
O aparecimento de mamas em meninas antes dos 8 anos de 
idade e o desenvolvimento dos testículos antes dos 9 anos e 
6 meses nos meninos deve ser avaliado cuidadosamente para 
esclarecer se a criança apresenta precocidade sexual. 
Também merecem atenção as crianças que iniciaram a puber-
dade na idade adequada, mas, que apresentam um ritmo de 
desenvolvimento muito rápido. Geralmente entre o inicio das 
mamas e a primeira menstruação decorre um período de 1 
ano e meio a 2 anos. Para os meninos o tempo entre o inicio 
do desenvolvimento testicular e a primeira ejaculação é em 
média de 1 ano e meio a 2 anos. 
Recentemente, tem sido muito falado que as meninas estão 
apresentando o desenvolvimento muito mais cedo, a partir 
dos 7 anos de idade e que esse processo, que está ocorrendo 
em todo o mundo, é normal, sem maiores problemas. Embora 
essa condição esteja realmente acontecendo é importante ob-
servarmos que essas crianças precisam ser avaliadas. Temos 
observado que algumas crianças iniciam seu desenvolvimento 
antes, menstruam antes, sem, no entanto apresentar outros 
comprometimentos, mas entre essas meninas existem aquelas 
que necessitam de tratamento.
Existem também os quadros de puberdade precoce incompleta, 
ou seja, a criança pode apresentar apenas o desenvolvimento 
mamário, ou apenas a pilifi cação pubiana sem outras modifi -
cações físicas.

Uma dica importante: Costuma existir uma correlação entre a 
menarca (primeira menstruação) da mãe e da fi lha. 
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Quais as principais causas
de puberdade precoce?
Denominamos puberdade precoce central os quadros em que 
existe envolvimento da hipófi se ou do hipotálamo estimulando 
o ovário ou o testículo a se desenvolverem. Essa alteração pode 
não ter uma causa defi nida e ser chamada de idiopática ou 
pode até mesmo ser causada por um tumor. A Puberdade pre-
coce é considerada periférica, ou também chamada de pseudo-
puberdade quando o problema ocorre na glândula adrenal, ou 
por uma doença primária no ovário ou no testículo, sem, no 
entanto haver a participação da hipófi se. Alguns estudos têm 
demonstrado a importância da contaminação ambiental e dos 
produtos alimentares e até mesmo cosméticos e hormônios 
como fatores causais das puberdades periféricas ou exógenas, 
nestes casos.

Como é feito o diagnóstico?
A principal ferramenta para o diagnóstico é o exame clínico. 
Os pais são muito importantes nessa avaliação. Se as crianças 
se desenvolverem antes da maioria das crianças do grupo, ou 
que tiverem um desenvolvimento muito rápido, ou crescerem 
muito rápido (para a idade) deverão consultar seus pediatras 
para uma orientação. Os principais exames solicitados nessa 
avaliação têm por objetivo medir a produção hormonal da 
hipófi se, dos ovários (estrógenos) ou dos testículos (testoste-
rona). A glândula adrenal também pode ser avaliada através 
de dosagens. A radiografi a de punho e mãos auxilia o médico 
a avaliar a repercussão do desenvolvimento, medindo o grau 
de maturidade óssea e auxiliando no prognóstico da esta-
tura. A ressonância magnética da hipófi se é também frequen-
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temente solicitada, assim como o ultra-som pélvico. Às vezes 
são necessárias outras dosagens hormonais. 

Uma dica importante: Nos meninos o primeiro sinal de puber-
dade é o aumento dos testículos. Geralmente os pêlos apare-
cem quando o desenvolvimento já está na metade.

Como é feito o tratamento?
Atualmente o tratamento da puberdade central é feito com 
medicamentos que se assemelham a hormônios produzidos 
naturalmente pelo hipotálamo e que funcionam como “falsos 
hormônios”. Esses são chamados análogos do GnRH, atual-
mente o tratamento de escolha. 
Na puberdade periférica o tratamento depende da causa e 
pode ser feito algumas vezes com medicamentos e outras com 
cirurgia.

O que são os análogos do GnRH ?
São peptídeos sintéticos com uma potência 10 vezes maior 
do que a dos hormônios naturais e por isso compete com es-
ses, promovendo sua inibição quando administrado continu-
amente. São medicamentos com outras indicações, como no 
tumor de próstata e endometriose. 
O medicamento é inativo por via oral e é administrado por via 
muscular ou subcutânea Após as primeiras doses pode haver 
uma elevação temporária dos hormônios da hipófi se e do 
ovário ou testículo. Nessa fase as crianças podem apresentar 
um discreto sangramento vaginal e um aumento no número 
de ereções. Após 4 semanas ocorre uma supressão desses 
hormônios e todos os órgãos que dependem desses hormônios 
fi carão em repouso. O efeito cessa após a suspensão do trata-
mento.
A dose habitual é de 3,75 mg na forma depósito em uma apli-
cação mensal, mas deve sempre ser estabelecida pelo médico 
de acordo com cada caso. Existem também apresentações de 
uso trimestral.

Uma dica importante: nas meninas, durante o tratamento, 
em caso de sangramento genital, entre em contato com seu 
médico, mas não interrompa a medicação.

Quais os efeitos colaterais da medicação? 
São poucos os efeitos colaterais descritos. Um dos principais 
problemas é o fato da medicação ser injetável, o que para 
algumas crianças é um grande desafi o. 
Reações alérgicas e reações no local da aplicação ocorrem ra-
ramente. Algumas crianças têm cefaléia. Nas crianças tratadas 
por puberdade precoce a medicação não causa osteoporose. 
Nos meninos podem apresentar alguma vezes aumento da 
glândula mamária. Pode ocorrer aumento de peso, mas isso 
depende das condições anteriores ao tratamento.

Alguns medicamentos comercialmente disponíveis:

Estádios de desenvolvimento puberal:

GnRH agonista:

Buserelin, acetato          Suprefact Fr-amp=5,5ml  0,5ml SC 3x/dia
Goserelina             Zoladex depot Amp=3,6mg  1amp/mês SC
Leuprolide, acetato        Lupron depot Amp=3,75mg e de 11,25mg 1amp/mês IM
Triptorelin             Neodecapeptil Fr-amp=3,75mg  1amp/mês IM ou a cada 28 dias

BOLETIM MERCK SERONO DE METABOLISMO E ENDOCRINOLOGIABOLETIM MERCK SERONO DE METABOLISMO E ENDOCRINOLOGIA


