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PUBERDADE 

• Período de intenso desenvolvimento: 

• Crescimento esquelético linear (20% da altura final);

• Alteração da forma e composição corporal (50% do peso adulto) 

• Desenvolvimento de órgãos e sistemas;

• Desenvolvimento das gônadas e dis caracteres sexuais secundários. 

• Fase de grande variabilidade entre idades normais: 

• Idade cronológica não mais confiável. 



• Puberdade normal:

• Em meninas:

• Entre 8 e 12 anos

– Telarca

• Em meninos:

• Entre 9 e 14 anos

– Aumento do volume

testicular (4mL)

PUBERDADE



ESTADIAMENTO?

• Estadiamento de Tanner ou estadiamento puberal: criada em 1962, por 

um médico inglês: J.M. Tanner. 

• Método visual.

• Ferramenta utilizada diariamente durante a descrição do exame físico de 

crianças e adolescentes. 

• Descreve a MATURAÇÃO SEXUAL em meninos e meninas. 

• Padroniza e simplifica a descrição do exame físico.

• Pode permitir diagnósticos de patologias como:

• puberdade precoce, rapidamente progressiva ou retardada. 



CLASSIFICAÇÃO: 

• Meninas: 

• Mamas - M1 a M5

• Pêlos - P1 a P5 

• Exemplo: M2P3

• Meninos

• Genitais - G1 a G5

• Pêlos - P1 a P5 

• Exemplo: G1P2
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VOLUME TESTICULAR

Jornal de Pediatria - Vol. 77, Supl.2, 2001



VELOCIDADE DE CRESCIMENTO 

Marcondes, Eduardo, et al. Pediatra Básica, 2002



QUESTÕES: 
1) No estágio de Tanner M3 não é característico:

a) A mama parece uma mama adulta pequena; 

b) Aréola bem definida com contorno separado do seio; 

c) Aumento de diâmetro da aréola; 

d) O tecido mamário extrapola o volume da aréola 

e) Pico da velocidade de crescimento. 
2) Em relação aos estágios de Tanner, é correto afirmar: 

a) Pelos pubianos são vistos no estágio P1 

b) Mamas com aspecto adulto são compatíveis com estágio 

M3; 

c) Crescimento do pênis em comprimento ocorre 

principalmente no estágio G3; 

d) No estágio P4, os pelos já têm distribuição e quantidades 

semelhantes ao de um adulto. 



3) Durante exame físico de um adolescente de 12 anos, você nota: bolsa escrotal com aumento de 

volume, pênis com aumento de comprimento mais importante do que diâmetro,  glande não definida, 

pelos espessos tipo adulto que poupa raiz da coxa. A melhor forma de descrever seu exame físico seria;

a) G1P3

b) G2P3

c) G3P4

d) G4P4

e) G5P5

QUESTÕES: 



4) Correlacione o estadiamento de Tanner com as seguintes 

fases do desenvolvimento sexual; 

I. Início da puberdade no sexo feminino; 

II. Aumento da velocidade de crescimento no sexo masculino; 

III. Pico máximo da velocidade de crescimento no sexo 

masculino; 

IV. Menarca e desaceleração do crescimento no sexo feminino; 

V. Pico da velocidade de crescimento sexo feminino;

VI. Desaceleração do crescimento sexo masculino . 

VII. Menina pré púbere; 

VIII. Menino pré púbere. 

(    ) M1 (    ) M2 (    ) M3 (    ) M4 (    ) M5

(    ) G1  (    ) G2  (    ) G3  (    ) G4  (    ) G5 

M2

G3

G4

M4

M3

G5

M1

G1



OBRIGADA!
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