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1. RESUMO 

Puberdade é o período em que o indivíduo desenvolve características sexuais 

através de uma série de estágios, até adquirir função reprodutiva. 

A Puberdade Precoce (PP) em meninas é definida quando há desenvolvimento de 

características sexuais secundárias e maturidade reprodutiva em idade inferior a oito 

anos. A PP é dividida em puberdade precoce central (PPC) e puberdade precoce 

periférica (PPP) ou pseudo-puberdade.  

Um dos principais dilemas da doença é a perda da estatura final da criança, pois 

ocorre fusão prematura das cartilagens. Por isso, é necessária uma avaliação 

completa principalmente para verificar a idade óssea (IO). 

O diagnóstico se baseia na anamnese, exame ginecológico, exames de imagem, 

exame físico, métodos de estimativa de idade óssea (radiografia de mãos e punhos) 

e dosagens hormonais para identificar a causa do problema e posterior tratamento. 

O tratamento tem o objetivo de suprimir a liberação de gonadotrofinas e 

consequentemente, interromper o desenvolvimento de características sexuais 

secundárias e evitar o amadurecimento ósseo acelerado. 

2. INTRODUÇÃO 

Puberdade é a transição da infância para a vida adulta. Nesse período ocorrem 

mudanças biológicas e fisiológicas, resultando em mudanças físicas, psicológicas e 

capacidade reprodutiva 1,2. 

De acordo com os dados da literatura, define-se puberdade precoce em meninas, 

com o surgimento de características sexuais primárias e secundárias em idade 

inferior a oito anos 1,2. 

As características sexuais primárias se dão pelo amadurecimento das gônadas e 

genitais e as características sexuais secundárias se definem pelo surgimento e 

desenvolvimento de brotos mamários, pelos pubianos e axilares, odor axilar, 

oleosidade da pele, acne e um rápido crescimento 1,2. Nestes casos, a menarca, 

primeiro sangramento genital, é uma condição rara, que pode ser ocasionada por 

outros fatores, como infecção do trato genital, corpo estranho e abuso sexual 1,2. 

3. OBJETIVOS 

Descrever as diferentes causas, diagnósticos e tratamento de puberdade 

precoce em meninas. 

4. METODOLOGIA 



O presente estudo foi realizado através de revisão bibliográfica de artigos dos 

propostos analisados. As bases de dados consultadas foram Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo) e os descritores utilizados foram puberdade precoce, 

diagnóstico, gonadotrofinas, idade óssea. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A PPC ocorre quando há alterações na secreção do hormônio liberador de 

gonadotrofinas (GnRH), que é produzido no hipotálamo, levando a ativação do eixo 

hipotálamo-hipófise-gonadal. É uma condição rara e alguns fatores podem ser 

responsáveis, como tumor no hipotálamo, traumas, hidrocefalias, síndromes 

convulsivas, lesões no sistema nervoso central ou exposição precoce aos esteroides 

sexuais 1,2,3. 

Na PPP, não há alterações no eixo, mas há um aumento dos níveis de estrógeno 

que estimula as gônadas. Isso pode ocorrer devido a algumas alterações como 

patologias das gônadas ou das suprarrenais, hipotireoidismo primário e hiperplasia 

adrenal congênita 1,3. 

5.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Um dos primeiros e principais métodos de diagnóstico é o exame físico. Estatura 

acima da média familiar é um indício habitual de crianças com puberdade precoce. 

Uma avaliação física geral inclui palpação de tireoide e exame antropométrico (peso 

e altura). Esses sinais associados com o histórico familiar podem contribuir na 

avaliação e indicação de melhor tratamento 2,4. 

A avaliação de pele e exame abdominal são realizados na busca de possíveis 

tumores. Por fim, o exame ginecológico para verificar desenvolvimento de mamas, 

pelos pubianos e genitais externas 2,4. 

5.2 TESTES LABORATORIAIS 

A dosagem de gonadotrofinas é de grande importância para identificar o gerador 

do processo, diferenciando em PPC ou PPP. O “padrão-ouro” é o teste de 

estimulação com GnRH. Outras dosagens são úteis como dosagem do Hormônio 

Estimulante de Tireoide (TSH), T3 e T4 2,4. 

5.3 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

A tomografia computadorizada (TC) e Ressonância magnética (RM) de crânio 

também podem ser solicitadas para identificar presença de tumores e a RM pode 

evidenciar alterações encontrados na TC 2,4. 



A ultrassonografia pélvica e abdominal é um método simples na averiguação e 

detecção de volume e aspecto dos ovários, cistos e tumores nas gônadas ou 

suprarrenais 2,4. 

5.4 MÉTODO DE ESTIMATIVA DE IDADE ÓSSEA 

A PP pode levar a uma fusão prematura da cartilagem de crescimento, reduzindo 

a duração do crescimento e a estatura final. 

A radiografia de mãos e punhos serve para determinar a idade óssea (IO) e 

comparar o resultado com a idade cronológica. Geralmente o padrão deve 

apresentar no máximo dois desvios para cima da idade cronológica para ser 

considerado normal. Esse exame confirma em casos mais avançados, mas em 

resultados negativos, não se pode excluir a suspeita de puberdade precoce 2,4. 

5.5 TRATAMENTO 

Em casos de puberdade precoce central, o tratamento é por meio de bloqueio 

hormonal. Esses medicamentos são chamados de análogos de GnRH, que causam 

a regressão e estabilização da puberdade 2,4. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados parciais permitiram verificar que as principais causas de PP são de 

origem central ou periférica e o principal problema da doença está na perda da 

estatura final. Os diagnósticos mais utilizados são dosagens hormonais, exames de 

imagem, exames ginecológicos, entre outros. O tratamento visa estagnar o 

desenvolvimento de características sexuais secundárias e o amadurecimento ósseo 

acelerado. 
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