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Introdução 

• É o período de transição entre infância e vida adulta, 
caracterizada por desenvolvimento gonadal, 
aparecimento dos caracteres sexuais secundários, 
aquisição das funções reprodutivas e modificações 
psicológicas.  

• Aceleração da taxa de crescimento, aumento na massa 
mineral óssea e índice de massa corporal (IMC). 

• Influenciada por fatores genéticos (idade da puberdade 
dos pais), raciais, ambientais, sociais, além da 
tendência secular.  

• Duração de 3-5 anos.  
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Eixo HHG durante a vida fetal e pós fetal 

Brook CGD. et al. ClinicalPediatricEndocrinology. 7th Edition, 2020  

minipuberdade 



AlotaibiMF et al Physiology of puberty in boys and girls and pathological disorders affecting its onset Journal of Adolescence 2019 



Evolução do tempo de menarca 
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Gonadotrofinas 
• LH 

- Teca ovariana -> Progesterona e andrógenos 

- Cél. Leydig -> andrógenos (pp Testosterona) 

- A secreção pulsátil de LH começa antes do início dos 
sinais clínicos de puberdade e um aumento na 
amplitude dos picos de LH é o ponto-chave para a 
sinalização da maturação puberal do eixo HHG. 

• FSH 

- Granulosa -> aromatização dos andrógenos da teca e 
formação de folículos 

- Cel. Sertoli -> espermatogênese 



Adrenarca 

• Enquanto a adrenarca é normalmente coordenado com o desenvolvimento puberal, 
não é necessário para ele nem dependente dele. A produção de andrógenos da zona 
reticular aumenta dois anos ou mais antes das gonadotrofinas e esteróides sexuais 
aumentar. 

 

Google imagens 

• Dehidroepiandrosterona (DHEA) 
• Dehidroepiandrosterona sulfato 

(S-DHEA)  
• Androstenediona  
• Testosterona  

• Pelos pubianos 
• Estímulo às glândulas 

sudoríparas 
• Desenvolvimento de odor 
• Crescimento e IO ↑ 



Densidade Mineral Óssea 
• Esteróides sexuais, fatores genéticos, nutrição, exercício, ação do 

GH 

• Fases mais importantes de crescimento ósseo - infância e 
puberdade 

• Pico de mineralização óssea ocorre após o pico de vel. de 
crescimento.  
• Meninas entre 14 e 16 anos 
• Meninos por volta de 17,5 anos.  

• Na idade adulta jovem, os homens têm, na região metafisária, 
trabéculas mais espessas, com número trabecular semelhante ao 
das mulheres -> implicações mais tarde na vida, quando ocorre a 
reabsorção óssea. Nas mulheres, as trabéculas finas são mais 
facilmente perfuradas. 

• A seção transversal do corpo vertebral  é ~ 15% maior em 
meninos do que meninas antes da puberdade e ~ 25% maior na 
maturidade, mas não há diferença de sexo no número trabecular 
ou espessura. 
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Crescimento linear 
Idade do PVC Estágio 

puberal 
Média de VC  

♀ 11,5 M2-M3 8,3cm/ano 

♂ 13,5 G3-G4 9,5cm/ano 

• Diferença média na altura adulta entre homens e mulheres é de 12,5 cm  
• Após a menarca, geralmente só resta 2–3% de crescimento remanescente 

na menina, com uma média de 5-7,5 cm (com um máximo de 11cm) antes 
de a altura adulta ser atingida 

• Crescimento axial > apendicular 
• Os esteroides sexuais influenciam o crescimento tanto direta, quanto 

indiretamente através de estímulo de secreção do GH e IGF-1.  

Brook CGD. et al. ClinicalPediatricEndocrinology. 7th Edition, 2020 
Bandeira, F. et al. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes, 3ª Ed, 2019. 
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- O estrogênio é o fator que 
medeia o aumento de GH 
durante a puberdade.  

- Efeito bifásico: baixas 
concentrações estimulam o 
crescimento enquanto 
maiores concentrações 
levam à sua cessação - 
desempenha um papel 
importante nos estágios 
finais da fusão epifisária, 
sendo o principal fator que 
funde as epífises dos ossos 
longos. 

- Quando inibidores de 
aromatase (ex.: anastrozol, 
letrozol) são usados em baixa 
estatura, objetiva-se atrasar a 
fusão epifisária, permitindo 
mais tempo para o crescimento. 
 

