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RESUMO

Objetivo: Apresentar uma revisão da literatura nacional 
e internacional sobre a evolução da idade da menarca. 

Fontes de dados: Artigos publicados até o momento de estu-
dos originais nacionais e internacionais com informações a respei-
to da idade da menarca e sua variabilidade em diferentes períodos 
e regiões, nas bases de dados do Lilacs, SciELO e PubMed.

Síntese dos dados: A revisão foi estruturada em tó-
picos com dados internacionais, dados nacionais da idade 
da menarca, causas e principais explicações sugeridas para 
as diferentes idades da menarca, como estado nutricional, 
condição socioeconômica e cultural.

Conclusões: A idade da menarca parece se manter em queda, 
tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. Po-
rém, pode-se afi rmar que esta queda tem menor velocidade que 
a apresentada entre o fi nal do século XIX e início do XX, não 
ocorre de forma similar nos diversos países e regiões estudados, 
provavelmente devido a diferentes infl uências de fatores climáti-
cos, étnicos e nutricionais, em especial, ressalta-se a prevalência 
crescente de sobrepeso e obesidade em determinados estudos. 

Palavras-chave: puberdade; menarca; maturidade 
sexual; obesidade.

ABSTRACT

Objective: To review international and national studies 
about the age of menarche. 

Data sources: Original international and national stu-
dies with information about the age of menarche and its 
variability at different periods and regions were retrieved 
from Lilacs, SciELO and PubMed, and reviewed. 

Data synthesis: The review was organized in sections 
with international data and national data regarding me-
narche age, causes and main explanations suggested for the 
different ages of menarche, as nutritional status, cultural 
and socioeconomic level.

Conclusions: The age of menarche seems to remain 
in fall, both in developed and underdeveloped countries. 
However, this fall is slower than that seen between end of 
the 19th and beginning of the 20th century. The fall in the 
menarche’s age is not similar among different countries 
and regions probably due to different climatic, ethnic and 
nutritional features (especially the increasing prevalence of 
overweight and obesity in some studies).
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Introdução

A puberdade é um evento fi siológico do processo de desen-
volvimento maturacional que se inicia com a ativação do eixo 
hipotalâmico-hipofi sário-gonadal e culmina com a capacidade 
reprodutiva(1-3). Durante a puberdade, as mudanças maturacio-
nais são dinâmicas e podem variar quanto à idade de início ou 
término, à magnitude, à velocidade que se expressam e suas 
interrelações, independentemente de etnia, gênero ou meio 
ambiente em que o indivíduo vive. 

Nas mulheres, a seqüência de eventos que caracteriza a puber-
dade abrange o desenvolvimento das gônadas, dos órgãos sexuais 
e das características sexuais secundárias, em especial, da mama 
(telarca), pêlos pubianos (pubarca) e a ocorrência da primeira 
menstruação (menarca)(4). Dentre esses eventos, a menarca é o 
fenômeno mais representativo e de mais fácil determinação, 
constituindo um importante indicador da maturação sexual, 
especialmente em estudos históricos e/ou retrospectivos(4-8). 

Analisada em diversos grupos populacionais há pelo menos 
150 anos, os dados demonstram variabilidade na idade de 
ocorrência da menarca, com tendência à diminuição. Nota-se 
que esta aceleração da idade da menarca está estreitamente 
associada às mudanças no contexto ambiental, a fatores 
genéticos e a variáveis como etnia, nível socioeconômico e 
condição nutricional(9-14).

Estudos da idade da menarca são considerados atualmente 
uma importante ferramenta no monitoramento das alterações 
que ocorrem no panorama das condições sociais e econômicas 
dos grupos populacionais avaliados. Um ponto de relevante 
destaque dos estudos da infl uência da tendência secular sobre a 
idade da menarca é a ampla disponibilidade de dados de vários 

países do mundo, possibilitando averiguar as alterações ocorridas 
na qualidade de vida da população segundo uma série de variá-
veis, como condições higiênicas, nutricionais, socioeconômicas, 
escolaridade, tamanho da família, além dos cruzamentos étnicos 
da região avaliada.

Portanto, este artigo contém uma ampla revisão da lite-
ratura sobre a idade de ocorrência da menarca em estudos 
internacionais e nacionais.

Estudos internacionais da idade da menarca 

A menarca apresenta diferentes idades de ocorrência nos 
diversos grupos populacionais. De maneira geral, ocorreu 
uma aceleração tanto nos países desenvolvidos como nos 
países em desenvolvimento, sendo mais marcante nos países 
desenvolvidos. Pesquisadores de vários países realizaram in-
vestigações sobre a idade da ocorrência da menarca durante 
longos períodos de anos, permitindo assim uma real avaliação 
da tendência secular da idade da menarca.

Desta forma, estudos entre os anos de 1840 e 1980, em 
países como Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Ho-
landa, Inglaterra e Estados Unidos, mostraram que houve 
um decréscimo de cerca de três meses na idade da menarca 
a cada década, caindo de 17 anos para 13 anos, havendo 
uma relação provável com a melhoria das condições sociais 
e econômicas nos países avaliados, tanto que a idade da 
menarca passou a ser utilizada também como indicador de 
desenvolvimento populacional(9,15). Após a década de 80, em 
vários países do mundo, estudos sobre a idade da menarca 
têm apresentado uma tendência à estabilização ou à queda 
menos acentuada (Tabela 1).

