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Tema 2 | Considerações sobre a 
puberdade e o cresci-
mento do adolescente

Objetivo geral do tema

•	 Apresentar	as	alterações	físicas	e	fisiológicas	que	ocorrem	na	

adolescência.

Objetivos específicos voltados para o 
tema

Ao	final	do	estudo	deste	tema,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 reconhecer	o	conceito	de	puberdade;

2.	 descrever	a	maturação	biológica;

3.	 reconhecer	as	alterações	hormonais	que	ocorrem	na	adolescência;

4.	 identificar	as	características	do	crescimento	do	adolescente.

Competência a ser desenvolvida

•	 Prestar	assistência	de	enfermagem	ao	adolescente.

O que você vai ser quando crescer?
Verbo Ser

Que	vai	ser	quando	crescer?

Vivem	perguntando	em	redor.	Que	é	ser?

Tenho	de	mudar	quando	crescer?

Ou	a	gente	só	principia	a	ser	quando	cresce?

Não	dá	para	entender.

Vou	crescer	assim	mesmo.

(Carlos	Drummond	de	Andrade)

“Que	vai	ser	quando	crescer?”	Você	se	lembra	de	terem	feito	a	você	esta	per-

gunta	inúmeras	vezes	quando	era	criança?	É	comum	que	as	pessoas	perguntem	



Enfermageme-Tec Brasil 28

isso	para	as	crianças.	As	crianças	não	entendem,	obviamente.	Elas	ainda	não	

têm	a	ideia	de	que	irão	crescer	e	ganhar	muitas	responsabilidades.	As	crianças	

vão	crescer.	E	crescer	muito.	No	final	da	infância,	ocorre	o	chamado	estirão	de	

crescimento	–	um	crescimento	rápido	e	em	curto	intervalo	de	tempo.	Em	para-

lelo	a	este	crescimento	físico,	ocorrem	muitas	outras	mudanças	no	indivíduo	que	

marcam	o	final	da	infância	e	início	da	adolescência.

Fonte:	www.sxc.hu/photo/714630

A	adolescência	é	um	período	de	transição	entre	a	infância	e	a	vida	adulta.	

Esta	transição	é	caracterizada	por	um	período	de	rápida	maturação	física,	

cognitiva,	social	e	emocional.	Neste	período	ocorre	o	aparecimento	gradati-

vo	de	caracteres	que	individualizam	um	fenômeno	do	ciclo	da	vida	humana,	

denominado	puberdade.

A	puberdade	é	um	processo	de	maturação	biológica	que	ocorre	por	volta	

de	 11	 e	 12	 anos	 de	 idade,	 pelo	 qual	 o	 indivíduo	 alcança	 a	maturidade	

sexual	 e	 a	 capacidade	de	 reprodução.	 Esta	 pode	 ser	 caracterizada	pelas	

mudanças	biológicas	que	indicam	o	fim	da	infância,	a	saber:

 – um	rápido	crescimento	em	altura	e	peso;

 – mudanças	nas	proporções	e	na	forma	do	corpo;

 – obtenção	da	maturidade	sexual	(amadurecimento	dos	órgãos	sexuais	

e	do	sistema	reprodutor).

Puberdade: “O que está acontecendo co-
migo”?

“É	tudo	muito	 rápido!	Em	mais	ou	menos	quatro	anos,	

aquela	menina	que	era	uma	garotinha	se	torna	mulher	e	

passa	a	se	comportar	como	tal.	O	menino	vive	o	processo	
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mais	lentamente,	mas,	quando	menos	se	espera,	perde	as	

roupas	e	passa	a	ter	as	necessidades	de	adulto:	barbeador,	

desodorante,	talco	anti-séptico	nos	pés...	A	puberdade	é	o	

momento	de	redescobrir	o	próprio	corpo,	aprender	a	lidar	

com	novos	sentimentos,	sensações	e	necessidades.	Todas	

essas	mudanças	mexem	com	a	cabeça	 tanto	da	menina	

quanto	 do	menino,	 que	 se	 vêem	diante	 de	 um	mundo	

desconhecido,	e	geralmente	experimentam	um	misto	de	

curiosidade	e	medo	quanto	à	sua	normalidade.”

Fonte:	 http://www.kaplan.org.br/valesonhar_exibe.asp?id=4&idtit=1&subtit=Puberdade:%20
Onde%20tudo%20come%C3%A7a!%20-%20Maria%20Helena%20Vilela

Fonte:	www.sxc.hu/photo/1160319

Segundo	o	texto,	puberdade	representa	um	mundo	desconhecido	e	cheio	de	

mudanças.	A	criança,	em	pouco	tempo,	sente	o	seu	corpo	crescendo	rapida-

mente.	A	menina	terá	o	seu	primeiro	sutiã,	porque	seus	seios	começam	a	apa-

recer.	Pelos	começam	a	crescer	em	diversas	partes	do	corpo	do	menino	e	da	

menina.	A	menina	começará	a	se	depilar	e	o	menino	começará	a	fazer	a	barba	

e	o	bigode.	De	fato,	a	puberdade	é	marcada	por	muitas	mudanças.	Ocorrem	

mudanças	nos	caracteres	sexuais	do	indivíduo	que	o	levam	à	maturação	sexu-

al.	Dessa	forma,	o	indivíduo	se	torna	capaz	de	se	reproduzir	e	ter	filhos.
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Atividade 1
Atende ao objetivo 1

Veja	quais	afirmativas	estão	corretas	e	marque	a	alternativa	correspondente.