♂ 

♀ 



• MENINO:  

- Início entre 9-14 anos 

- Primeiro sinal: aumento testicular -> 2,5cm de diâmetro ou 4ml de volume -> G2 de 
Tanner 

- Depois vem a pubarca – depende mais da produção de testosterona testicular (já nas 
meninas, produção adrenal) – ocorre depois que os testículos atingem cerca de 8 a 10ml 
(G3 de Tanner) 

- No final, o estirão de crescimento (entre G3/G4 de Tanner) – idade óssea entre 13 e 15 
anos -> as cartilagens epifisárias se fecham 1 a 2 anos após o final do estirão, com idade 
óssea (IO) em 18 anos +/-.  

  

• MENINA: 

- Início entre 8-13 anos 

- Primeiro sinal: telarca (M2 de Tanner) 

- Depois vem o aumento da velocidade de crescimento (VC) -> entre os estágios 2 e 3 de 
Tanner 

- Em seguida, a adrenarca  

- Por último, a menarca – depois dela, a menina ainda cresce por 1 a 2 anos, mas em 
velocidade reduzida, e as cartilagens epifisárias se fecham por volta de 16 anos de IO. 
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Puberdade Precoce (PP) 

• Características sexuais secundárias antes dos 8 anos de 
idade em meninas e antes dos 9 anos em meninos ou 
menarca antes dos 10 anos de idade em meninas. 

• 10 ♀ : 1 ♂ 

• Central x periférica 

• O diagnóstico precoce visa prevenir: 
• Baixa estatura (BE) adulta decorrente da fusão epifisária 

precoce 
• Danos psicossociais 
• Maior risco de obesidade, hipertensão, DM2, AVE, 

mortalidade CV, CA de mama (pela alta exposição precoce ao 
estrogênio)  



Puberdade Precoce Central (PPC) 

• Evolui na mesma ordem e no mesmo ritmo da 
puberdade normalmente cronometrada  

*Na PP periférica pode haver assincronia no 
desenvolvimento das etapas de Tanner. 

•  ♀ idiopático em 90% , ♂ causas orgânicas em 60-
70% 

• Causas: 



1) Lesões do SNC 

• Hamartomas: causa orgânica mais comum em ambos os sexos. É comum ocorrer em crianças 
com idade < 4 anos. As crianças podem apresentar convulsões tônico-clônicas generalizadas, 
convulsões gelásticas (risos sem motivo aparente) e comprometimento cognitivo.  

• Outros tumores: astrocitomas, craniofaringiomas, disgerminomas, meningiomas, gliomas, 
pinealomas e ependimomas.  

• Outras lesões: infecciosas, radioterapia, trauma... 

2) Adoção  

• mecanismo multifatorial (melhora da dieta, do ambiente psicossocial...) 

3) Tratamento da Puperdade Precoce Periférica 

• decorrente da exposição prolongada a esteroides sexuais, levando à maturação de centros no 
SNC. 

4) Hipotireoidismo primário 

• o excesso de TSH estimula os receptores de FSH, levando ao quadro. Neste caso, a PPC apresenta 
baixa VC e IO atrasada. 

5) Genética 

• defeitos na via da kisspeptina (genes KISS1 e KISS1R), mutações do gene DLK1, inativação do 
gene MKRN3, distúrbios sindrômicos (williams-beuren, Silver-russel, Temple, Prader-willi). 



Puperdade Precoce Periférica (PPP) 
• Pode haver desenvolvimento puberal iso ou 

heterossexual. 
• ORIGEM GONADAL: 
 1) Genética:  
 Síndrome McCune-Albright:  
Displasia fibrosa + manchas café com leite + PP.  
Mutação ativadora do gene GNAS1 - ativação constitutiva 
do receptor de LH, estimulando a produção de esteróide 
na ausência de ligação de LH.  
Mais comum em meninas.  
 Testotoxicose: etiologia familiar, causada por 
mutação do receptor de LH que o torna ativo, ativando 
precocemente as cél. de Leydig. 

Google imagens 



 2) Tumores: 

 Cistos ovarianos, tumores ovarianos, tumores 
da células de Leydig (assimetria testicular à palpação) 

• ORIGEM SUPRARRENAL: 

 Causa pubarca precoce em ambos os sexos, 
além de virilização em meninas e aumento peniano 
isolado em meninos. HAC ou Tumores. 

• ORIGEM EXÓGENA: 

 Esteroides sexuais administrados 
incorretamente.  

