não existem estudos científicos sérios que atestem quaisquer benefícios 

dos chamados “bioidênticos manipulados” sobre os medicamentos 

regularmente utilizados pelos endocrinologistas, produzidos por indústrias 

farmacêuticas com grande tecnologia. 

Um aspecto mais sério e importante de discussão é que as 

manipulações hormonais não são controladas pelos órgãos de vigilância 

sanitária, ao contrário daqueles fabricados pelos grandes laboratórios. Quando 

prescrevemos tiroxina, temos à nossa disposição no Brasil quatro grandes 

laboratórios que utilizam alta tecnologia para a produção do produto em 

diversas titulações. Estamos falando aqui exatamente de um hormônio 

“bioidêntico”, uma vez que a sua estrutura molecular é idêntica à tiroxina 

produzida pelo organismo humano. Esta questão é tão evidente e clara aos 

profissionais que a utilizam que não existe a necessidade de que seja 

explicitado na bula do medicamento que ele é “bioidêntico” (ou idêntico à 

tiroxina humana). 
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O grande apelo comercial dos hormônios “bioidênticos” manipulados é o 

de que eles seriam “naturais” e, por esse motivo, o organismo se mostraria 

capaz de metabolizá-los da mesma forma que faz com um hormônio do próprio 

corpo. Esta é uma linguagem metafórica para passar aos pacientes a ideia de 

que o hormônio “bioidêntico manipulado” é superior ao hormônio não 

manipulado. Além disto, a adoção da palavra “bioidêntico“ é muito questionada, 

porque não há nada de científico nesse termo. É uma mera questão 

mercadológica. Como comenta o ex-presidente da SBEM, dr. Ricardo 

Meirelles, a palavra “bioidêntico” não existe nem nos dicionários dos 

professores Aurélio Buarque de Holanda ou Antônio Houaiss nem no 

Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de 

Letras. 

Os pacientes, mesmo os de nível intelectual excelente, dificilmente irão 

questionar o profissional que está prescrevendo uma medicação que é um 

“recente avanço” no tratamento hormonal, isenta de qualquer risco porque são 

feitas sob medida para cada paciente, a chamada “modulação hormonal” ou 

“customização”. É uma linguagem já conhecida e que nos remete à linguagem 

da prescrição de “fórmulas” para emagrecimento ou para outros fins, nas quais 

cada princípio ativo seria específico para determinado paciente. Infelizmente, 

os pacientes desconhecem o muito frequente “desconhecimento” destes 

profissionais sobre os próprios princípios ativos que estão sendo utilizados. E 

como um modismo, outros profissionais passam a prescrever hormônios 

“bioidênticos”, tentando sempre passar a ideia de que seus produtos 

manipulados são superiores aos produzidos pela indústria farmacêutica. Isto 

não soa como ótima música para os nossos pacientes? Receber uma 

medicação “bioidêntica” manipulada, individualizada e sem risco? As farmácias 

de manipulação, alvo de tantas controvérsias anteriores, passaram a ter um 

mercado hormonal renovado, com objetivos definitivamente comerciais. E 

obviamente não existe tratamento hormonal sem riscos, uma vez que além da 

indicação adequada o profissional deve ter conhecimento da farmacologia 
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hormonal, assim como a farmácia de manipulação deve ter as condições de 

formular adequadamente o hormônio. 

Os especialistas em Endocrinologia profissionalmente sérios, desde o 

momento da definição clara de uma doença endócrina, usam de forma rotineira 

há várias décadas os hormônios bioidênticos. O tratamento tradicional de 

reposição hormonal com medicações como tiroxina, estradiol e progesterona 

natural, testosterona, hormônio do crescimento e outros, nada mais é que a 

prescrição de hormônios idênticos aos produzidos pelo corpo humano. Ou seja, 

há décadas estamos utilizando hormônios “bioidênticos”, no sentido de que são 

hormônios cuja fórmula molecular é igual à dos produzidos pelo corpo humano. 

Talvez deva ficar claro para os profissionais que utilizam “bioidênticos” 

formulados que nada de novo foi criado recentemente, que existe claramente 

um  apelo comercial no que está sendo feito e que o produto final manipulado 

nada tem de melhor que produtos industrializados de reconhecidas indústrias 

farmacêuticas. Além disso, a falta de uma fiscalização contínua sobre produtos 

manipulados é uma desvantagem em relação aos produtos da indústria 

farmacêutica, que são rigorosamente fiscalizados pelas agências de vigilância 

sanitária.”  

 

5. Informações publicadas pela agência reguladora de alimentos e 

medicamentos americana (Food and Drug Administration – FDA) em 

2008, com  o título: “Bioidênticos: separando mitos de fatos” 

 

Preocupada com alegações de que hormônios bioidênticos seriam 

naturais e seguros e que poderiam prevenir a doença de Alzheimer e a 

senilidade, e que essas alegações não comprovadas poderiam confundir 

mulheres e induzir profissionais de saúde ao erro, a agência reguladora 

publicou em seu informativo, destinado aos consumidores, uma série de 

orientações de que esses tratamentos não eram reconhecidos pela FDA, de 

que não havia nenhuma comprovação de que eles seriam mais seguros e 

eficazes, de que poderiam prevenir ou curar doenças cardiovasculares ou 
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doença de Alzheimer, e de que existiriam testes que permitiriam a 

individualização e o ajuste da dose dos hormônios sob medida para cada 

indivíduo. Ao final, sugeria aos consumidores que se estivessem usando algum 

composto bioidêntico, que conversassem com seus profissionais de saúde para 

sua substituição por produtos comprovadamente eficazes e seguros. 

 

6. Publicação, de 2010, do Instituto Nacional do Envelhecimento (National 

Institute on Aging – NIA) americano, intitulada “Can we prevent ageing?” 

(Podemos prevenir o envelhecimento?) 

 

Em 2008, o NIA, órgão do governo americano responsável por 

pesquisas relacionadas ao envelhecimento, publicou orientações sobre todas 

as pesquisas que estavam sendo realizadas em busca de intervenções para o 

envelhecimento saudável, incluindo restrição calórica, suplementação 

vitamínica e reposição hormonal.  Em 2010, o documento foi atualizado e ao 

final são feitas as seguintes recomendações: 

 

“O NIA apoia pesquisas que buscam saber mais sobre o envelhecimento 

e os riscos e benefícios de potenciais intervenções, tais como antioxidantes, 

restrição calórica, terapias hormonais e suplementos. Esses estudos levam 

tempo. Uma grande parte de pesquisa básica animal e clínica ainda está por 

ser realizada. Como a pesquisa é um processo incremental, os resultados 

podem se mover para a frente do conhecimento, mas também podem levar os 

cientistas a retornarem ao básico. Apesar de um dos objetivos das pesquisas 

no NIA ser determinar se essas intervenções podem melhorar a saúde das 

pessoas idosas, se não têm nenhum efeito ou se são prejudiciais, não é 

surpresa se os resultados dos estudos abrirem a porta para mais perguntas. 

Até que se saiba mais sobre antioxidantes, resveratrol e os suplementos 

hormonais, os consumidores devem ver esses tipos de tratamentos com uma 

boa dose de cautela e dúvida. Apesar do que propagandas na televisão, na 

Internet e em revistas possam alegar, não existem terapias específicas que 
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comprovaram ser capazes de prevenir o envelhecimento. Alguns efeitos 

colaterais já foram descobertos, e investigações adicionais podem revelar 

outros. Pessoas com deficiências genuínas em hormônios específicos devem 

consultar seus médicos sobre os tratamentos adequados. Converse com seu 

médico se você estiver interessado em qualquer forma de terapia hormonal ou 

"antienvelhecimento" com abordagens além de uma dieta saudável e atividade 

física. Enquanto isso, as pessoas que optam por tomar qualquer suplemento 

hormonal sem supervisão de um médico devem estar cientes de que eles 

parecem ter pouquíssimos benefícios para os indivíduos saudáveis e nenhuma 

influência comprovada sobre o processo de envelhecimento”. 

 

7. Revisão da eficácia e segurança do uso de hormônios como tratamento 

antienvelhecimento e recomendações  da Associação Médica 

Americana, publicadas em 2010 

 

“CONCLUSÃO: Apesar da promoção generalizada de hormônios 

como agentes antienvelhecimento por sites com fins lucrativos na 

internet, clínicas antienvelhecimento e farmácias de manipulação, 

não existem evidências científicas que apoiem estas alegações. Em 

muitos casos, as evidências sugerem que o uso a longo prazo de 

alguns hormônios em particular pode trazer mais riscos que 

benefícios. Com base na evidência científica atual, este é claramente 

o caso do hormônio do crescimento (GH). Um número de estudos 

randomizados, controlados com placebo, avaliou o uso do DHEA 

como um agente antienvelhecimento e essencialmente todos os 

resultados foram negativos. Embora os eventos adversos associados 

com DHEA nesses ensaios clínicos tenham sido mínimos, a 

segurança a longo prazo desse suplemento dietético ainda não pode 

ser determinada. Como esse  hormônio é considerado um 

suplemento dietético, ele é disponível sem receita médica e isso 

levanta preocupações adicionais. O National Institute on Aging (NIA) 
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não recomenda o uso de quaisquer suplementos dietéticos 

apontados como remédios "antienvelhecimento", porque não há 

nenhuma prova de que os benefícios suplantem os riscos. Um 

número considerável de estudos tem sido conduzido com a 

suplementação de testosterona em homens mais velhos, mas a 

evidência científica atual não apoia a sua utilização em todos os 

homens idosos com baixos níveis de testosterona. A Sociedade 

Americana de Endocrinologia sugere que os médicos devam 

considerar a oferta de terapia de testosterona de forma 

individualizada para homens idosos com baixos níveis de 

testosterona de modo consistente, em mais de uma ocasião e com 

claros sintomas de deficiência androgênica, após discussão explícita 

com o paciente sobre a incerteza quanto aos riscos e benefícios da 

terapia. Enquanto os estrogênios, com ou sem progesterona, são 

indicados para mulheres com sintomas da menopausa, o seu uso a 

longo prazo para a prevenção de doenças crônicas em mulheres na 

pós-menopausa não é recomendado. Não há nenhuma prova 

credível para apoiar alegações de sites com fins lucrativos na 

internet, clínicas de antienvelhecimento e farmácias de manipulação 

de que os chamados hormônios bioidênticos tenham uma segurança 

superior. Como os compostos de hormônios chamados bioidênticos 

não são sujeitos ao processo de aprovação pela Food and Drug 

Administration (FDA), existem preocupações adicionais sobre sua 

pureza, potência e qualidade.  

 

RECOMENDAÇÕES: O Conselho de Ciência e Saúde Pública faz as 

seguintes recomendações: 

1. Que a Associação Médica Americana divulgue amplamente esse relatório 

para informar os médicos, os gestores públicos e a população sobre atual 

evidência científica quanto  à utilização de hormônios como agentes 

antienvelhecimento.  
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2. Que a Associação Médica Americana posicione-se de que os proponentes 

de qualquer hormônio ou outra substância como agente antienvelhecimento 

têm a responsabilidade de provar que quaisquer alegações de benefício/risco 

estejam suportadas por ensaios clínicos bem desenhados, randomizados e 

placebo controlados.   

 

1. Recomendações quanto à reposição androgênica, à terapia hormonal 

com estrogênios e o uso de hormônio do crescimento contidas na 

atualização de 2012 dos critérios de Beers para medicações 

potencialmente inapropriadas para idosos, publicada pela Sociedade 

Americana de Geriatria (American Geriatrics Society) no número de abril 

de seu jornal (Journal of the American Geriatrics Society, vol. 60, no 14, 

p. 616-31, 2012 – fator de impacto = 3,913). Disponível no endereço 

eletrônico: 

http://www.americangeriatrics.org/health_care_professionals/clinical_pra

ctice/clinical_guidelines_recommendations/2012 

 

O médico geriatra americano Mark Beers reconheceu, há mais de duas 

décadas, que a prevenção de efeitos adversos de medicamentos é crucial para 

a saúde da população idosa. Em 1991, publicou, com uma equipe de 

especialistas, os primeiros critérios de medicações potencialmente 

inapropriadas para idosos – os quais foram atualizados em 2003 e agora, em 

2012. Ao longo dos últimos 20 anos, esses critérios foram a mais consultada 

fonte de informação para prescrição segura à população geriátrica em todo o 

mundo. Na atualização de 2012, encontram-se as seguintes recomendações 

quanto ao uso de hormônios: 

 

Sistema 

orgânico, 

categoria 

terapêutica ou 

Racional Recomendação Qualidade 

da evidência 

Força da 

recomendação 
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medicamento 

Androgênios Potencial para 

causar 

problemas 

cardíacos e 

contraindicados 

em homens 

com câncer de 

próstata 

Evitar, a não ser 

em casos de 

hipogonadismo 

moderado a 

grave 

Moderada Fraca 

Sistema 

orgânico, 

categoria 

terapêutica ou 

medicamento 

Racional Recomendação Qualidade 

da evidência 

Força da 

recomendação 

Estrogênios 

sem 

progesterona 

 

Evidência de 

potencial 

carcinogênico 

(mama e 

endométrio), 

ausência de 

efeito protetor 

cardiovascular 

ou cognitivo, 

evidência de 

que o uso 

vaginal é 

seguro e eficaz 

na atrofia 

vaginal 

Evitar 

apresentações 

orais ou 

transdérmicas. 