I)	 Na	adolescência,	ocorre	o	aparecimento	gradativo	de	caracteres	que	mar-

cam	um	fenômeno	do	ciclo	da	vida	humana,	denominado	puberdade.

II)	 A	puberdade	é	um	processo	de	maturação	biológica	que	ocorre	por	volta	

de	11	e	12	anos	de	idade.

III)	 A	partir	da	puberdade	o	indivíduo	alcança	a	maturidade	sexual	e	a	capa-

cidade	de	reprodução.

IV)	A	puberdade	pode	ser	caracterizada	pelas	mudanças	biológicas	que	indi-

cam	o	fim	da	infância.

a)	 Estão	corretas	as	afirmativas	I,	II	e	III.

b)	 Estão	corretas	as	afirmativas	II,	IV	e	V.

c)	 Estão	corretas	as	afirmativas	I,	III	e	V.

d)	 Todas	as	afirmativas	estão	corretas.

e)	 Todas	as	afirmativas	estão	incorretas.

A	maturação	biológica	da	puberdade	constitui	o	resultado	da	atividade	hor-

monal.	Isso	quer	dizer	que,	quando	chega	a	fase	da	puberdade,	o	sistema	

nervoso	central	estimula	a	produção	dos	hormônios	responsáveis	por	essas	

mudanças.	Estes	hormônios	desencadeiam,	então,	as	alterações	físicas	ca-

racterísticas	da	puberdade,	como	por	exemplo:

•	 Nas	meninas:	 telarca	 (crescimento	dos	seios),	menarca	 (primeira	mens-

truação).

•	 Nos	meninos:	aumento	dos	testículos	e	escrotos,	crescimento	do	pênis,	

da	próstata	e	das	vesículas	seminais,	alteração	da	voz,	espermarca	(pri-

meira	ejaculação	do	sêmen),	surgimento	de	pelos	faciais.

Hormônios
São	substâncias	químicas	
que	controlam	as	
funções	de	crescimento,	
desenvolvimento	e	
reprodução	do	corpo.	
Os	hormônios	são	
“mensageiros	químicos”	
que,	uma	vez	liberados	no	
sangue,	vão	dar	os	estímulos	
às	células	para,	por	exemplo,	
iniciar	a	produção	de	pelos	
pubianos	durante		
a	puberdade.

Glossário
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•	 Em	ambos	os	sexos:	crescimento	dos	pelos	pubianos,	estirão	(crescimen-

to	corporal	intenso),	surgimento	de	pelos	axilares,	aumento	das	glându-

las	sebáceas	(que	podem	causar	acne)	e	das	glândulas	sudoríparas.

Fonte:	http://www.atencaoprimaria.to.gov.br/imagens/mulher_publico_clip_image002_0000.jpg

Figura 2.1. Sistema reprodutor feminino. Quando a menina nasce, ela já possui todos 
os óvulos parcialmente prontos. Os óvulos completam o seu desenvolvimento duran-
te a puberdade. Já os meninos começam a produção de espermatozóides somente na 
puberdade, e continuam a produzir até a velhice.

Fonte:	www.sxc.hu/photo/916140

Figura 2.2. Durante a puberdade, os óvulos e os espermatozóides começam a ser 
liberados pelos ovários e testículos, respectivamente. Dessa forma, os meninos e as 
meninas adquirem a capacidade de reprodução, isto é, de ter filhos. 
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Atividade 2
Atende aos Objetivos 2 e 3

A	atividade	hormonal	desencadeia	a	maturação	biológica,	caracterizada	por	

alterações	físicas	na	puberdade.	Observamos	que:

(	 )	aumento	das	glândulas	sebáceas

(	 )	aumento	dos	testículos	e	escrotos

(	 )	telarca

(	 )	estirão

(	 )	menarca

(	 )	alteração	da	voz	

(	 )	surgimento	de	pelos	axilares

(	 )	espermarca

(	 )	crescimento	dos	pelos	pubianos

(	 )	surgimento	de	pelos	faciais

1)	 Nas	meninas

2)	 Nos	meninos

3)	 Em	ambos	os	sexos

Crescimento físico

Entre	as	alterações	físicas	características	da	puberdade,	destacamos	o	esti-

rão,	que	é	o	aumento	acelerado	do	crescimento.	O	estirão	acontece	com	

todos	os	adolescentes,	porém,	é	bastante	variável	de	um	indivíduo	para	ou-

tro,	principalmente	quanto	à	 idade	de	 início	e	à	extensão	(centímetros	de	

aumento).	Normalmente,	nas	meninas,	o	estirão	ocorre	entre	9	e	14	anos	de	

idade,	e	nos	meninos,	entre	10	e	16	anos.
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Durante	este	período,	o	menino	ganhará	entre	10	e	30	cm	de	altura	e	entre	