 



Diag. da PP 
• Anamnese e exame físico:  

História familiar e pessoal 
exposição a esteroides 
sintomas como cefaleia e alteração visual 
alterações cutâneas (manchas café com leite – sínd. McCune-Albright) 
sinais de virilização (sugerindo etiologia periférica) 
palpação testicular (volume, assimetria) e mamária (diferenciar de 
adiposidade)  
avaliação antropométrica (avaliar obesidade e sobrepeso). 

• Definir estágio puberal, idade óssea (Rx mãos e punhos), previsão 
de estatura final 

• Reconhecer clinicamente as variantes benignas da PP 

• Testes adicionais são geralmente recomendados em:  
todos os meninos com desenvolvimento puberal precoce,  
em meninas com estágio M3 ou superior / estágio M2 precoce e critérios 
adicionais, como aumento da velocidade de crescimento / sinais e sintomas 
sugestivos de disfunção do SNC  

AtlasdeDesenvolvimento
Ósseo–
MétododeGreulichePyle.

NovoNordisk. 



LH basal:  

• ICMA (método com maior 
sensibilidade e 
especificidade) – ponto de 
corte >0,1U/L.  

• IFMA >0,6U/L.  

Relação LH/FSH 

• > 1 ou > 0,66 

LH pós estímulo com 
análogos de GnRH 

• ICMA > 5U/L 

• IFMA > 9,6 U/L em 
meninos e > 6,9 U/L em 
meninas. 

• Altas concentrações de esteroides sexuais com gonadotrofinas suprimidas 
sugerem etiologia periférica. 

• Em meninos, valores normais de Testosterona excluem PP. 
• Nas meninas, 40% das PP cursam com níveis de estradiol pré-púberes. A 

exposição ao estrogênio é melhor avaliada por USG pélvico. 
• hCG em meninos na investigação de PPP para investigar tumores 

embriogênicos. 
• 17-OHP na suspeita de HAC 
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• Avaliar TU e cistos de ovários em casos de aumento sérico 
de estradiol. 

• Avaliar se a exposição estrogênica está presente: 
comprimento, volume e forma uterinos, espessura 
endometrial 

USG de 
ovários e 

útero 

• Se os testículos diferirem em volume  

• Para detectar tumores de células de Leydig, que geralmente 
não são palpáveis. 

USG de 
testículo 

• Avaliar suprarrenal ou TU produtores de hCG. 
USG abdominal 

• Todos os meninos 

• Meninas < 6 anos 

• Presença de sintomas ou doenças neurológicas associadas 

RM de crânio 



Variantes normais da puberdade 
• Telarca precoce 

Presença isolada de mamas em meninas sem outros índices puberais 
associados.  
Pode ocorrer nos primeiros 2 anos de vida e entre 6-8 anos de idade. 
Mais prevalente nas crianças com sobrepeso/obesidade. 
Pode progredir para PP em 10-18% dos casos. 

• Adrenarca ou Pubarca precoce 
Presença de pelos em púbis e axilas secundários ao aumento de 
andrógenos adrenais, sem outros sinais de puberdade ou virilização.  
Fator de risco: meninas negras, obesidade, PIG ao nascimento.  
A VC pode estar acelerada e a idade óssea pouco avançada, porém, 
sem repercussão na altura final. 

• Menarca isolada 
muito rara, sangramento vaginal sem demais sinais e sintomas. 

 



Variações lentamente progressivas da PP 
-Meninas com desenvolvimento de características sexuais secundárias e avanço moderado na idade óssea. 
Espectro clínico entre a verdadeira PPC e a telarca prematura.  
-Na USG, o útero pode mostrar a impregnação precoce de estrogênio, mas a resposta ao GnRH é pré-púbere.  
-Sem perda de estatura final 
-X Tto 
-Não há equivalente masculino das variações lentamente progressivas da PP ou telarca prematura. 

Brook CGD. et al. ClinicalPediatricEndocrinology. 7th Edition, 2020  



TRATAMENTO DA PPC 
• Na PPC progressiva idiopática, o tto com aGnRH de longa ação é o 

padrão ouro -> estimulam continuamente a hipófise, levando à 
dessensibilização. 

• Objetivos:  

 interromper o desenvolvimento sexual até a faixa etária 
normal para o início da puberdade; desacelerar o crescimento e o 
avanço da maturação óssea;  

 evitar problemas psicossociais;  

 reduzir o risco de gravidez precoce e CA de mama. 

• Apresentações de aGnRH: leuprolida, triptorrelina e grosserrelina 

• Se houver queda na velocidade de crescimento para < 4cm/ano 
ou quando há prejuízo na altura final, deve-se associar GH ou 
oxandrolona.  