O uso vaginal é 

aceito em 

baixas doses 

para o 

tratamento de 

dispareunia, 

infecções 

urinárias ou 

outros sintomas 

vaginais 

Oral ou 

transdérmica 

– elevada 

 

Vaginal – 

moderada 

Oral ou 

transdérmica – 

forte 

 

Vaginal – fraca 

Hormônio do 

crescimento 

Efeito na 

composição 

corporal é 

pequeno e 

Evitar, exceto 

como reposição 

hormonal nos 

casos de 

Elevada Forte 
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associado à 

edema, 

artralgia 

síndrome do 

carpo, 

ginecomastia e 

diabetes 

hipofisectomia 

 

 

2. Revisão publicada, em 2010, por Gorzoni ML e Pires SL no periódico 

Anais Brasileiros de Dermatologia, vol. 85, no 1, p. 57-64 

 

 RESUMO: “A medicina antienvelhecimento visa a interferir no processo 

de envelhecimento humano biológico normal. Haveria base científica para 

justificá-la como especialidade médica e não ramo de ciências biológicas 

básicas? Esta revisão avaliou 110 artigos, dos quais nove (8,2% do total) em 

humanos. Apenas um desses estudos era randomizado e duplo-cego (Jadad 

2). A categoria de recomendação e o grau de evidência desses trabalhos foram 

considerados como CII. Periódicos com fator de impacto acima de 1,110 

publicaram três dos nove artigos. Dessa forma, não parece haver sólidas 

evidências científicas e/ou clínicas que justifiquem a aplicabilidade da medicina 

antienvelhecimento na presente prática médica.” 

 Convém ressaltar que além do que foi apresentado no resumo, os 

autores observaram que 50% do total de artigos eram revisões, editoriais e 

discussões e que não foram encontradas revisões sistemáticas e meta-

análises. Quarenta e sete estudos abrangiam principalmente fitoterápicos e 

trabalhos em células, animais (de insetos a primatas) e, como apresentado no 

resumo, apenas nove em humanos (8,2% do total). Dos estudos em humanos, 

existia somente um ensaio randomizado e, exceto um com 343 idosos, os 

outros oito estudos relataram casuísticas variando entre 10 e 83 humanos. Tais 
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achados refletem impropriedades metodológicas, além do baixo fator de 

impacto da maioria das publicações. 

  

3. Discussão apresentada, em 2005, pelo dr. Zvi Laron, professor emérito 

da Universidade de Tel Aviv, em Israel, quando de sua descrição de um 

tipo de nanismo conhecido como síndrome de Laron, caracterizado por 

defeito no gene do receptor do hormônio do crescimento 

 

Em discussão publicada no periódico Mechanisms of Ageing and 

Development (fator de impacto = 4,857), vol. 126, no 2, páginas 305 a 307, o 

professor Laron interroga se as deficiências de hormônio do crescimento (GH) 

e do fator de crescimento da insulina 1 (IGF1) prolongariam ou encurtariam a 

vida.  Relata que indivíduos com deficiência de GH ou IGF1 teriam vidas longas 

e menor incidência de cânceres, que modelos animais com as mesmas 

deficiências teriam sobrevida muito maior que os controles e que pacientes e 

modelos animais com excesso de GH (acromegalia) teriam mortes prematuras. 

Termina o artigo afirmando que esses dados colocavam em questão a 

probabilidade de que a administração farmacológica  de GH em adultos seria 

deletéria, ao contrário do que se advogava. 

 

4. Recomendações  da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

quanto ao uso de hormônios, vitaminas, antioxidantes e outras 

substâncias com o objetivo de prevenir, retardar, modular e/ou reverter o 

processo de envelhecimento, publicadas em sua página eletrônica: 

http://www.sbgg.org.br 

 

“No final do século XX e início do XXI, houve acentuado aumento na 

expectativa de vida do brasileiro, devido ao melhor acesso da população aos 

serviços de saúde, às campanhas de vacinação, ao aumento da escolaridade, 

à prevenção de doenças e aos avanços da medicina. Esses fatores, 
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associados à  queda das taxas de fecundidade, foram os responsáveis pelo 

rápido processo de envelhecimento populacional brasileiro. 

Nos anos 90, a fração de idosos era de aproximadamente 10 milhões de 

indivíduos, ou seja, 7,0% da população total do Brasil. E, de acordo com dados 

preliminares do Censo Demográfico de 2010 (IBGE), atualmente os idosos 

respondem por cerca de 11,3% da população, com aproximadamente 21 

milhões de indivíduos. As previsões são de que, em 2025, o Brasil terá mais de 

30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, aproximadamente 15% da 

população, e de que, em 2040, a população geriátrica brasileira ultrapassará, 

em proporção e números absolutos, a população infantil. 

Além disso, o grupo dos “muito idosos” (80 anos e mais) é o que mais 

cresce proporcionalmente no país, sendo, também, o segmento que engloba os 

indivíduos mais frágeis e portadores de múltiplas doenças crônicas e de 

incapacidade funcional. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a população total brasileira cresceu, em 10 

anos (1997-2007), 21,6%, ao passo que a população de 60 anos ou mais 

cresceu 47,8%, sendo que a faixa dos 80 anos ou mais, 65%. A previsão é de 

que esse grupo de “muito idosos” cresça, ����2050, duas vezes mais do que o 

aumento da população com 60 anos ou mais. 

Considerando-se que à medida que as pessoas atingem idades 

avançadas aumenta o risco de que adquiram doenças crônicas e desenvolvam 

incapacidades, conclui-se que os médicos irão atender pacientes cada vez 

mais idosos, frágeis e com múltiplas doenças crônicas. Portanto, ações de 

promoção de saúde e preventivas se fazem necessárias no sentido de 

minimizar o impacto das doenças crônicas e da incapacidade sobre os 

indivíduos e a sociedade. 

Tendo em vista que proliferam no Brasil propostas de tratamentos que 

visam prevenir, retardar, modular ou reverter o processo de envelhecimento, 

bem como prevenir doenças crônicas e promover o envelhecimento saudável 
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através de reposição hormonal, suplementação vitamínica e/ou uso de anti-

oxidantes, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia designou um 

grupo de especialistas para realizar revisão da literatura com o objetivo de 

avaliar a eficácia e a segurança do uso dessas substâncias com os fins acima 

citados. 

 Foram consultadas 164 referências bibliográficas publicadas a partir do 

ano de1990 e utilizadas 79 delas, correspondendo a: 

1. Artigos contendo estudos observacionais, ensaios randomizados, revisões 

sistemáticas e meta-análises publicados em periódicos nacionais e 

internacionais, indexados no Medline, Lilacs e Scielo. 

2. Artigos de revisão publicados em periódicos nacionais e internacionais, 

indexados no Medline, Lilacs e Scielo. 

3. Opiniões e editoriais publicados por renomados especialistas em periódicos 

nacionais e internacionais, indexados no Medline, Lilacs e Scielo. 

4. Dados demográficos publicados, em versão eletrônica, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

5. Recomendações publicadas pela Organização Mundial da Saúde e pela 

Organização Pan-Americana da Saúde em seus respectivos portais na internet. 

6. Diretrizes e guidelines publicados por sociedades de especialidade, 

reconhecidas em seus países, incluindo os de nações membros da União 

Europeia, do Brasil, do Canadá e dos Estados Unidos da América. 

7. Normas técnicas, resoluções e recomendações de órgãos governamentais e 

agências reguladoras da União Europeia, do Brasil e dos Estados Unidos da 

América. 

 

Para a avaliação do grau de recomendação e da força de evidência foram 

utilizados os critérios adotados no Projeto Diretrizes da Associação Médica 

Brasileira (AMB) e do Conselho Federal de Medicina (CFM), assim definidos: 
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• Nível de evidência A: estudos experimentais e observacionais de 

melhor consistência; 

• Nível de evidência B: estudos experimentais e observacionais de 

menor consistência; 

• Nível de evidência C: relatos ou séries de casos; 

• Nível de evidência D: publicações baseadas em consensos ou opiniões 

de especialistas. 

 

Considere-se que: 

1. Em estudos clínicos de boa qualidade metodológica, nenhuma vitamina, 

antioxidante, reposição hormonal ou qualquer outra substância demonstrou ser 

capaz de retardar ou reverter o processo do envelhecimento (nível de evidência 

A); 

2. Deve-se ter cautela com quaisquer informações diferentes daquelas 

fornecidas por estudos de relevância científica, pois determinados tratamentos 

podem ser danosos tanto do ponto de vista econômico como da saúde coletiva 

e individual; 

3. Os idosos são mais sensíveis à iatrogenia e aos efeitos adversos dos 

medicamentos (nível de evidência A); portanto, a prescrição para quaisquer 

indivíduos, principalmente os mais vulneráveis, deve ser baseada em 

evidências de eficácia e segurança, bem como em indicações estabelecidas 

cientificamente; 

4. É dever do médico e dos demais profissionais de saúde empreenderem 

ações preventivas e que se reconhece como prevenção quaternária as ações 

que detectam indivíduos em risco de tratamento excessivo para protegê-los de 

novas intervenções inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente 

aceitáveis; 
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5. É vedada ao médico a prescrição de medicamentos com indicação ainda 

não aceita pela comunidade científica; 

6. Proliferam cursos de extensão, educação continuada e pós-graduação em 

medicina antienvelhecimento, ou com denominações diferentes, mas cuja base 

�� o treinamento de profissionais para a prescrição de hormônios e outros 

tratamentos ainda sem comprovação científica, com o suposto objetivo de 

prevenir, retardar, modular ou reverter o processo de envelhecimento; 

7. Inúmeros estudos, de excelente qualidade científica, têm demonstrado a 

influência do estilo de vida saudável, das atividades físicas e da dieta 

balanceada para o que se convencionou chamar de envelhecimento bem-

sucedido, ativo ou saudável, e que essas orientações jamais devem ser 

esquecidas na prática clínica. 

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia posiciona-se apresentando 

as seguintes recomendações aos seus associados médicos e membros do 

Departamento de Gerontologia: 

1. Diante da extensa literatura já publicada sobre o assunto e como ainda não 

existem evidências científicas de que o processo do envelhecimento seja 

causado pela redução da produção hormonal, es���contraindicada a prescrição 

de terapia de reposição de hormônios como terapêutica antienvelhecimento 

com os objetivos de prevenir, retardar, modular e/ou reverter o processo de 

envelhecimento; prevenir a perda funcional da velhice; e prevenir doenças 

crônicas e promover o envelhecimento e/ou longevidade saudável (nível de 

evidência A). 

2. Conforme determina a Resolução do CFM nº 1.938 de 2010, é vedada a 

utilização do EDTA, procaína, vitaminas e antioxidantes como terapia 

antienvelhecimento, anticâncer, antiarteriosclerose ou voltadas para o 

tratamento de doenças crônicas degenerativas. 
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3. Existem evidências de que algumas vitaminas e antioxidantes podem 

aumentar o risco de câncer; portanto, a sua suplementação em idosos deve ser 

recomendada apenas nos casos de benefícios comprovados e/ou de 

deficiência documentada por exames confiáveis (nível de evidência A). 

4. Como não existem evidências de que a reposição de testosterona aumente a 

função e o desempenho físico e melhore a qualidade de vida e a funcionalidade 

do idoso (nível de evidência A), a reposição androgênica para homens de 

meia-idade e idosos deve ser indicada somente nos casos de deficiência 

clínica e laboratorialmente comprovada, em que os benefícios suplantem os 

riscos, respeitando-se a autonomia dos pacientes em recusar ou aceitar o 

tratamento, em conformidade com as diretrizes elaboradas pelas sociedades 

de especialidades médicas envolvidas (Endocrinologia, Urologia, Clínica 

Médica, Geriatria). 

5. A reposição estrogênica em mulheres no climatério e pós-menopausa pode 

aumentar o risco de doença cardiovascular e câncer (nível de evidência A); 

portanto, ela ����� indicada nos casos em que os benefícios suplantem os 

riscos, respeitando-se a autonomia das pacientes em recusar ou não o 

tratamento, e de acordo com as diretrizes estabelecidas pelas sociedades de 

especialidades médicas envolvidas (Endocrinologia, Ginecologia, Clínica 

Médica, Geriatria). 

6. As reposições de hormônios tiroidianos e adrenais devem se restringir aos 

casos de deficiências clínica e laboratorialmente comprovadas, pois não 

existem evidências de que a sua reposição, na ausência de deficiências, 

previna, retarde, module ou reverta o processo de envelhecimento, reduza a 

perda funcional na velhice, previna doenças crônicas, bem como contribua para 

o envelhecimento saudável (nível de evidência B). 

