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Caso clínico
Ø Paulo, 13 anos e 6 meses, vem à consulta porque não está se 

desenvolvendo. Mãe refere que desde os 4 anos de idade Paulo 
não cresce muito bem, mas que nos últimos 3 anos houve piora do 
quadro, ficando muito abaixo da altura dos seus colegas de escola. 
Apresenta bom desempenho escolar, nega internações e doenças 
anteriores. Refere que aos 11 anos de idade apresentava estatura 
= 132 cm (percentil 3) e peso= 32 kg (percentil 25). Peso de 
nascimento: 3.300g. Altura da mãe = 1,60 cm, altura do pai = 1,70.

Ø Ao exame físico o paciente está em bom estado geral, hidratado, 
corado. 

Ø Peso= 45 kg (percentil 50), estatura = 141 cm (1 cm abaixo do 
percentil 3). FR= 18, FC= 78, PA 110x70 mmHg. 

Ø Pulmões e bulhas cardíacas sem alterações. Abdome globoso, 
flácido sem visceromegalia. Estadio Puberal G1, P1. 





Desaceleração do crescimento
Ocorre à partir do primeiro ano de vida e vai 

até o início da puberdade. 
 A criança cresce progressivamente menos 

centímetros por ano até os 3 anos passando 
por um período de crescimento mais estável 
entre 5 e 10 anos seguido de um segundo 
período de desaceleração até início da 
puberdade (curva de velocidade de 
crescimento).



Curvas de velocidade de crescimento





Definição de puberdade

• É um fenômeno físico mensurável.
• É o componente “bio” da adolescência.
• Período da puberdade é bem menor do 

que o da adolescência.
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PUBERDADE
componente físico da adolescência

O indivíduo adquire:

25% da sua altura final
50% do peso de adulto



Eixo GH- IGF-I e puberdade

• Aumento dos esteróides sexuais: 
• aumento do GH 
• aumento de IGF-I
• Resulta no estirão puberal.



Estirão de crescimento

• aquisição de 20 - 25% da estatura definitiva
• estirão dura de 24 a 36 meses.
• varia com o sexo e desenvolvimento puberal:

• feminino: pico = TII e TIII. 
• masculino: pico = testículos 10-15 cm3 (GIII 

e GIV).



Estirão de crescimento

• Idade: quem amadurece mais cedo tem maior 
ganho puberal. 

• Duração: quanto mais cedo maior a duração. 
• Altura inicial: maior nos que começarem 

puberdade mais tardia.
• Altura dos pais: Altura média dos pais tem 

correlação com a altura atingida durante o 
estirão e altura final.



O que influencia o crescimento

 Atividade física.
 Sono (GH é liberado na fase IV do sono).
 Doenças crônicas (verminose, ITU de 

repetição, DM tipo I, asma grave).
 Nutrição (desnutrição).



Fatores que influencia altura 
final

 Genéticos
 Ambientais:

 nutricionais
 higiênicos
 sociais
 psicológicos.



Desenvolvimento puberal normal

• Maturação sexual variabilidade:
• Idade de início.
• Duração.
• Seqüência.
• Amplitude.



Estadio puberal nas meninas

 Primeiro sinal é o aparecimento de botão 
mamário (telarca), seguido de aparecimento de 
pêlos pubianos (pubarca) e por último a 
primeira menstruação (menarca).

 Inicia-se entre os 8 e 13 anos.
Ovários são estimulados e começa a produzir 

estrogênio que estimula produção de hormônio 
de crescimento dando início ao estirão puberal.



Tanner, 1962



Estirão puberal nas meninas

Mais precoce, ocorrendo no início da 
puberdade;

Mais curto do que nos meninos resultando 
em uma estatura final menor;

 Estirão coincide com a menarca (6 meses 
antes até 6 meses depois).
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M3

M4

M5

menarca



Puberdade normal
Herman-Giddens et al. (Pediatrics, 99 (4): 505-512, 1997)

17.077 meninas (3 a 12 anos) de 225 clínicas nos EUA
90,4 % brancas (B) e 9,6% afro-americanas (AA)

RESULTADOS
1. as meninas AA =desenvolvimento puberal + adiantado que as 

B
2. início telarca: AA = 8,87 + 1,93; B = 9,96 + 1,82
3. início pubarca: AA = 8,78 + 2,00; B = 10,51 + 1,67
4. menarca: AA = 12,16 + 1,21; B = 12,88 + 1,20



Prevalência de T 2 para mama/pelo

Herman-Giddens et al.



Estadio puberal nos meninos

O primeiro sinal é o crescimento dos testículos 
seguido de crescimento peniano e de pêlos 
(pubarca).

 Inicia-se entre os 9 e 14 anos.
Os testículos são estimulados e passam a 

produzir testosterona que age localmente e 
sistemicamente induzindo crescimento 
peniano, de pêlos e estimulando produção de 
hormônio de crescimento.



Orquidômetro de Prader



Estirão puberal nos meninos

 Em média 2 anos mais tarde do que das 
meninas.

Mais intenso, com maior velocidade de 
crescimento. 

Resulta em média 13 cm a mais do que 
as meninas.
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Como cresce o maturador tardio?
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Culto ao corpo



Atividade física na adolescência

Ganho de massa muscular se faz dois 
anos após o término do estirão do 
crescimento.

 Evitar exercícios com sobrecarga de peso.
 Vigorexia com uso de esteróides 

anabolizantes para ganha massa 
muscular.



Efeitos colaterais dos 
anabolizantes

 Aumento de peso
 aumento de massa muscular e óssea
 Tremores
 Acne severa
 Retenção de líquidos
 Virilização
 Dores articulares
 Alterações metabolismo de colesterol, funçào hepatica, icterícia, 

tumores fígado
 Exacerbação de apnéia do sono
 Estrias 
 Atrofia testicular com redução da espermogênese e impotência
 Fechamento de epifises ósseas
 Ginecomastia
 Aumento de próstasa



Ginecomastia



Ginecomastia

Neonatal, puberal, em idosos.
Grau I, com tecido mamário < 1cm3.
Grau II ultrapassa a borda aureolar com 

tecido mamário de1-4 cm3.
Grau III, com tecido mamário > 5cm3.
Grau IV, com macroginecomastia.



Causa de ginecomastia
 I. Fisiológicas: neonatal, puberal, senil.
 II. Familiar.
 III. Idiopática.
 IV. Endocrinopatias: Hiper/hipotireoidismo, Cushing, hiperprolactinemia.
 V. Disfunções gonadais: defeitos na síntese de testosterona, defeitos do 

receptor androgênico (insensibilidade androgênica), síndrome de 
Klinefelter, anorquia, testículos evanescentes, insuficiência testicular 
adquirida (varicocele, orquite, caxumba).

 VI. Aumento da atividade aromatase em tecidos periféricos.
 VII. Tumores: Testicular (de células de Leydig, Sertoli e célula 

germinativa) adrenal (tumor virilizante e feminilizantes), hipofisário 
(prolactinomas), carcinoma broncogênico, leucemias, hipernefroma, 
carcinoma mamário.

 VIII. Doenças crônicas e metabólicas: nefropatias, hepatopatias, 
desnutrição, tuberculose, hanseníase, AIDS, lesão SNC, fibrose cística.

 IX. Drogas: aumento estrógenos, aumento aromatase, redução 
testosterona, redução receptores androgenicos (maconha), TRV, 
anfetaminas, antidepressivos. 
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