7	e	30	quilos	de	peso.	A	menina,	que	tem	um	estirão	mais	lento	e	curto,	ga-

nhará	entre	5	e	20	cm	de	altura	e	entre	7	e	25	quilos	de	peso.	O	crescimento	

é	interrompido	de	dois	a	dois	anos	e	meio	após	a	menarca	nas	meninas,	e	

em	torno	dos	18	a	20	anos	de	idade	nos	meninos.

Figura 2.3 Durante a puberdade, o pênis do menino e os seios da menina crescem. Os 
pelos pubianos nos dois sexos também crescem.

Atividade 3
Atende ao objetivo 4

Marque	V	para	verdadeiro	ou	F	para	falso	nas	alternativas	abaixo:

(	 )	O	estirão,	aumento	acelerado	do	crescimento,	acontece	com	todos	os	

adolescentes	de	forma	uniforme	e	invariável,	principalmente	quanto	à	

idade	de	início	e	a	extensão.

(	 )	Nos	meninos,	o	estirão	ocorre	entre	9	e	14	anos	de	idade,	e	nas	meninas,	

entre	10	e	16	anos.

(	 )	Durante	o	estirão	o	menino	ganhará	entre	10	e	30	cm	de	altura	e	entre	

7	e	30	quilos	de	peso.

(	 )	A	menina,	no	estirão,	ganhará	entre	5	e	20	cm	de	altura	e	entre	7	e	25	

quilos	de	peso.
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(	 )	O	crescimento	é	interrompido	de	dois	a	dois	anos	e	meio	após	a	menarca	

nas	meninas,	e	em	torno	dos	18	a	20	anos	de	idade	nos	meninos.

(	 )	Apesar	do	estirão	ser	mais	lento	e	curto	na	menina,	a	intensidade	é	maior	

tanto	que	os	valores	de	peso	e	altura	são	maiores	do	que	os	do	menino.

Conclusão

No	final	deste	 tema,	podemos	 concluir	 que	a	 adolescência	 é	um	período	

de	transição	entre	a	infância	e	a	vida	adulta,	precedido	pela	puberdade.	A	

puberdade	é	o	processo	de	maturação	biológica	que	pelo	qual	o	indivíduo	

alcança	a	maturidade	sexual	e	a	capacidade	de	reprodução	devido	à	ação	

hormonal.

Resumo

Como	vimos,	este	tema	abordou	as	alterações	físicas	e	fisiológicas	que	ocor-

rem	na	adolescência,	com	destaque	para:

•	 Puberdade	–	processo	de	maturação	biológica	que	ocorre	por	volta	de	11	e	

12	anos	de	idade.

•	 Ação	hormonal	que	leva	à	maturação	biológica.

•	 Alterações	físicas	características	de	adolescentes	–	com	destaque	para	o	

estirão.

Informação sobre o próximo tema

No	próximo	tema,	estudaremos	os	principais	agravos	sociais	na	adolescência.
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Respostas das atividades

Atividade 1

d)	 Todas	as	alternativas	estão	corretas

Atividade 2

(3)	aumento	das	glândulas	sebáceas

(2)	aumento	dos	testículos	e	escrotos

(1)	telarca

(3)	estirão

(1)	menarca

(2)	alteração	da	voz	

(3)	surgimento	de	pelos	axilares

(2)	espermarca

(3)	crescimento	dos	pelos	pubianos

(2)	surgimento	de	pelos	faciais

1)	 Nas	meninas

2)	 Nos	meninos

3)	 Em	ambos	os	sexos

Atividade 3

(F)	O	estirão,	aumento	acelerado	do	crescimento,	acontece	com	todos	os	

adolescentes	de	 forma	uniforme	e	 invariável,	principalmente	quanto	à	

idade	de	início	e	a	extensão.

(F)	Nos	meninos,	o	estirão	ocorre	entre	9	e	14	anos	de	idade,	e	nas	meninas,	

entre	10	e	16	anos.

(V)	Durante	o	estirão	o	menino	ganhará	entre	10	e	30	cm	de	altura	e	entre	

7	e	30	quilos	de	peso.
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(V)	A	menina,	no	estirão,	ganhará	entre	5	e	20	cm	de	altura	e	entre	7	e	25	

quilos	de	peso.

(V)	O	crescimento	é	interrompido	de	dois	a	dois	anos	e	meio	após	a	menarca	

nas	meninas,	e	em	torno	dos	18	a	20	anos	de	idade	nos	meninos.

(F)	Apesar	do	estirão	ser	mais	lento	e	curto	na	menina,	a	intensidade	é	maior,	

tanto	que	os	valores	de	peso	e	altura	são	maiores	do	que	os	do	menino.
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