7. A reposição de hormônio do crescimento deve ser indicada nos casos de 

deficiência clinica e laboratorialmente comprovada, pesando-se os riscos- 

benefícios. No caso de indivíduos idosos e de meia idade saudáveis, está 
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contraindicada a sua prescrição com o objetivo de reduzir os efeitos do 

envelhecimento, tendo em vista que, apesar de seus efeitos na constituição 

corporal, não existem evidências de que o hormônio do crescimento possa 

prevenir, retardar, modular ou reverter o processo de envelhecimento, reduzir a 

perda funcional da velhice, prevenir doenças crônicas ou mesmo contribuir 

para o envelhecimento saudável. Além disso, o hormônio do crescimento pode 

causar sérios efeitos adversos, principalmente nos idosos com doenças 

crônicas. Dentre esses efeitos, os mais importantes são diabete, síndrome do 

túnel do carpo e artralgias (nível de evidência A). 

8. Existem evidências de que a reposição de hormônio do crescimento 

aumente a incidência de cânceres; portanto, nos casos em que ela for 

recomendada, deve-se monitorar o paciente quanto a esses possíveis efeitos 

(nível de evidência C). 

9. A prescrição da DHEA (dehidroepiandrosterona) com os objetivos de 

prevenir, retardar, modular ou reverter o processo de envelhecimento, reduzir a 

perda funcional da velhice, prevenir doenças crônicas não deve ser indicada, 

pois não existem evidências que a justifiquem nessas situações (nível de 

evidência A). 

10. Não deve ser indicada a prescrição de hormônios conhecidos como 

“bioidênticos” para o tratamento antienvelhecimento, com vistas a retardar e/ou 

modular processo de envelhecimento, prevenir a perda funcional da velhice, 

prevenir doenças crônicas e promover o envelhecimento e/ou longevidade 

saudável. Isso porque não existem evidências de que esses medicamentos 

sejam mais seguros ou sequer se mostrem eficazes para esses fins (nível de 

evidência B). 

11. Objetivando evitar danos a saúde da população, os associados da SBGG 

devem esclarecer ��sociedade sobre a ausência de comprovação científica e 

posicionarem-se sobre outras modalidades de tratamento antienvelhecimento 
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ou que retardem ou modulem o processo de envelhecimento, conforme 

determinado na Resolução CFM no 1.938 de 2010. 

12. Os associados da SBGG devem estimular as políticas e as ações 

individuais para a promoção da saúde do idoso e prevenção para o 

envelhecimento saudável, já delineadas pela Organização Mundial da Saúde 

no programa “Envelhecimento ativo” 

(http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index. html) e baseadas não só em 

ações médicas, mas também em ações educativas que promovam estilos de 

vida saudáveis, participação social e preservação e adequação do meio 

ambiente (nível de evidência A). 

Referências bibliográficas (Anexo 4) 

Rio de Janeiro, 2 de maio de 2012 

Profa. dra. Silvia Regina Mendes Pereira - Presidente da SBGG” 

 5. Fundamentação científica atual  

Para a fundamentação científica deste parecer quanto à segurança e eficácia 

do uso de hormônios como terapêutica específica para retardar, modular, 

prevenir ou mesmo combater o processo do envelhecimento, foram 

consideradas as seguintes premissas: 

1. Valorizar, em ordem crescente, as evidências obtidas de estudos 

caracterizados pelos seguintes desenhos metodológicos: relatos de caso e 

séries de casos, estudos observacionais transversais, estudos de caso-

controle, estudos de coorte, ensaios clínicos randomizados placebo-

controlados, revisões sistemáticas, meta-análises. 

 

2. Considerar como fonte os periódicos de maior impacto na literatura médica 

tanto para a medicina geral como para a geriatria. No caso, pode-se citar, em 

ordem decrescente, os dez periódicos de maior impacto nas duas áreas:  
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Medicina geral Geriatria 

The New England Journal of Medicine Ageing Research Reviews 

The Lancet Aging Cell 

Journal of the American Medical 

Association (Jama) 

Neurobiology of Aging 

Annals of Internal Medicine Age 

Plos Medicine Mechanisms of Ageing and Development 

British Medical Journal Journal of the American Medical Directors 

Association 

Annual Review of Medicine Rejuvenation Research 

Archives of Internal Medicine The Journals of Gerontology: Biological Sciences 

and Medical Sciences 

Canadian Medical Association Journal Journal of the American Geriatrics Society 

Cochrane Database Systematic Review Experimental Gerontology 

 

3. Valorizar nos estudos principalmente os desfechos primordiais, ou seja, 

eventos de maior hierarquia na pesquisa clínica que correspondem, em termos 

práticos, às condições percebidas como relevantes pelos próprios indivíduos e 

têm grande impacto clínico, como mortalidade, morbidade, desconforto, 

capacidade funcional, qualidade de vida e custo. E valorizar menos os 

desfechos substitutos de mensuráveis, mas sem impacto clínico, como ganho 

de massa muscular sem melhora funcional. 

 

Foi realizada pesquisa no portal http://www.nlm.nih.gov 

(MedLine/PubMed), em maio de 2012. Pesquisou-se diversos unitermos 

relacionados ao assunto uso de hormônios e antienvelhecimento, aplicando-se 

filtros inicialmente para aqueles publicados nos últimos 5 anos; depois, dentre 

eles, para os estudos em humanos e, dentre estes, os ensaios clínicos 

randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises. Os resultados obtidos 

estão sumarizados nas tabelas a seguir.  
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Unitermos Nº total de 

artigos 

Nº de artigos 

publicados nos 

últimos 5 anos 

Nº de artigos 

com estudos em 

humanos 

Nº de ensaios clínicos, 

revisões sistemáticas e 

meta-análises 

“Antiaging 

medicine” 

 

 

 

2.293 

 

865 

 

552 

 

41 

 

Observações sobre as publicações selecionadas: 

• 2 estudos de produtos chineses, incluindo chá verde. 

• 8 estudos sobre produtos tópicos para rejuvenescimento de pele. 

• 1 estudo sobre os efeitos incertos do uso de DHEA em mulheres na pós-menopausa. 

• 1 estudo sobre receptores androgênicos e câncer de próstata. 

• 1 revisão sistemática que conclui que os ECR recentes não mostram evidências para o uso de DHEA em 

mulheres. 

• 1 estudo sobre o cálcio como medicamento antienvelhecimento, demonstrando seu efeito apenas na 

prevenção da osteoporose. 

• 2 estudos sobre restrição calórica. 

• Demais estudos sobre hipertensão, inclusive na gravidez, infecções, gota, fibrilação atrial, insuficiência 

cardíaca e nenhum sobre hormônios e modulação do envelhecimento. 

�

Unitermos Nº total de 

artigos 

Nº de artigos 

publicados nos 

últimos 5 anos 

Nº de artigos 

com estudos em 

humanos 

• Nº de ensaios 

clínicos, revisões 

sistemáticas e meta-

análises 

“Antiaging 

hormones” 

 

199 

 

80 

 

48 

 

8 

Observações sobre as publicações selecionadas: 

• 1 estudo sobre DHEA na sepse. 

• 2 estudos sobre DHEA tópico para rejuvenescimento  de pele. 

• 1 ECR (ensaio clínico randomizado) mostrando efeitos do DHEA melhorando perfil lipídico de mulheres 

obesas  (n=61). 

• 1 ECR mostrando que o DHEA não aumentou os efeitos do treino com  exercícios sobre a capacidade 

física  de mulheres na pós-menopausa. 

• 1 estudo sobre os efeitos incertos do uso de DHEA em mulheres na pós-menopausa. 

• 1 estudo sobre receptores androgênicos e câncer de próstata. 

• 1 revisão sistemática que conclui que os ECR recentes não mostram evidências para o uso de DHEA em 

mulheres. 

�

�
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Unitermos Nº total de 

artigos 

Nº de artigos 

publicados nos 

últimos 5 anos 

Nº de artigos 

com estudos em 

humanos 

Nº de ensaios 

clínicos, revisões 

sistemáticas e meta-

análises 

“Growth hormone  

‘and’ antiaging” 

 

66 

 

24 

 

16 

 

Zero 

Observações sobre as publicações selecionadas: 

• Dentre os 16 artigos referentes a estudos em humanos, observa-se 2 revisões e comentários importantes 

de especialistas sobre os riscos da venda ilegal do GH para atletas e nas clínicas antienvelhecimento, sendo 

uma delas publicadas no Jama (fator de impacto = 30,001). 

• Dentre os 16 artigos referentes a estudos em humanos há um artigo de revisão publicado no periódico  

Clinical Interventions on Aging (fator de impacto = 2,250) cuja conclusão é de que apesar dos efeitos 

negativos na composição corporal e no vigor, porém pode oferecer proteção contra cânceres e contribuir 

para a longevidade.  

�

Unitermos Nº total de 

artigos 

Nº de artigos 

publicados nos 

últimos 5 anos 

Nº de artigos 

com estudos em 

humanos 

Nº de ensaios 

clínicos, revisões 

sistemáticas e meta-

análises 

“Anti-aging 

products” 

 

105 

 

59 

 

45 

 

6 

Observações sobre as publicações selecionadas: 

• Os 6 artigos classificados como ECR, revisões sistemáticas ou meta-análises referem-se a produtos para 

uso tópico no rejuvenescimento de pele. 

�

Unitermos Nº total de 

artigos 

Nº de artigos 

publicados nos 

últimos 5 anos 

Nº de artigos 

com estudos em 

humanos 

Nº de ensaios clínicos, 

revisões sistemáticas e 

meta-análises 

“DHEA ‘and’ anti-

aging 

 

47 

 

18 

 

15 

 

6 

Observações sobre as publicações selecionadas: 

• Os 6 artigos classificados como ECR, revisões sistemáticas ou meta-análises foram os mesmos 

encontrados ao se pesquisar “Anti-aging hormones” 

�
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Unitermos Nº total de 

artigos 

Nº de artigos 

publicados nos 

últimos 5 anos 

Nº de artigos 

com estudos em 

humanos 

Nº de ensaios 

clínicos, revisões 

sistemáticas e meta-

análises 

“Somathopause” 67 15 14 2 

Observações sobre as publicações selecionadas: 

• 1 dos artigos trata-se de revisão simples, publicada em revista de baixo fator de impacto. 

• 1 revisão sistemática demonstrando que não existem evidências de que idosos realmente se beneficiem do 

tratamento com GH ou secretagogos do GH. E que estratégias para o aumento da produção endógena do 

GH, como sono adequado e exercícios físicos, são mais seguras e certamente mais baratas que a 

suplementação de GH. 

 

Unitermos Nº total de 

artigos 

Nº de artigos 

publicados nos 

últimos 5 anos 

Nº de artigos 

com estudos em 

humanos 

Nº de ensaios clínicos, 

revisões sistemáticas 

e meta-análises 

“Andropause” 379 102 85 9 

Observações sobre as publicações selecionadas: 

• 4 referem-se a reposição de testosterona em mulheres na menopausa. 

• 2 eram relativos ao posicionamento da Sociedade Polonesa de Ginecologia sobre a reposição hormonal na 

menopausa e na andropausa. 

• 1 revisão sistemática demonstrando que a reposição de testosterona não foi superior ao placebo no 

tratamento da depressão maior em indivíduos com hipogonadismo masculino. 

• 1 ERC brasileiro comparando formulações de testosterona. 

• 1 revisão simples sobre a andropausa. 

�

Unitermos Nº total de 

artigos 

Nº de artigos 

publicados nos 

últimos 5 anos 

Nº de artigos 

com estudos em 

humanos 

Nº de ensaios clínicos, 

revisões sistemáticas 

e meta-análises 

“Testosterone 

‘and’ women ‘and’ 

libido” 

 

 

525 

 

 

116 

 

 

100 

 

 

11 

Observações sobre as publicações selecionadas: 

• Nenhuma revisão sistemática ou meta-análise. Todos ECR mostrando a eficácia do uso de testosterona 

para tratar transtorno de desejo sexual hipoativo em mulheres pós-menopausa. Entretanto, muitos relatam 

perfil de segurança, inclusive cardiovascular,  não definido. 

�
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Unitermos Nº total de 

artigos 

Nº de artigos 

publicados nos 

últimos 5 anos 

Nº de artigos 

com estudos em 

humanos 

• Nº de ensaios 

clínicos, revisões 

sistemáticas e meta-

análises 

“Hormonal 

modulation” 

 

1.899 

 

399 

 

203 

 

9 

Observações sobre as publicações selecionadas: 

• Nenhum dos 9 estudos era sobre modulação hormonal e melhora da qualidade de vida com o 

envelhecimento. 

�

Unitermos Nº total de 

artigos 

Nº de artigos 

publicados nos 

últimos 5 anos 

Nº de artigos 

com estudos em 

humanos 

• Nº de ensaios 

clínicos, revisões 

sistemáticas e meta-

análises 

“Bioidentical 

hormones” 

 

54 

 

37 

 

32 

 

4 

• 2 revisões sistemáticas demonstrando falta de evidências de eficácia. Uma delas não recomenda o teste 

da saliva. 

• 1 revisão sistemática publicada em periódico da Associação Americana de Osteopatia (medicina 

alternativa), sem fator de impacto definido,  na qual hormônios bioidênticos são definidos como derivados de 

plantas e mostrando igual eficácia de estrogênios e progesterona bioidênticas no manuseio dos sintomas da 

menopausa. Não há referência sobre seu uso para a prevenção e tratamento de doença crônica. Não 

recomenda o uso do estriol, do DHEA e da testosterona. 