• Na PPC orgânica e na PPP, tto direcionado à etiologia. 

 

 



Leuprolida 

• Doses de 3,75 a 7,5mg, IM, a cada 28 dias 
• Ef. Colateral mais comum: sangramento vaginal 

secundário à estimulação inicial 
• Falha: progressão mamária ou testicular 
• Alvo: supressão do LH < 4,5U/l.  
• Controle terapêutico: níveis pré-púberes de estradiol e 

testosterona, e níveis reduzidos ou indetectáveis de 
gonadotrofinas.  

• Tempo de suspensão: associar a idade cronológica com 
a maturação óssea e com a previsão de estatura final 
adequada - entre idade óssea 12-12,5 anos nas 
meninas e 13-13,5 anos nos meninos. 
 



• Nova formulação da leuprolida de aplicação 
subcutânea semestral  

• Aprovada em maio/2020   

• Estudo fase 3 
• multicêntrico,  

• avaliando a eficácia, segurança e farmacocinética do 
acetato de leuprolide de 45 mg 

• 64 crianças com puberdade precoce central virgens de 
tratamento. 

• alcançou seu objetivo primário com 87% das crianças 

FENSOLVI® 

BUFFALO GROVE, Ill., May 4, 2020 /PRNewswire/ 



PUBERDADE TARDIA 
• Falta de sinais de características sexuais secundárias 

• ♀ por volta dos 13 anos (ausência de telarca)  

• ♂ aos 14 anos (volume testicular <3 mL)  

• ou ausência de menarca aos 16 anos ♀  

• Tempo entre o início do primeiro sinal da puberdade e o estágio final da 
puberdade ultrapassar 4-5 anos (parada da puberdade).  

• PUBERDADE TEMPORARIAMENTE ATRASADA: 

1) Retardo constitucional do crescimento e da 
puberdade (RCCP) 

•65% das etiologias em meninos e 30% em 
meninas 

•Crescimento lento desde a infância 

•História familiar geralmente + 

•Estatura compatível com idade óssea, sem perda 
de altura final, porém atrasada em relação à idade 
cronológica 

•Atraso na adrenarca compatível com o atrasado da 
gonadarca 

2) Hipogonadismo hipogonadotrófico funcional 

•Atraso maturacional no eixo HHG secundário a 
doenças crônicas, desnutrição, excesso de 
exercício, estresse psicológico ou emocional 



1) Def. isolada de 
gonadotrofinas 

•Características 
eunucoides 
(envergadura > 5cm 
do que altura ou razão 
envergadura/altura > 
1,03) 

•Alcançam altura 
adulta normal ou 
acima do normal, já 
que suas epífises 
fecham mais 
tardiamente. 

2) Sínd. Kallman 

•5♂ : 1♀ 

•Condição herdada, 
transmissão genética 
heterogênea 

•Def. isolada de 
gonadotrofinas de 
origem hipotalâmica 

•Disgenesia dos lobos 
olfatórios -> ↓Olfato 

•Estatura normal até 
iniciar a puberdade -> 
falha no estirão 

•Criptorquidismo, 
micropênis, surdez 
congênita, defeitos da 
linha média, cegueira 
para cores, 
malformações renais e 
ósseas, obesidade, 
leve def. mental. 

3) Sínd. Prader-Willi 

•Ausência de expressão 
dos genes 15q11-q13 
paternos 

•Hipotonia neonatal, 
dificuldade de 
alimentação, letargia, 
choro fraco e 
hiporreflexia.  

•A partir dos 6 meses: 
melhora gradual da 
hipotonia, ganho de 
peso, aumento 
crescente da 
hiperfagia e 
obesidade. 

•Alteração de 
comportamento 

•♂ criptorquidismo, 
micropênis e bolsa 
escrotal hipoplásica 

•♀ hipoplasia dos 
genitais externos 

4) Pan-hipopituitarismo 

•Adquirido : 

•TU da região 
hipotalâmico-
hipofisária 

• infecções do SNC 

•sequela de cirurgia e 
RT. 

•Congênitos (ex: lesões 
da linha média) 

HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO 



HIPOGONADISMO HIPERGONADOTRÓFICO 

1) Sínd. de Turner 

•Pp causa 
hipogonadismo e de 
falência ovariana 
primária  em ♀ 

•Ausência total ou parcial 
do segundo 
cromossomo sexual (X0) 

•BE alterações 
esqueléticas típicas 

•90-95% necessitam tto 
hormonal para a 
puberdade completar e 
a menstruação se 
estabelecer. 