• 1 ECR com 20 pacientes comparando progesterona tópica com ou sem dutasterida (inibidor da 5�-

reductase) tópica. Não avaliou desfecho clínico, apenas os níveis de progesterona. 

 

 

Após a revisão foi realizada busca no portal http://www.nlm.nih.gov 

(MedLine/PubMed), por meio dos unitermos “Aging and growth hormone”, 

“Aging and DHEA”,  “Testosterone supplementation and aging” e 

“Postmenopausal hormonal therapy”. Foram selecionados estudos com boa 

qualidade metodológica, como ensaios clínicos randomizados e, 

principalmente, revisões sistemáticas e meta-análises publicadas em  

periódicos de maior impacto na literatura médica no período de 2006 a 2012,  

valorizando-se principalmente desfechos primordiais como capacidade 

funcional e qualidade de vida. 
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1. Com relação ao hormônio do crescimento: 

 

Em 1990, Rudman e colaboradores publicaram no The New England 

Journal of Medicine um ensaio clínico randomizado no qual administraram GH 

para 12 idosos com baixas dosagens de IGF1. Comparados com 9 idosos que 

receberam placebo, os idosos que receberam GH tiveram, após 6 meses, 

aumento de massa magra e redução do tecido adiposo subcutâneo. Na época, 

a conclusão da pesquisa foi de que as alterações constitucionais do 

envelhecimento poderiam ser parcialmente explicadas pela deficiência do GH e 

que seu uso para revertê-las demandava maiores estudos. Em 2003, 

preocupados com o mau uso do artigo do Rudman em propaganda enganosa, 

os editores do The New England Journal of Medicine escreveram diversos 

artigos e disponibilizaram gratuitamente o trabalho original, os editoriais e 

trabalhos posteriores a todos os leitores. Tal informação pode ser observada na 

figura abaixo, que mostra a página eletrônica do jornal onde estava disponível 

o artigo do Rudman. 

 

 

 

Posteriormente, vários estudos foram realizados até a que a meta-análise 

publicada em 2007, no periódico Annals of Internal Medicine, pôs fim à 

polêmica. Após a identificação de 3.028 artigos relacionados ao assunto, Lui e 

colaboradores selecionaram  apenas 18 artigos, todos ensaios clínicos 

randomizados. Ao final do estudo, a conclusão foi de que as evidências 
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demonstram que o tratamento com o hormônio do crescimento tem poucos 

efeitos sobre a composição corporal e taxas elevadas de efeitos adversos, de 

forma que não deve ser recomendado como tratamento para retardar o 

envelhecimento (Liu H, Bravata DM, Olkin I et al. Systematic review: the safety 

and efficacy of growth hormone in the healthy elderly. Ann Intern Med 2007; 

146:104-115). 

Outra revisão sistemática mais recente, publicada em 2009, que envolveu 

234 artigos publicados de  1972 a 2008 e selecionados por meio dos unitermos 

'Growth Hormone', 'Somatopause' e 'Menopause', trouxe como conclusão que 

não existem evidências de que idosos realmente se beneficiem do tratamento 

com GH ou secretagogos do GH. E que estratégias para o aumento da 

produção endógena do GH, como sono adequado e exercícios físicos, são 

mais seguras e certamente mais baratas que a suplementação de GH (Fanciulli 

G, Delitala A, Delitala G. Growth hormone, menopause and ageing: no definite 

evidence for 'rejuvenation' with growth hormone. Hum Reprod Update 2009; 

15(3):341-358). 

É importante citar uma meta-análise englobando 8 ensaios clínicos 

randomizados, a qual demonstrou que mesmo em adultos com deficiência de 

GH as evidências obtidas de ensaios clínicos randomizados são falhas para 

suportar os benefícios da reposição de GH na força muscular de adultos 

deficientes deste hormônio (Widdowson WM, Gibney J. The effect of growth 

hormone (GH) replacement on muscle strength in patients with GH-deficiency: 

a meta-analysis. Clin Endocrinol  2010; 72(6):787-792). 

 

Esses três estudos são importantes por se tratarem de meta-análises e 

revisão sistemática envolvendo, no total, o robusto número de 260 publicações, 

a maioria ensaios clínicos randomizados, além de terem sido publicados em 

periódicos de elevado impacto, todos depois de 2006. 
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2. Com relação à testosterona: 

	 Fernández-Balsells MM, Murad MH, Lane M et al. Clinical review 1: 

Adverse effects of testosterone therapy in adult men: a systematic 

review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 2560-

2575: Meta-análise demonstra que o  tratamento com testosterona 

leva a aumento do hematócrito e diminuição do HDL. 

 

	 Nair KS, Rizza RA, O’Brien P et al. DHEA in elderly women and 

DHEA or testosterone in elderly men. N Engl J  Med  2006; 355:1647-

1659:  Ensaio clínico randomizado demonstra que a reposição de 

DHEA e de baixas doses de testosterona não apresentou nenhum 

benefício relevante na composição corporal, performance física, 

sensibilidade à insulina e qualidade de vida dos idosos. 

 

	  Storer TW, Woodhouse L, Magliano L et al. Changes in muscle 

mass, muscle strength, and power but not physical function are 

related to testosterone dose in healthy older men. J Am Geriatr Soc 

2008; 56(11): 1991-1999:  Ensaio clínico randomizado demonstra 

que a reposição de testosterona aumenta a massa e a força 

musculares, mas não melhora a funcionalidade e a fatigabilidade do 

idoso. 

 

	 Davis SR, Moreau M, Kroll R et al. Testosterone for low libido in 

postmenopausal women not taking estrogen. N Engl J Med 2008; 

359: 2005-2017:  Ensaio clínico randomizado demonstra que a 

reposição de testosterona em mulheres que não usam estrógenos 

melhora um pouco a libido, causa hirsutismo, mas os efeitos sobre a 

mama, inclusive com maior risco de câncer, são incertos. 

 

	 Somboonporn W, Bell RJ, Davis SR. Testosterone for peri and 

postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews. 
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In: The Cochrane Library, Issue 5, Art. no CD004509. DOI: 

10.1002/14651858.CD004509.pub4: Revisão sistemática demonstra 

evidências de que adicionar testosterona à terapia hormonal tem 

efeito benéfico na função sexual de mulheres na pós-menopausa. 

Entretanto, o seu uso está associado à hirsutismo, acne e redução 

do HDL-colesterol. Esses efeitos adversos podem diferir de acordo 

com a dose e a via de administração da testosterona. Não há 

evidências suficientes para se determinar o efeito do uso da 

testosterona por longo prazo.  

 

3. Com relação ao DHEA: 

 

	 Nair KS, Rizza RA, O’Brien P. et al. DHEA in elderly women and 

DHEA or testosterone in elderly men. N Engl J  Med 2006; 355:1647-

1659: Ensaio clínico randomizado demonstra que a reposição de 

DHEA e de baixas doses de testosterona não apresentou nenhum 

benefício relevante na composição corporal, performance física, 

sensibilidade à insulina e qualidade de vida dos idosos.  

 

	 Grimley Evans J, Malouf R, Huppert F et al. Dehydroepiandrosterone 

(DHEA) supplementation for cognitive function in healthy elderly 

people (Cochrane Review). The Cochrane Library, 2007: Revisão 

sistemática demonstra que as poucas evidências resultantes de 

estudos clínicos não suportam o efeito benéfico da suplementação 

de DHEA na cognição de idosos e indivíduos de meia-idade.  

 

	 Baker WL, Karan S, Kenny AM. Effect of dehydroepiandrosterone on 

muscle strength and physical function in older adults: a systematic 

review. J Am Geriatr Soc,  2011: Revisão sistemática demonstra que 

a DHEA não melhora as medidas de força e função musculares de 

idosos.  
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	 Panjari M, Davis SR. DHEA for postmenopausal women: a review of 

the evidence. Maturitas. 201; 66(2):172-179: Revisão sistemática 

demostra que as evidências não suportam a suplementação de 

DHEA para mulheres na pós-menopausa. 

4. Com relação à terapia estrogênica pós-menopáusica: 

 

Devido ao grande número de estudos publicados, cita-se duas publicações 

importantes que norteiam a indicação da terapia hormonal para mulheres tendo 

como desfecho a prevenção de doenças crônicas. 

 

	 Farquhar CM, Marjoribanks J, Lethaby A et al. Long term hormone 

therapy for perimenopausal and postmenopausal women (Cochrane 

Review). The Cochrane Library, 2007: Revisão sistemática que 

incluiu 15 ensaios clínicos randomizados e avaliou desfechos para 

doenças cárdio e cerebrovascular, câncer, demência e perda 

cognitiva, tromboembolismo, fraturas, qualidade de vida e sintomas 

da menopausa. Conclui que a terapia hormonal não é indicada para 

o manuseio de doença crônica. São necessárias mais evidências 

para o seu uso no controle dos sintomas da menopausa, entretanto o 

uso por curto período parece seguro para mulheres jovens e 

saudáveis. 

 

	 Nelson HD, Walker M, Zakher B et al. Menopausal hormone therapy 

for the primary prevention of chronic conditions: a systematic review 

to update the U.S. Preventive Services Task Force 

Recommendations. Ann Intern Med, 2012: Estrogênios mais 

progesterona e estrogênios puros reduziram o risco de fraturas, mas 

aumentaram o risco de acidente vascular encefálico, eventos 

tromboembólicos, cálculos biliares, incontinência urinária. 

Estrogênios com progesterona aumentaram os riscos de câncer de 
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mama e provavelmente de demência. Enquanto que estrogênio 

sozinho diminuiu o risco de câncer de mama. 

 

	 The 2012 hormone therapy position statement of The North American 

Menopause Society. Menopause: The Journal of The North American 

Menopause Society 2012; 19 (3): 257-271: Dados recentes suportam 

a indicação da terapia hormonal para tratamento de sintomas do  

climatério e para prevenir osteoporose em mulheres com alto risco 

de fraturas.  

Ante os dados apresentados, o uso de terapia hormonal como 

tratamento antienvelhecimento ou para retardar e modular o processo de 

envelhecimento não contempla os critérios estabelecidos pela Resolução CFM 

nº 1.982/12 para o reconhecimento de novos procedimentos e terapias 

médicas pelo Conselho Federal de Medicina.  

6. Conclusões  

I. Os dados curriculares divulgados pelo dr. I.E.M.V.R. não foram 

confirmados pela Universidade de Harvard. 

II. A chamada medicina antienvelhecimento e a fisiologia hormonal e 

terapia de reposição com hormônios bioidênticos não são reconhecidas 

como especialidades médicas ou mesmo como áreas de atuação nos 

Estados Unidos da América, na União Europeia e no Brasil.  

III. A bibliografia apresentada pelo consulente como fundamentação 

científica é desatualizada, apresentando apenas 1,22% de trabalhos 

válidos para análise sobre o envelhecimento e nenhum sobre o benefício 

de hormônios bioidênticos na modulação do envelhecimento saudável.  
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Referências 

 

De 1935 a 

2006 

 

A partir de 

2000 

Nº de referências válidas 

sobre envelhecimento 

(não inclui modulação do 

envelhecimento) 

Total 3 992 1 130 49 

% 100% 28% 1,22% 

 

IV. Existem posicionamentos científicos contra o uso de hormônios quando 

não há evidência de sua deficiência ou doença por órgãos de regulação 

norte-americanos como FDA, Associação Médica Americana e NIA, 

comunidade europeia e, no Brasil, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e Conselhos 

Regionais de Medicina do Ceará e Paraná. 

V. A terapia hormonal, principalmente a suplementação do hormônio do 

crescimento, é considerada medicação inapropriada para idosos, conforme 

a atualização de 2012 dos critérios de Beers, amplamente utilizados na 

prática clínica para nortear a prescrição para idosos há mais de 20 anos. A 

terapia hormonal, principalmente a suplementação do hormônio do 

crescimento, na ausência de evidente indicação clínica configura má-prática 

médica (Anexo 5). 

VI. Existem estudos demonstrando que indivíduos e animais de laboratório 

com deficiência congênita de GH podem viver mais que seus pares sem a 

deficiência e que apresentam menores incidência de cânceres, colocando 

em cheque a suplementação de GH como forma de aumentar a 

longevidade saudável. 

VII. A pesquisa na base de dados  MedLine/PubMed com diversos 

unitermos relacionados ao uso de hormônios como tratamento 

antienvelhecimento revela muitas publicações, porém a maioria delas 

reflete pouquíssimos estudos desenvolvidos somente em humanos, 
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impropriedades metodológicas, além de serem publicadas em periódicos 

de baixo fator de impacto e de não avaliarem desfechos primordiais. 

Portanto, considerando-se a amplitude proposta como campo de ação das 

terapias antienvelhecimento e da modulação hormonal, não existem sólidas 

evidências científicas e/ou clínicas que justifiquem sua aplicabilidade na 

atual prática médica. 

VIII. Na revisão criteriosa da literatura sobre hormônios nos últimos 6 anos, 

levando-se em conta pesquisas de boa qualidade metodológica publicadas 

em periódicos de alto fator de impacto, encontram-se evidências claras de 

riscos e prejuízos à saúde e nenhuma ou pouca evidência de benefícios 

para a capacidade funcional, qualidade de vida,  cognição e  para prevenir 

doenças crônicas associadas à idade. Bem como nenhum efeito em 

retardar ou modular o processo de envelhecimento, determinando que sua 

indicação seja restrita às deficiências comprovadas e ponderando-se seu 

custo-benefício, com revisão dos critérios de indicação, acompanhamento 

e suspensão. 

IX. As evidências dos estudos atuais brasileiros e internacionais não 

permitem o uso de terapias hormonais com o objetivo de 

antienvelhecimento ou para modularem o envelhecimento. Vide 

publicações do pesquisador Thomas Pearls, da Universidade de Boston, 

sobre o risco de terapias não comprovadas da “medicina anti-aging” 

(Anexos 5 e 6). 

X. O envelhecimento é uma fase do ciclo normal da vida, não devendo ser 

considerado doença que necessita intervenção medicamentosa. 

XI. O envelhecimento associado a doenças, especialmente em pacientes 

frágeis e muito idosos, envolve riscos específicos relacionados ao uso de 

medicamentos, determinando a necessidade de um maior cuidado, mesmo 

em condições patológicas, tendo em vista suas vulnerabilidades, 

perspectivas e diferentes prioridades. 
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XII. Portanto, não se deve utilizar hormônios como terapia 

antienvelhecimento com o objetivo de retardar, modular ou prevenir o 

processo de envelhecimento, pela falta de evidências científicas quanto a 

benefícios e pela evidência de riscos e malefícios para a saúde. 

 

Este é o parecer, SMJ. 

 

Brasília-DF, 13 de julho de 2012  

 

GERSON ZAFALON MARTINS 

Conselheiro relator 
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Recomendações da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia quanto 

ao uso de hormônios, vitaminas, antioxidantes e outras substâncias com o 

objetivo de prevenir, retardar, modular e/ou reverter o processo de 

envelhecimento 
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ANEXO 5 



Anti-Aging Medicine: The Legal Issues

Anti-Aging Quackery: Human Growth Hormone and
Tricks of the Trade—More Dangerous Than Ever

Thomas T. Perls

Geriatrics Section, and The New England Centenarian Study, Department of Medicine,
Boston Medical Center, and Boston University School of Medicine, Massachusetts.

To assess the presence of quackery in the anti-aging industry, the Internet was surveyed for web
sites marketing anti-aging products as well as those providing consumer advice regarding
quackery and hucksterism. The United States Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and its
amendments were reviewed, particularly as they pertain to dietary supplements and human
growth hormone. Anti-aging quackery and hucksterism are pervasive on the Internet and in
clinics advertising anti-aging treatments. Review of the marketing techniques of the industry
revealed 15 common ruses used by many in the industry to market their products. Federal law
states that distributing or administering human growth hormone for anti-aging or age-related
problems is illegal. Nonetheless, anti-aging clinics thrive, administering human growth hormone
to thousands of gullible and oftentimes vulnerable patients. Anti-aging quackery has become
a multimillion dollar industry exacting great monetary, health, and social costs. Consumers and
health care providers alike are wise to educate themselves on how to recognize quackery.
Congress must reassess the wisdom of the 1994 Dietary Supplements Health and Education Act,
which facilitates and, in numerous cases, endangers Americans on a grand scale. In the case of
some substances such as human growth hormone, adequate legal safeguards are impotent without
adequate resources allocated to enforcement agencies.

RECENTLY, the New England Journal of Medicine
decried the frequent citation by proprietors of the anti-

aging industry of a 1990 article by Rudman and colleagues
as proof that human growth hormone (hGH) is effective
for curtailing aging and purported age-related problems
(1–3). Citing a study out of context and misconstruing its
results to sell a product is just 1 of 15 or so key strategies of
quackery.

Dorland’s Illustrated Medical Dictionary defines a quack
as ‘‘one who fraudulently misrepresents his ability and ex-
perience in the diagnosis and treatment of disease, or the
effects to be achieved by the treatment he offers’’ (4). In the
report, ‘‘Quackery: A $10 Billion Scandal,’’ produced by
the United States House of Representatives Select Com-
mittee on Aging’s Subcommittee on Health and Long-Term
Care, a quack is defined as ‘‘. . . anyone who promotes
medical schemes or remedies known to be false, or that are
unproven, for a profit’’ (5). Quackery is practically a
millennium-old phenomenon. In the past 10 to 15 years
though, new life has been breathed into this niche because
of the convergence of the 1994 Dietary Supplements Health
and Education Act (DSHEA), the aging of the 72-million-
strong baby boom generation (born 1946–1964) and ad-
vertising of and accessibility to products and schemes via
the Internet.

FEW FEDERAL SAFEGUARDS REGARDING

NUTRITIONAL SUPPLEMENTS

With the 1994 U.S. congressional passage of the DSHEA,
the quackery and hucksterism of the anti-aging industry and
other pseudoscience industries has skyrocketed in growth
(6,7). DSHEA provides a legal framework for a broad
universe of substances to be marketed as dietary supple-
ments that obviously lends itself to abuse. Dietary supple-
ments as defined by the DSHEA are not only vitamins and
minerals, but also include herbs or other botanicals, amino
acids, ‘‘dietary substances for use by man to supplement the
diet by increasing the total dietary intake,’’ or a concentrate,
metabolite, extract, or combination of any of the preceding
ingredients. The law is neither clear nor specific about the
universe of substances that were intended to be included in
each of these categories. This imprecision has led to
numerous claims by entrepreneurs that certain substances
are not drugs but rather food supplements; for example
dihydroepiandrosterone (DHEA), once banned by the Food
and Drug Administration (FDA), can now be marketed as
a dietary supplement.

DSHEA also does not generally require premarket review
or approval of dietary supplements. Therefore, products can
be offered to the public without FDA approval, and the FDA
can only take action after the fact against products that may
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be unsafe or that are promoted using bogus claims. Under
DSHEA, manufacturers do not have to provide to the FDA
any reports they receive of adverse events. For example,
Metabolife International only reported to the FDA after
congressional pressure and Justice Department investiga-
tions the 14,684 adverse events including 5 deaths, 18 heart
attacks, 26 strokes, and 43 seizures related to its ephedra-
containing product. Such pressure to disclose would never
be necessary in the case of drugs. Labeling guidelines for
products governed by DSHEA do not require warnings of
known contraindications. In this manner, such supplements
have entirely bypassed peer review and independent
assessment of efficacy and safety procedures. All that the
FDA is able to ask is that the manufacturer ensures that the
dietary supplement is safe before it is marketed and that the
product label information is truthful and not misleading.
However, the label guidelines leave so much room for abuse
that quackery and hucksterism thrive under these circum-
stances. The manufacturer can make numerous claims just
as long as they do not claim that the product effectively
diagnoses, prevents, treats, mitigates, or cures specific
diseases. To make such claims would insinuate that the
product is a drug. The FDA has published a final rule
intended to clarify the distinction between structure/function
claims and disease claims. This document is available on the
Internet at http://vm.cfsan.fda.gov/;lrd/fr000106.html [cod-
ified at 21 C.F.R. 101.93(g)]. The FDA also has the
opportunity to perform inspections to ensure products are
manufactured in a responsible manner; however, the
agency’s limited resources only enable a fraction of the
firms marketing supplements to be inspected each year.

While the FDA has been able to shut down a few web
sites, many continue to operate unscathed and others have
simply ignored FDA rulings. Judging from the rulings
handed down thus far, the primary ability to impose some
degree of oversight over industries that use the DSHEA as
a loophole is through the Federal Trade Commission (FTC).
The FTC regulates dietary supplement advertising. In

September 2002, the FTC reported that 55% of weight loss
advertisements included claims that were false or mis-
leading. In 1998, in reaction to FTC guidelines regarding
false claims and advertising, an estimated 28% of companies
selling dietary and specialty supplements withdrew deceiv-
ing language. By comparison, the percentage of companies
that made no changes was more than 60% (6,7). In his
testimony before the Senate’s Special Committee on Aging,
the previous Chief Financial Officer of the Brazwell Com-
panies stated that the advertisements in the Journal of
Longevity contained. . .‘‘outright false statements. The ads
and articles routinely toss phrases around such as, ‘Thou-
sands of doctors have praised,’ whatever product, and,
‘Millions of men use whatever product,’ which is blatantly
false. One product claims to improve memory, sex drive,
and reduces the chance of a heart attack by 83 percent’’ (6).

Figure 1 depicts a table appearing in multiple web sites
advertising beneficial changes associated with hGH as an
anti-aging treatment. The citation is both inaccurate and
incomplete (8). The figure neglects to indicate that the ‘‘test
results’’ were actually patient self-reports with a response
rate to a questionnaire of 31%. The authors state ‘‘Herein,
we report our clinical experiences with treating more than
2000 patients with adult growth hormone deficiency
(AGHD) using our LD [low dose] hGH replacement
regimen.’’ Yet, questionnaires were sent to 1000 patients,
the selection criteria of which were not stated. Of the 308
respondents, results from only 202 were reported with no
reasons for the omissions reported in the paper. There is no
mention of any Institutional Review Board oversight. The
first author of the paper directs an anti-aging clinic in Palm
Springs, California, that advertises the administration of
hGH (www.totalhormonegenetherapy.com). The journal in
which the paper appears is no longer in production.

In the case of drugs (as opposed to dietary supplements)
such as hGH, the FDA does have jurisdiction over false or
misleading advertising. Many web sites advertising hGH
market the drug without indicating potential adverse effects,

Figure 1. Example of citing results from a study without providing the journal citation (http://www.77yy4.com/we/Research.php for example).
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while also providing expansive and detailed disclaimers.
Such promotion of a drug without revealing potential
adverse consequences is against the law (See 21 U.S.C. §
321(n); 21 C.F.R. § 1.21).

HUMAN GROWTH HORMONE FOR ANTI-AGING IS ILLEGAL

An alarming number of entrepreneurs interpret the
DSHEA to allow hormones to be classified as dietary
supplements. In the cases of DHEA and melatonin, the FDA
has yet to clearly indicate whether or not these fall under the
DSHEA umbrella. On the other hand, hGH (also called
somatropin), contrary to the opinion of numerous hucksters,
does not meet the criteria of a dietary supplement. The
selling and administration of hGH is perhaps the most
blatant and organized form of quackery today.

There are several reasons why hGH does not qualify as
a dietary supplement. First, it was designated a drug by the
FDA prior to the DSHEA and thus cannot be regarded as
a dietary supplement. Second, substances covered by the
DSHEA are meant to be ingested thus disqualifying the
most widely distributed form of hGH, injectible hGH and
sublingual so-called secretogues (e.g., somatostatin and
growth hormone-releasing hormone). Third, hGH, along
with anabolic steroids, must, according to the Federal Food,
Drug, and Cosmetic Act (FDCA), be prescribed by
a physician who also provides subsequent supervision of
the patient (See 21 U.S.C. § 353(b)(1)(B) (9). It is difficult
to envision how physicians who provide hGH via the
Internet are able to provide subsequent supervision of the
patient. Nonphysicians distributing hGH can be prosecuted
as narcotic dealers under the Controlled Substances Act. An
example of direct sale of injectible hGH appears in Figure 2.

Today, authorized manufacturers of hGH such as
Genentech, Eli Lilly, and Serono distribute the drug with
strict oversight to only hospital (not community) pharma-
cies. Therefore, for a nonphysician to distribute hGH, they
generally must have obtained the hGH from one of three
sources: via theft or a drug-dealing physician, smuggled
from another country, or counterfeit hGH.

Purveyors of hGH will often invoke what they call ‘‘the
honorable tradition of off-label use’’ in prescribing and
administering hGH as an anti-aging strategy. Such off-label
use is not permissible in the case of hGH because of very
narrowly defined circumstances under which its use is
allowed. Section 303(f)(1) of the FDCA [otherwise known
as section 333(f)(1) of Title 21 of the United States Code
(21 U.S.C.)] allows physicians to distribute hGH in
connection with either 1) ‘‘treatment of a disease’’ or 2)
‘‘other recognized medical condition,’’ which has been
authorized by the Secretary of Health and Human Services
(HHS). The Secretary of HHS and thus the FDA have
indicated that hGH for adults is allowed only for two
conditions: wasting syndrome of AIDS and Growth
Hormone Deficiency (GHD), which must meet two di-
agnostic criteria (10):

1. Biochemical diagnosis of adult GHD by means of
a subnormal response to the standard growth hormone
stimulation test (after growth hormone releasing hor-

mone or argentine administration, a peak GH level of
,0.5 ng/L),

2. Patients who have adult GHD either alone or with
multiple hormone deficiencies (hypopituitarism) as a re-
sult of pituitary disease, hypothalamic disease, surgery,
radiation therapy, or trauma or childhood-onset patients
who were GH deficient during childhood.

Note that aging and age-related diseases are not listed
among the diseases, treatments, or trauma where adminis-
tration of GH is legal. Also note that GHD due to pituitary
tumors and their treatment is very rare at a rate of 10 cases
per million people per year (11,12).