•Diag.: análise cariotípica 
linfocitária ou biópsia de 
pele para cultura de 
fibroblastos 

2) Sínd. de Klinefelter 

•Disgenesia tubular 
seminífera causada por 
um cromossomo X a 
mais no menino 

•Cariótipo típico: 46XXY, 
mas podem ter 
variações 

•A puberdade nem 
sempre está atrasada, 
mas há inadequada 
virilização secundário à 
síntese diminuída de 
testosterona 

• Infertilidade, diminuição 
do vol. testicular (< 6ml) 

•Proporções eunucoides, 
ginecomastia, 
micropênis, alta 
estatura em relação aos 
pais e transtorno de 
comportamento 

•Diagnóstico: cariótipo 
de leucócitos 
periféricos. 

3) Sínd. de Noonan 

•Defeito no cromosso 
12p, levando a falência 
gonadal primária 

•Pode acometer ambos 
os sexos 

•Caracterizada 
principalmente por 
dismorfismo facial, 
cardiopatia congênita e 
baixa estatura 

4) Defeitos Congênitos na 
síntese de esteroides 

•Ex.: Deficiência de 17-
OH, deficiência de 5-
alfa-R, Insensibilidade 
androgênica completa 
(Morris) e parcial 



Bandeira, F. et al. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes, 3ª Ed, 2019. 

83% dos ♂ 
30% das ♀   



RCCP X Hipogonadismo hipogonadotrófico 

Tabela feita por Wesdrey Fernandes – fonte: Bandeira, F. et al. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes, 3ª Ed, 2019. 

pg/ml 

Em pré-púberes, valores acima de 35pg/ml têm sensibilidade e especificidade de 
quase 100%, mas apenas no diagnóstico de crianças do sexo masculino. 



Tratamento 
• Riscos da PT não tratada:  

• diminuição da densidade mineral óssea  
*A menina com puberdade tardia tem maior diâmetro ósseo - vantagem 
biomecânica e menor afinamento cortical em relação aos meninos - falta de 
aposição endocortical é compensada por aposição periosteal contínua. A 
puberdade tardia em homens reduz a aposição periosteal, enquanto o 
crescimento apendicular em comprimento continua, produzindo um osso 
mais longo e delgado com um córtex mais fino.  

• comprometimento da saúde psicossocial  
• menarca tardia - ↑ risco de menopausa precoce, osteoporose, má 

absorção, baixa inteligência, asma e problemas de saúde geral. 

• Quando tratar o RCCP:  
• idade óssea significativamente atrasada (> 2 anos) 
• disfunção psicossocial  
• ou possibilidade de comprometimento no pico de densidade óssea. 

• Quando iniciar a reposição hormonal: após 14 anos em 
meninos e 12 anos em meninas 

Brook CGD. et al. ClinicalPediatricEndocrinology. 7th Edition, 2020 
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No sexo masculino:  

• 50 a 100mg de enantato de testosterona 
IM a cada 4 semanas, durante 3 meses. 
Após, observar por mais 3 meses se há 
desenvolvimento puberal espontâneo. Se 
necessário, repetir o curso de 
testosterona por mais 3 meses. 

• Nos casos de hipogonadismo permanente, 
deve-se aumentar a dose de testo a cada 
3 a 6 meses até a dose adulta de 
250mg/dia 

• Monitorar a idade óssea durante o tto e 
suspender se houver avanço.  

• Pode associar um inibidor de aromatase 
(anastrazol 1mg/dia ou letrozol 
2,5mg/dia) para aumentar a estatura final 
– inibir a ação estrogênica sobre o 
fechamento das epífises.   

• Em meninos usando GH, a testo é dada 
em doses menores. 

No sexo feminino: 

• inicia-se o estrogênio e, após 1 a 2 anos, 
adiciona a progesterona.  

• Estrogênio: preferencia pelo adesivo de 
17-betaestradiol (3,1 a 6,2mg/dia, 
aumentando a cada 6 meses nos 2 anos 
seguintes, até a dose adulta de 100 a 
200mg/semana). Alternativas: estrogênios 
conjugados, etinilestradiol. 

• Progesterona: preferência à micronizada 
ou à di-hidrogesterona. Alternativa: 
medroxiprogesterona (5 a 10mg) ao deitar 
por 7-14 dias. 

• Após atingir a altura ideal, pode mudar 
para ACO. 

Bandeira, F. et al. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes, 3ª Ed, 2019. 
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• Obrigada! 