Most entrepreneurs that prescribe or administer hGH
claim that their clients have low growth hormone levels
relative to young adults, but this is not a legal indication for
hGH administration. Determining hGH or insulin-like
growth factor-1 (IGF-1) levels is neither accurate nor
sufficient for the diagnosis of GHD. The diagnosis of
GHD requires the documentation that the anterior pituitary
gland produces less than 5 ng/ml hGH after the intravenous
administration of the amino acid arginine and/or GH-
releasing hormone (.10 ng/ml is normal, 5–10 ng/ml is in-
determinant; in some laboratories .7 ng/ml is normal) (13).
The test is usually administered to diagnose hGH deficiency
as a cause of growth retardation in children. In adults, the
test is used to diagnose panhypopituitarism or isolated GHD,
thus it would be highly unusual that people being treated for
anti-aging would have a positive hGH stimulation test.

Some anti-aging marketers sell what they call secretogues,
which they claim stimulates the production of hGH. The
assertion that the production of hGH can be stimulated
assumes that the anterior pituitary gland produces and stores
normal amounts of hGH. Thus, secretogues by definition
would not be indicated or effective for the treatment of GHD.

Human growth hormone has been approved for treatment
of the wasting syndrome in AIDS. Specifically the Secretary
of HHS has not approved recombinant hGH products
for ‘‘anti-aging’’ treatment. Thus, prescribing, administer-
ing, marketing, or distributing of hGH for anti-aging or age-
related problems is illegal, and for good reason. Human
growth hormone has been demonstrated to have high rates
of adverse side effects in the short term, and nothing is
known about its potential long-term adverse effects (14).
Mouse studies suggest that growth hormone levels beyond
what is age appropriate leads to the opposite of what quacks
claim, that is, premature aging and marked reduction in life
span (15,16).

THE SOCIAL COSTS EXACTED BY

THE ANTI-AGING INDUSTRY
In the 1992 black comedy Death Becomes Her, Goldie

Hawn and Meryl Streep portray two women who are so
distraught at the prospect of aging that they each pay a small
fortune for a sip of a mysterious rejuvenation potion. The
women, who never ask about the ingredients of the elixir,
are thrilled with the results until they realize that as time
goes by they are falling apart, literally. They get relief from
their husband-in-common, a plastic surgeon, who artfully
puts them back together again. However, as he ages, they
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see their opportunity for immortal beatitude slipping away.
The final scene of the film places them at his funeral after he
escapes their efforts to conscript him into the ranks of the
immortals and having enjoyed a fabulously productive and
fulfilling old age.

Quacks first scare the unsuspecting, espousing dangerous
and false myths about aging, and then convince the gullible
and vulnerable that they have the cure. Anecdotes by hGH
users of increased energy and libido and other improve-
ments have fueled the hopes and fears of many consumers
anxious to erase or even prevent a natural life process
promoted as synonymous with ill health and growing
dependency.

The economic harm imposed upon our older popula-
tion by the anti-aging industry is particularly significant.
Consumers unnecessarily spend an untold fortune each year
on ‘‘anti-aging’’ formulations that promise to deliver just
about everything on a fountain-of-youth wish list: increased
muscle mass, the prevention of middle-aged spread,
sharpened mental faculties, and a host of other claims. In
2002, the Washington Post cited one Las Vegas clinic that
had one third of its 4000 patients spending $400 to $500
a month for growth hormone injections (17). The FTC
estimated that the economic harm caused by 20 investigated
companies that marketed such products to seniors was on
average $1.8 million per company (7). Some products are

Figure 2. The ‘‘HGH-How To Order’’ page of a web site advertising ‘‘Real HGH.’’ Note the statement ‘‘FDA approved product.’’ There are many web sites and

anti-aging clinics advertising and selling human growth hormone (hGH) despite the fact that selling or administering hGH for anti-aging is not approved by the FDA, in

fact it is illegal to do so.
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relatively inexpensive compounds that can be bought at the
neighborhood health food store, while others, such as
injectible hGH, require a financial commitment of a small
fortune each year for what the huckster hopes to be the rest
of the user’s life.

Given its prevalence, quackery has become a true public
danger. Some products contain undisclosed ingredients that
are either addictive or are harmful to specific individuals.
One recent case was Botanic Lab, Inc., which marketed
a product called PC SPES, a popular product because of
published claims that one of its herbal ingredients showed
promise in treating prostate cancer (18). PC SPES was
found by the California Department of Health Services to
contain nondisclosed warfarin and alprazolam. Other
products produced by the company such as Arthrin, for
joint stiffness, contained undeclared indomethacin, diethyl-
stilbestrol, and alprazolam (19).

Numerous products have been noted to contain bi-
ologically meaningless amounts of the advertised substance,
which in the case of hGH would ironically protect the buyer
from their purchase. As reported in the New York Times
recently, ConsumerLab, a company in White Plains, New
York, tested for the content hGH or substances claimed to
cause release of hGH in a number of products advertised on
the Internet to ‘‘Increase Muscle Mass’’ and ‘‘Look and Feel
20 Years Younger.’’ One product, for example, a nasal
spray, which ConsumerLab indicates is an ineffective
delivery mode for hGH anyway, was found to have
1000th of a pharmaceutically meaningful dose of hGH
and which cost $70 per bottle. The various companies and
web sites mentioned in the article were, according to the
reporter, unwilling to provide any comment (20). It should
be noted that, along with the nasal form, hGH is too large
a protein to effectively cross membranes, thus effectively
making it biologically unavailable in a sublingual form. As
a protein, if taken orally, it is destroyed in the stomach.
Despite these inescapable biological facts, hGH is sold to
the public through many web sites, clinics, and stores as
pills and sublingual sprays.

Table 1 lists a number of products that have fortunately
been caught by the so-far unacceptably permeable net of the
DSHEA act-encumbered FDA and other watchdog organ-
izations.

A less perceived danger, but no less innocuous, is that
victims of quackery divert their money, time, and effort
toward a strategy that does not help them and away from
strategies proven to improve health and function (such as
exercise, cessation of smoking and of excessive alcohol use,
stress reduction, and diet). In the case of the anti-aging
industry, the additional danger is the industry’s pernicious
and false portrayal of older people. The hucksters’
sensationalized images of older people as withering and
frail individuals staring at nursing home walls reinforce our
youth-oriented society’s inaccurate and bias-engendering
perceptions of aging. Anti-aging has become synonymous
with anti-old people.

The baby boomer generation in particular is increasingly
looking for answers about what are appropriate and helpful
strategies for improving how they age and for avoiding age-
related illnesses—illnesses that some of them are witnessing

first-hand with their parents. In this day and age of terrific
technological gains and medical breakthroughs, it is under-
standable how one can be tempted by and fall for purported
discoveries of fountains of youth and elixirs. Based upon
a recent survey of 1000 people, Eisenberg estimated
that nationwide, 24.2 million people used specialty supple-
ments (21).

THE 15 SIGNS OF QUACKERY

It is incumbent upon the medical community that we
educate the public not only about sound strategies for
maximizing healthy and active life expectancies but also
about the usual signs of quackery. Park described seven
typical warning signs that a ‘‘scientific claim’’ is nothing
more than a huckster’s ploy (22). Most of these signs are
germane to quackery. The false claims along with other
deceiving sales tactics that make up the typical armamen-
tarium of quacks are listed in Table 2 and discussed in
greater detail below.

1. The Claim Is Pitched Directly To The Media
Without Evidence of Unbiased Peer Review

Peer review is a critical check that the scientific
community and the public rely upon to differentiate good
reliable science from hucksterism and quackery. When peer
review is either bypassed or avoided and findings are taken
directly to the media, one should be wary that peer review
was bypassed for a reason. More than likely the findings
would never stand up to usual scientific scrutiny. Notably,
not all journals are created equal when it comes to standards
of peer review. Some journals are nothing more than trade
magazines primarily geared toward advertising. These
journals can often be differentiated from more reliable
journals by their absence on the National Library of
Medicine’s MEDLINE.

An excellent but most unfortunate recent example of
going directly to the media was the announcement by
a group called the Raelians claiming that its scientists at
Cloneaid had successfully cloned a human being. Similar to
other pseudoscientific claims, such announcements can have
a profound and detrimental backlash on the scientific
community.

When the media cannot be lured into promoting the
huckster’s claim, then many will resort to paid infomercials,
perhaps claiming scientific proof while wearing white coats
and stethoscopes but again doing so without any reasonable
and reproducible scientific proof to back their claims.
Internet and e-mail users are plagued on a daily basis with
spam advertising, for example, penis enlargement pills and
the fountain of youth in the form of hGH.

2. The Purveyor’s Work or Message Is Being
Suppressed By the Scientific Establishment

By virtue of their motivations and tactics, hucksters and
quacks are constantly at odds with scientists, government
regulatory and protection agencies, and consumer advocacy
groups. One propaganda tool is to claim that critics
professing to protect the public are just protecting their
financial well-being. Another related tactic is to claim that
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they are a vanguard like Galileo and are being persecuted by
the establishment, but in the end they will be vindicated.

3. Use Phrases Like ‘‘Scientific Breakthrough,’’
‘‘Exclusive Product,’’ ‘‘Secret Ingredient,’’ or
‘‘Ancient Remedy’’

Given the many technological feats and discoveries we
are exposed to nearly every day, blanket statements such as
a cure for cancer or doubling of the human life span seem
less preposterous these days, particularly to the gullible and
desperate. Perhaps this is why people seem more prone
lately to fall for claims like these. Another related strategy is
to claim that a new finding will yield results for humans
within the year. Such statements though, often based upon
findings at the microbiological level, are both irresponsibly
premature and nearly certainly unlikely to come to fruition.
History clearly speaks for itself in this case.

4. Testimonials and Anecdotes Are Pervasive
People respond positively to anecdotes in part because

they can relate to the person who had the positive ex-
perience. As with the lottery, ‘‘why wouldn’t it work for
me? I have as good a chance as the next guy.’’

For example, on one web site selling an hGH product: ‘‘I
ordered a 3-month supply of Ultimate HGH 1000 and just
finished my first bottle. I don’t know if it is the product or
just my head, but I have to say it is working! My muscle
mass is increasing, I am sleeping better. I seem to be in
a much better mood all the time, the bags under my eyes are
gone and my skin is in much better condition. At 45 I feel
like 30 at this point!’’

Some entrepreneurs will claim that they themselves or
the consumer cannot afford to wait for the conduct of
responsible scientific trials of the product that might not
even occur anyway because of the expense and time. Rather,

Table 1. Examples of Federal and State Actions or Sanctions

Company Product Claimed Effect

Reason for

Legal Intervention Legal Outcome

Mark

Nutritionals Inc.

Body Solutions

Evening Weight

Loss Formula

Users lose

weight without

diet or exercise

False advertising FTC imposed $1

million settlement

Universal

Nutrition Corp.

ThermoSlim Weight loss False Advertising FTC imposed $1

million settlement

Muscletech Hydroxycut

(version containing

ephedra or ma huang)

Weight loss pill False advertising In 2003, a California

judge handed down

a $12.5 million

false-advertising

judgment

Cytodyne

Technologies

Ephedra-free

Xenadrine EFX

(contains synephrine,

a weaker relative

of ephedra)

Synephrine is found

in the herb citrus

aurantium (commonly

known as bitter orange);

Products with synephrine

can cause hypertension,

heart attack, and stroke,

especially when mixed

with concentrates of

other caffeine-rich herbs,

such as guarana and mate

Cytodyne Technologies

did not disclose that

some of the ingredients

in its ephedra-free

Xenadrine EFX, including

the banned horse stimulant

Hordonine, have many

of the same adverse health

effects as ephedra

Company, which had

changed its name

to Nutraquest Inc.,

filed for bankruptcy,

suspending litigation

Botanic

Lab Inc.

PC SPES

& SPES

PC SPES is an

herbal compound

for the treatment

of prostate cancer

Found to contain warfarin

(Coumadin) and alprazolam

(Xanax)

Civil penalties,

imprisonment currently

under consideration,

founders not allowed

to conduct business

in California

Christopher

Enterprises, Inc.

Comfrey (contains

toxic alkaloids and,

when taken internally,

can cause serious

liver damage or death)

Its products could treat

such ailments as asthma,

arthritis, cancer, colds,

coughs, cramps, herpes

simplex, infection, multiple

sclerosis, paralysis, polio,

stroke, and tuberculosis,

and that the products were safe.

FTC stated that did

not have adequate

scientific evidence to

substantiate the safety or

efficacy claims for

their comfrey products

Defendants agreed

to stop marketing

the comfrey products

and to include

a warning on

comfrey products,

they also agreed

to stop making

the challenged safety

and health benefit

claims and to

pay $100,000 for

consumer redress

Note: FTC ¼ Federal Trade Commission.
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the testimonials have to be enough proof of efficacy and
safety. The claim might be made that ‘‘science doesn’t have
all the answers.’’ On the other hand, quackery is quick to
claim that it has discovered the fountain of youth, the cures
to incurable diseases, and miracle answers to obesity.
Frequently accompanying the testimonials are statements
such as ‘‘sold to thousands of satisfied customers.’’

5. Centuries-Old Remedies Are Credible Because
They Have Withstood the Test of Time

Examples abound of remedies where the efficacy is
based upon their past use spanning centuries. This was
a prevalent argument for defending the sale of ephedra,
which is now banned by the FDA. People in remote
Andean regions claim that the water from glacial runoffs,
otherwise known as ‘‘glacial milk,’’ is the fountain of
youth. Several web sites promote the sale of glacial milk
as an anti-aging treatment.

6. Attempts to Convey Credibility: White Coats,
‘‘MDs,’’ ‘‘Academies,’’ and ‘‘Institutes’’

Because the consumer is likely to at first be at least a little
skeptical, it is critical for the huckster to appear credible. It
is this feigning of credibility in the health field that makes
the huckster a quack. The huckster will often appear in
a doctor’s white coat with a stethoscope around his or her
neck; so commonly seen in infomercials. Web sites will
have pictures of people in lab coats looking in microscopes,
or of other academic medical themes. When appearing in
person, the effective quack will exude confidence, never
letting up that what he or she is pushing is dishonest
nonsense.

As the message becomes less believable, the attempts to
convey credibility become more severe. Some organizations
claim ‘‘board examinations’’ yet anti-aging medicine is not
recognized by the American Board of Medical Specialties
(ABMS). In December 2000, the founders of the American
Academy of Anti-Aging Medicine, Ronald Klatz and Robert
Goldman, were disciplined by the Illinois State Board of
Medical Registration for adding the ‘‘MD’’ designation to
their names (23).

7. The Absence of Adverse Reactions and the Making
of Claims That Sound Too Good to Be True

The terms ‘‘all natural,’’ ‘‘herbal,’’ and ‘‘wholesome’’
may be used to intimate that the product has no associated
adverse side effects. For example, many weight loss
products claim to be ‘‘natural’’ or ‘‘herbal,’’ but this doesn’t
necessarily make them safe. Such assurances, even if they
are true, do not ensure their safety, as numerous adverse
effects have been noted for many herbal products and for
patients with specific conditions where the herb is contra-
indicated.

Unlike prescribed medications, under the 1996 labeling
rules of the DSHEA, vendors of dietary supplements are not
required to list either potential adverse reactions or potential
interactions with medications. Thus, other than moral
obligation, the vendor has no incentive to inform the public
of these hazards. The result is that adverse reactions are
rarely if ever mentioned by hucksters.

The more hucksterism required to sell a product, the
greater the efforts to dispel any concerns about it. If adverse
reactions are mentioned at all, it is usually in the context
of criticizing studies that warn against use of the product.
In the case of many products covered by the DSHEA, or
hGH, the quack will indicate a vast experience with treating
hundreds if not thousands of his or her patients with the
elixir with nothing but positive reports.

8. Simplistic Rationales To Dupe the Lay Public
Very few medical innovations and discoveries are

simple. In the face of the multitude of behavioral,
environmental, and genetic interactions that determine
the tremendous heterogeneity in how we all age, the anti-
aging quacks claim that the answer is as simple as
modulating a single hormone. They observe with their
costumes, white coats and stethoscopes, that hGH,
melatonin, and DHEA decline with advancing age.
Exclaiming that aging is a disease, they announce that
administration of one or more of these hormones while
carefully monitoring levels will not only restore youth but
expand life span to 150 years. However, there is no more
science to choosing specific levels as there is to using the
hormones to stop aging. In actuality, the decline in growth
hormone may be evolutionarily adaptive to reduce cancer
risk and propensity for insulin resistance (24).

9. Use Celebrities and Attempt Associations With
Well-Known Legitimate Scientists

Numerous sites and infomercials solicit celebrities who
themselves may be conned by the quack, or are simply out to
make money. Legitimate well-known scientists might sud-
denly find their names on stationery or web sites by virtue
of accepting a recognition award, but in the process,
and perhaps unknowingly, appear to endorse the institution
or product.

Table 2. Signs and Tricks of Quackery

1. The claim is pitched directly to the media without evidence of unbiased

peer review

2. The purveyor’s work or message is being suppressed by the scientific

establishment

3. Use phrases like ‘‘scientific breakthrough,’’ ‘‘exclusive product,’’ ‘‘secret

ingredient,’’ or ‘‘ancient remedy’’

4. Testimonials and anecdotes are pervasive

5. Centuries old remedies are credible because they have withstood the test

of time

6. Attempts to convey credibility: white coats, ‘‘MDs’’, ‘‘academies,’’ and

‘‘institutes’’

7. The absence of adverse reactions and the making of claims that sound too

good to be true

8. Simplistic rationales to dupe the lay public

9. Use celebrities and attempt associations with well-known legitimate

scientists

10. ‘‘The esteemed medical tradition of off-label use’’

11. Products are sold

12. Misleading interpretations of studies or outright false claims that

something works

13. Disclaimers

14. Money back guarantee

15. ‘‘We are on your side’’
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10. ‘‘The Esteemed Medical Tradition of Off-Label Use’’
Quacks will often indicate their treatment as an ‘‘alterna-

tive’’ to traditional and FDA-approved uses of medications.
However, alternatives in the world of quackery are unproven
and often unsafe. To suggest efficacy, the quack often
recommends using the product in conjunction with proven
strategies such as exercise and weight loss. Of course, it is
these latter behaviors that end up being responsible for any
positive results sensed by the patient. In some cases, such as
hGH and anabolic steroids, off-label use is illegal.

11. Products Are Sold
Anti-aging web sites and journals are rampant with

conflicts of interest, with health care providers purporting
to disseminate trustworthy information while using that
very same information to sell their products. Simply, the
marketing of products by people either pretending to be or
who actually are licensed health care providers is likely the
most important and reliable indicator of quackery.

12. Misleading Interpretations of Studies or Outright
False Claims That Something Works

Out of necessity, by virtue of the products they are
attempting to sell, quacks must deceive the public. Part of
this deception entails misconstruing the results of published
studies and outright fabrication of results. The publication of
the Rudman article has led to hundreds of misleading
quotes, misrepresentations, and summaries of the New
England Journal of Medicine article (1,2).

In an unprecedented move, the journal now posts
a warning on its web site (along with links to specific
articles) in association with the Rudman article stating:

‘‘Editor’s Note, posted February 26, 2003: This article has
been cited in potentially misleading e-mail advertisements.
To give readers more complete information, the full text of
the article, its accompanying editorial, and more recent
articles about advertising dietary supplements and the
question of growth hormone’s role in the aging process
have been made available online at no charge.’’

For example, a web site hawking hGH, states: ‘‘Dr.
Daniel Rudman published in the New England Journal of
Medicine his clinical findings of the effects of anti-aging.
The results were startling to say the least. Working with
volunteers over a period of 6 months the aging process was
reduced from 10 to 20 years in the patients who received
HGH. In the controlled group that didn’t receive HGH, the
normal aging process continued. Since Dr. Rudman’s initial
findings, thousands of additional studies have supported the
fact that HGH can and does not only retard aging, but also
reverses the process as well. **Look Younger **Lose Weight
**Restore Hair Growth **Regain Hair Color**Reduce
Wrinkles **Improve Skin Texture **Improve Skin Elasticity
**Feel Younger**Restore Sex Drive**Increase Energy
(http://www.healthinternal.net/new_page_2.htm). Nowhere
in the Rudman article do the authors indicate that the aging
process was reduced (1).

According to Senator John Breaux, Chairman of the
United States Senate’s Special Committee on Aging, in his
review of a 2001 issue of the Journal of Longevity, ‘‘Some
of the articles and advertisements simply prey on the fears of
the elderly, while others counsel the reader to take a
particular supplement in place of traditional medicine’’ (6).
Regarding the production of the Journal of Longevity, in his
testimony, the Chief Financial Officer of the Brazwell
Companies stated that ‘‘the magazine is presented in such
a manner so as to suggest that it is a legitimate medical
journal with articles written by various medical professio-
nals.’’ Furthermore: ‘‘The fact is that it is neither a journal,
nor does it present any reviews of any preventative medi-
cine. Every word in the magazine is composed by Braswell
staff, and furthermore every word is designed to do one
thing, sell Braswell products.’’

13. Disclaimers
Disclaimers in and of themselves are not proof of

quackery. Many reputable books and other sources of
health information provide disclaimers to advise the reader
that when making decisions that could impact upon their
health, they are well advised to consult with their health care
professional.

However, for many web sites, infomercials, and other
quackery sites, the fine print absolutely contradicts the
intention of the huckster. For example, one site states:
‘‘This information is not medical advice or diagnosis, nor is
it to be construed as medical advice, medical information,
medical diagnosis, or medical prescription for curing, re-
moving, or preventing any disease, or related symptoms. You
should not use the information on this site for diagnosis
or treatment of any health problem or for prescription of
any medication or other treatment. You should always
speak with your physician or other health care professional
before taking any medication or nutritional, herbal, or homeo-

Table 3. Helpful Anti-Quackery Resources

FDA’s MedWatch program

for reporting adverse effects

and other concerns

Toll-free number: 800-332-1088,

fax: 800-332-0178 or

website: www.fda.gov/medwatch

FDA’s Center for Food

Safety & Applied Nutrition

(CFSAN): Information about

dietary supplements

http://www.cfsan.fda.gov/;dms/

supplmnt.html

Consumers Reports http://www.consumersunion.org/pub/

core_product_safety/000961.html

FDA’s Tips for Older Dietary

Supplement Users

http://www.cfsan.fda.gov/;dms/

ds-savvy.html

FDA’s

Office of Dietary

Supplements

http://www.dietary-supplements.info.

nih.gov

Federal Trade Commission’s

Consumer Site

http://www.ftc.gov/bcp/menu-health.htm

Federal Trade Commission’s

‘‘Operation Cure All’’ for

detecting Internet fraud

regarding health-related

claims

http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/

cureall/index.html

Federal Trade Commission

Consumer Complaint Form

https://rn.ftc.gov/pls/dod/wsolcq$.startup?

Z_ORG_CODE¼PU01

National Council Against

Health Fraud

With several helpful links to a number

of quackery watch web sites:

http://www.ncahf.org

Quackwatch http://www.quackwatch.org
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pathic supplement, before starting any diet or exercise
program or before adopting any treatment for a health
problem.’’

Such clear contradictions and what appear to be excessive
attempts to shrug responsibility should be regarded as
a warning to the consumer. Some web sites have disclaimers
that are multiple pages long attempting to protect the quack
from any potential legal action. Rather than claim to cure,
the quack might claim that the product balances the person’s
pH, detoxifies the body, or establishes youthfulness. Such
language protects the quack, since it is impossible to prove
what, if any, changes took place.

14. Money-Back Guarantee
Numerous mail order and web site hucksters offer money-

back guarantees for their products. Given the disclaimers
most of these sites have, it is hard to imagine the circum-
stances under which they would return money. The origin of
a number of sites makes it clear that the entrepreneur has no
intention of honoring a guarantee. Use of NetworkSolutions’
WHOIS feature allows the consumer to look up the owner
of a specific web site (http://www.networksolutions.com/
en_US/whois). Many sites have off-shore origins, particularly
Belize and China. Finding addresses such as these should give
a person reason to suspect the veracity of the web site.

15. ‘‘We Are On Your Side’’
In attempts to appear to be the consumer’s true advocate,

the huckster or quack might claim that they have information
that doctors, the FDA, or the American Medical Association,
for example, do not want them to know. They often claim
that the consumer must have the freedom to choose, and they
are there to help them make the decision. One hGH sales site
attempted to convey they were the visitor’s advocate by
providing them the opportunity to report unwanted e-mails.
However, further investigation revealed that such reports
went to an Internet marketing firm that was the source of the
e-mail advertising the site in the first place.

CONCLUSION

How ironic it is that some patients will refuse, perhaps as
a matter of principle, medications and even antibiotics,
which have well-characterized efficacy, contraindications,
and potential adverse effects while at the same time they
turn to supplements that, in the words of Melvin Benarde
are, ‘‘unregulated, untested, unstandardised and of unknown
effects’’ (25). It is by virtue of the quackery that pervades
the anti-aging industry that enough people are hoodwinked
into using these products, thus allowing the industry to
sustain itself and in some cases facilitate the fortunes of
a few. Also, inexcusably weak oversight by both federal and
state agencies that should instead be empowered to protect
people from the physical, social, and financial harm exacted
by the industry must share the blame.

While freedom of access and the freedom to choose are
important rights, people also have the right to safe and
reliable choices. Clearly a balance between these two rights
must be achieved. However, the scales are severely tipped in
favor of the quacks and hucksters, where people are steering
blind, having no idea of the safety, content, contra-

indications, side effects, or efficacy of their purchases.
Even worse, patients may believe they are being offered
sincere and accurate information when in fact they are being
duped.

Congress might have been attempting to achieve that
balance with passage of the DSHEA in 1994. Clearly,
however, the amendment did not afford citizens with even
the bare minimum of protection from quackery and
hucksterism that they deserved. Since the DSHEA,
Congress has entertained the passage of legislation that
would make such matters even worse with the provision of
insurance coverage for these products and to allow
entrepreneurs to make disease- and cure-related claims for
their products (26,27). Alternatively, Congress is also
considering House of Representatives bill 3377 and Senate
bills 722 and 1538 to enhance consumer protection (http://
olpa.od.nih.gov/legislation/108/pendinglegislation/dietary.asp).

Despite legislation that should keep substances such as
hGH and anabolic steroids out of the hands of quacks, the
FDA and other agencies are not afforded the resources they
need to adequately protect citizens. Even with subpoenaed
appearances before Congress, quacks and hucksters simply
plead the Fifth Amendment in the face of admonishments for
their unethical behavior, and continue to make millions of
dollars taking advantage of the vulnerable and desperate,
many of whom are older people (6). With such blatant
disregard for the public good and with the tardy ban of
ephedra fresh in the minds of Congress, the DSHEA and
hormone pushers must be dealt with by Congress with
effective legislative changes that will give the FDA, FTC,
and state agencies the laws and resources they need to ensure
that citizens receive the accurate information and assurances
they need to make sound choices about their health.

The billions of dollars Americans are currently spending
on alternative supplements mandates that resources be
dedicated to conducting well-designed studies to determine
the efficacy and safety of supplements that show promise or
to debunk supplements that show no promise but are used
by a substantial number of people. Short of such legislation
and until responsibly performed studies provide the an-
swers, health care providers and consumers would be wise
to familiarize themselves with the quack’s and huckster’s
arsenal of tricks.
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hearings that recommend something be done in 
order to counter this blatant disregard for the 
public’s health and interests [1–4,102,103], enforce
ment agencies are terribly underfunded and have 
other mandates, such as countering terrorism, 
that must come first. 

Tell your patients what should make 
their guard go up
What do you say to your patient when they 
come to you asking: “Doctor, a celebrity on 
television says I can be like her if I take bio
identical hormones? Can I?”? You can help your 
patient become an educated consumer. If they 
ask you about an antiaging clinic or product, 
go over Box 1 with them, which details the signs 
of quackery and ask them how many appear in 
the advertising they have seen or heard. Any one 
of these red flags should be a tipoff that they 
should just walk away [5].

“…entrepreneurs gladly invest money 
in order to promote their antiaging 
wares, knowing that the monetary 
return outweighs the potential legal 

costs or risks.”

Today, the bread and butter of the hucksters 
and quacks is the sale of hormones as the foun
tain of youth. This is really no different than the 
strategies used in BrownSéquard’s time, who 
in the late 1800s was advocating the injection 
of fluids from guinea pig testicles for rejuvena
tion. Hormones have long been equated with 
youthful ness by the lay public and so it is an 
easy sell. In particular, the ‘growth hormone’ is 
a marketer’s dream come true, where the name 
itself contributes to the illusion that it is respon
sible for youth. Some doctors call these drugs 
‘bioidentical’ hormones or all natural hormones. 
What they mean by this varies from substances 
made from vegetables – such as soy or yams, 
which some claim have estrogenlike effects – to, 
more commonly, drugs that are exactly the same 

The resurgence of hucksters & quacks
While promises of eternal youth in a bottle and 
allencompassing cures for what ails you have 
been around forever, at least four events have 
recently converged resulting in doctors now 
being asked by their patients on a more frequent 
basis about something they saw on television or 
heard on the radio regarding a cure for aging. 
First, there is the postwar ‘baby boom’ genera
tion, an extremely large number of people who 
are now in their lateforties to midsixties, many 
of whom are wondering how much life they have 
ahead of them and what they can do in order to 
age well. 

Second, there are the popular television 
shows that promote science illiteracy by pro
viding primetime and unchallenged pulpits 
to pseudoscience sermons from lay celebrities. 
Both Oprah Winfrey and Mehmet Oz are suing 
internet sites for using their names in order to 
sell resveratrol following a segment they aired 
professing the longevity enhancing abilities of 
the pill [101]. Along with the television shows, 
there is the internet, conventions and maga
zine advertisements into which entrepreneurs 
gladly invest money in order to promote their 
anti aging wares, knowing that the monetary 
return outweighs the potential legal costs or 
risks. In a world in which the public hears of 
truly successful medical therapies and incredible 
advances such as whole genome sequencing, the 
gullible and unsuspecting fall more easily for 
multi million dollar advertisement campaigns 
by people wearing surgeon’s scrubs or white lab 
coats exclaiming that they can provide injections 
or pills that will make the recipient young. 

Third, in the USA, with the 1994 passage 
of the Dietary Supplement and Education Act 
(DSHEA) and continued efforts by lobbyists, 
special interests and selfserving politicians, 
loopholes in the law enable hucksters to market 
a wide range of potions, creams and pills that, 
at best, cost a lot of money and, at worst, con
tain impurities or substances that can harm or 
even kill [1–4,102,103]. Finally, despite government 
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as hormones made by human organs. The huck
sters’ spin is that these drugs are ‘natural’ and, 
therefore, do not cause any harm. While various 
hormones are indicated for specific endocrino
logic diseases, they can in fact have toxic, if not 
lifethreatening effects, especially when given 
under the direction of someone who is intent 
on selling them far outside the realm of prudent 
medical practice; that is, prescribing them for 
antiaging or agemanagement. 

Responsible medical care & advice
The American Medical Association’s (AMA) 
Council on Science and Public Health 
recently released its report, ‘The use of hor-
mones for “anti-aging”: a review of efficacy and 
safety’ [104]. The report is based upon a compila
tion of peerreviewed studies gathered from 
a Medline search for all reviews, controlled 
clinical trials and metaanalyses of such tri
als involving human growth hormone (hGH), 
dehydroepiandro sterone, testosterone or estro
gens and the word ‘aging’. The authors also 
reviewed the National Institute on Aging, the 
US FDA, the Agency for Health Care Research 
and Quality (AHRQ) and the Institute of 
Medicine (IOM) reports. Finally, guidelines 
and consensus statements were sought from the 
endocrinology and obstetrics and gynecology 
professional societies. 

The following table summarizes the report’s 
recommendations concerning the hormones 
most commonly sold and distributed by anti
aging and agemanagement clinics, websites 
and some pharmacies [6,105]. Essentially, the 
report states that none of these substances 

have been demonstrated to confer an antiag
ing benefit. In some cases, such as dehydroepi
androsterone, there were neither benefits nor 
risks, while in others, such as hGH, the risks 
far outweigh any minimal benefits, if any exist 
at all (TaBle 1) [104].

“…prescribing or distributing 
testosterone or other androgenic 

anabolic steroids for body-building, 
athletic use or other situations where 

the patient demonstrates normal 
testosterone levels would be 

considered professional misconduct 
and unethical practice.”

The AMA’s review of the risks and benefits of 
these hormones in the setting of antiaging and 
athletic enhancement is very important given its 
inclusion of the consensus and position statements 
of the key professional medical societies as well 
as the Federal agencies that guard public health. 
I would add to the above list several other impor
tant side effects of testosterone. Testosterone 
administration in other wise healthy people is 
associated with obstructive sleep apnea [7], low 
highdensity lipoprotein cholesterol [8,9], hyper
tension [8] and atrial fibrillation [10], as well as 
impulsiveness and violent behavior, including 
suicide and irritability [11]. Some clinics, particu
larly when they are catering to bodybuilders, will 
add androgenic anabolic steroids (AAS), which 
are synthetic derivatives of testosterone [12], to 
the drug regimen. Many of these steroids have 
additional dangerous effects. Oral AAS such as 

Box 1. Signs and tricks of quackery. 

• The claim is pitched directly to the media without evidence of unbiased peer review

• Claims that the purveyor’s work or message is being suppressed by the scientific establishment

• Use of phrases such as “scientific breakthrough”, “exclusive product”, “secret ingredient” or 
“ancient remedy”

• Testimonials and anecdotes (including from the seller themselves)

• Claims that centuries-old remedies are credible because they have withstood the test of time

• Attempts to convey credibility with doctors’ coats or the use of the words “MD”, “academies” 
or “institutes”

• The absence of adverse reactions and the making of claims that sound too good to be true

• Simplistic rationales to dupe the lay public

• The use of celebrities and attempted associations with well-known legitimate scientists

• “The esteemed medical tradition of off-label use” in the case of growth hormone

• Misleading interpretations of studies or outright false claims that something works

• Use of disclaimers

• Use of money back guarantees

• Use of the phrase, “We are on your side”

Adapted with permission from [5].
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oxandrolone (Anavar), oxymetholone (Anadrol) 
or stanozolol (Winstrol) are notorious for causing 
liver inflammation and failure [13]. 

Administration of testosterone that a reason
able physician would regard as falling within 
the accepted standard of medical care requires 
abnormally low morning testosterone levels 
to be demonstrated [14]. Besides male hypo
gonadism [14–16], AIDS wasting syndrome [14] 
is a potential indication for testosterone supple
mentation. Therefore, prescribing or distribut
ing testosterone or other AAS for bodybuilding, 
athletic use or other situations where the patient 
demonstrates normal testosterone levels would be 

considered professional misconduct and unethi
cal practice in nearly all US states and a felony 
under US Federal law (the Anabolic Steroid Act). 

In the case of hGH, medically reasonable 
indications for growth hormone administra
tion in adults are quite limited in light of the 
substantial and prevalent risks associated with 
hGH in disease free adults. In addition to the 
risks noted in TaBle 1, increased cancer risk has 
long been a concern. Recently, a University 
of California study indicated that men aged 
50 years or older with an IGF1 level greater 
than 100 ng/ml are at twice the risk for can
cer compared with those who have lower IGF1 

Table 1. Summary of the American Medical Association’s Council on Science and Public Health’s recently 
released report “The use of hormones for “antiaging”: a review of efficacy and safety”.

Hormose(s) Benefits Excess risk Comments of risk:benefit ratio Ref.

Estrogens plus 
progestin 

In postmenopausal women, 
‘some’ benefit for: 
Bone facture
Colorectal cancer
Vasomotor symptoms 
of menopause
Topical for atrophic vaginitis

In postmenopausal women, an 
excess risk of: 
Stroke
Thromboemblism
Breast cancer
Dementia
Cognitive impairment
Coronary heart disease when not 
initiated near age of menopause

Risks exceed benefits
Not indicated for chronic conditions 
in postmenopausal women
FDA Black Box Warning

[20–25,106]

Estrogens alone 
(women with 
hysterectomy)

Age 50–59 years, decreased 
risk of coronary artery 
disease and fracture
Vasomotor symptoms 
of menopause
Topical for atrophic vaginitis

In postmenopausal women, an 
excess risk of: 
Stroke and thromboemblism
Dementia
Cognitive impairment

Not indicated for chronic conditions 
in postmenopausal women
FDA Black Box Warning

[21–23,
25–27,102, 

107]

Testosterone for 
menopausal women 
with low 
sexual desire

Improved desire
Improved desire and sexual 
function

Excess cases of breast cancer
Increased hirsuitism and acne

In light of increased cancer rate, 
great caution warranted

[28–30]

Testosterone for 
middle-aged men 
with normal 
testicular function

No clear benefit 
demonstrated

Increased hematocrit
Increased risk for new prostate 
cancer or hyperplasia uncertain

No benefit, but further study 
is warranted

[31]

Testosterone for 
older men with 
abnormally low 
testicular function

Increased lean body mass 
and decreased fat mass, but 
little change in strength;
Dose-dependent increase in 
both muscle mass 
and strength

Increased combined rate of 
prostate events (cancer, PSA >4 
and biopsies)
Elevated hematocrit
Dose-dependent increase in 
hematocrit, prostate events and 
leg edema

Inconsistent trial results for quality 
of life, sexual or cognitive function
Dose-dependent benefits are 
countered by dose-dependent 
adverse events

[14,32,33]

Growth hormone for 
antiaging or hGH 
decline associated 
with aging

Minimal improvement in 
lean body mass or decrease 
in fat mass

Soft tissue edema, arthralgias, 
carpal tunnel syndrome and 
gynecomastia, diabetes mellitus 
and elevated fasting glucose

Risks outweigh the minimal benefit, 
if any benefit exists

[34–37]

DHEA No benefit observed 
(e.g., body composition, 
strength and quality of life)

None reported, although no 
reliable study was performed for 
longer than a year

No benefit [38–45,108]

DHEA: Dehydroepiandrosterone; hGH: Human growth hormone; PSA: Prostatic-specific antigen.
Data from [104].
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levels [17]. Medically reason able and legal indica
tions for the use of hGH in adults include: AIDS 
wasting syndrome; short bowel syndrome; con
genital growth hormone deficiency syndrome; 
and adult growth hormone deficiency syndrome. 
In all cases, a demonstration of anterior pituitary 
gland hypofunction with a valid stimulation 
test is required in order to meet the threshold 
of acceptable medical standards of care. These 
standards of care are fortunately reflected by 
US Federal law (333[e] of the Food Drug and 
Cosmetic Act) [18,19] and many states also have 
laws that limit the prescription and distribu
tion of growth hormone to the above medically 
acceptable indications [6]. Refer to the website 
that I author for uptodate coverage of medical 
and legal issues related to hGH and anabolic 
steroids [109].

Thus, with the above information, what do 
you tell your patient? I suggest that you seize this 
opportunity to find out what are your patient’s 
concerns. Assure them that they do not need 
to be sold a bill of goods (often more than 
US$10,000 a year) and help them to construct 

and carry out a plan to achieve their key health 
goals. Thank your patient for coming to their 
senses in seeking your advice and work with 
them to produce a patienttailored preven
tion and screening program that incorporates 
un biased, evidencebased advice that, with your 
encouragement, will be geared towards enhanc
ing their resilience and minimizing the known 
risks for agerelated diseases. 
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