Tabela 1 – Dados populacionais internacionais da idade média da menarca

Autor (ano) País n Estudo M±DP
Gonzales et al (1996)(16) Peru   1.128 Transversal 13,7±1,1
Khan et al (1996)(17) Guatemala   6.507 Longitudinal 13,7±1,3
Ohasawa et al (1997)(19) China 64.322 Transversal 13,3±1,1
Apraiz (1999)(20) Espanha      895 Transversal 12,7±0,2
Bagga, Kulkarni (2000)(21) Índia      366 Transversal 13,6±1,0
Berkey et al (2000)(22) EUA       67 Longitudinal 12,8±1,0
Adair et al (2001)(13) EUA   6.507 Longitudinal 11,0±?
Wu et al (2002)(23) EUA   1.168 Transversal 12,3±?
Lin-Su et al (2002)(24) EUA      108 Transversal 12,0±1,1
Padez, Rocha (2003)(26) Portugal      516 Transversal 12,3±1,2
Chumlea et al (2003)(27) EUA   2.510 Longitudinal 12,4±?
Tang et al (2003)(25) China   1.573 Transversal 11,7±?
Danubio et al (2004)(29) Itália      583 Transversal 12,5±?
Demerath et al (2004)(28) EUA      371 Longitudinal 12,3±?
Torres-Mejia et al (2005)(30) México   4.636 Transversal 12,5±?
Biro et al (2006)(31) EUA   1.156 Longitudinal 12,3±?
Jull et al (2006)(35) Dinamarca   1.100 Longitudinal 13,4±?

? = DP não mencionado no artigo
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Em 1996, no Peru, Gonzáles et al(16), em um estudo 
transversal avaliando 1.128 meninas na faixa etária entre 
dez e 18 anos de idade, em cidades com diferentes alti-
tudes e nível socioeconômico, mostraram que a média de 
idade da menarca foi 14,3 anos para as meninas residentes 
nas cidades acima do nível do mar e 13,7 anos para aquelas 
residentes nas cidades ao nível do mar. A idade de ocor-
rência da menarca observada nas meninas que residiam 
nas cidades de maior altitude não teve nenhuma relação 
com o nível socioeconômico. Os autores relacionaram esta 
antecipação da idade da menarca à infl uência ambiental. 
Ainda em 1996, na Guatemala, resultado semelhante foi 
observado em um estudo longitudinal desenvolvido por 
Khan et al(17) ao avaliar 6.507 meninas, mostrando a média 
de idade de ocorrência da menarca aos 13,7 anos.

Nos Estados Unidos, em 1997, Herman-Giddens et al(18), 
em um estudo transversal de 17.077 meninas afro-americanas 
e americanas brancas, mostraram que, apesar de 6,7% das 
brancas e 27,2% das afro-americanas começarem a puberdade 
antes dos oito anos de idade, a média de idade da menarca 
foi 12,2 anos para as meninas afro-americanas e 12,9 anos 
para as brancas. Os autores relacionaram esta antecipação 
da puberdade à elevada incidência de obesidade e sobrepeso 
observada na população americana.

Ainda em 1997, na China, Ohsawa et al(19), em um estudo 
transversal com meninas de meio urbano e rural, observaram 
que, entre as 32.176 meninas do meio urbano, a média da 
idade da menarca foi 13,0 anos e, para as 32.146 meninas 
do meio rural, a média foi 13,6 anos.

Em 1999, na Espanha, Apraiz(20) avaliou a infl uência do 
tamanho da família e a ordem do nascimento sobre a idade 
da menarca de 895 meninas, na faixa etária entre 9,5 e 18,5 
anos de idade. Nesse estudo, a média de idade da menarca 
foi 12,5 anos para famílias com apenas um fi lho, 12,7 anos 
com dois fi lhos, 13,0 anos com três fi lhos e 12,6 anos com 
quatro ou mais fi lhos. Quanto à ordem do nascimento das 
fi lhas, a média de idade da menarca foi de 12,6 anos para a 
primeira fi lha, 12,9 anos para a segunda, 13,1 anos para a 
terceira e 12,4 anos para a quarta.

Um estudo transversal realizado na Índia em 2000 por 
Bagga e Kulkarni(21), avaliando 366 meninas com nove a 
16 anos de diferentes níveis socioeconômico, mostrou que 
68% delas menstruaram entre 12 e 14 anos, sendo que 
a média de idade da menarca foi 13,6 anos. Os autores 
relacionaram esses resultados ao refl exo das melhores con-
dições socioeconômicas, nutricionais e de saúde em geral 
da população. Em 2000, Berkey et al(22), em um estudo 

longitudinal de 67 meninas americanas, mostraram que 
três meninas começaram a puberdade antes dos 10,0 anos 
de idade e apenas uma menina, após os 15,0 anos, sendo 
a idade média ao início da menarca 12,8 anos. 

Em 2001, Adair et al(13), ao examinarem a relação entre 
idade da menarca e sobrepeso em 6.507 meninas americanas 
brancas, negras, hispânicas e asiáticas, mostraram a elevada 
prevalência de sobrepeso em todos os grupos étnico-raciais 
e 57,5% das negras começaram a puberdade antes dos 11 
anos de idade.

Em 2002, Wu et al(23), avaliando 1.168 meninas ameri-
canas negras, brancas e mexicanas na faixa etária entre oito 
e 16 anos, observaram que a média de idade da menarca 
foi 12,7 anos para as americanas brancas, 12,1 anos para 
as negras e 12,2 anos para as mexicanas. Ainda em 2002, 
Lin-Su et al(24) estudaram 108 meninas americanas na faixa 
etária entre dez e 18 anos e mostraram que a média de idade 
da menarca nas meninas com obesidade foi 11,9 anos, nas 
meninas com sobrepeso foi 12,1 anos e nas com peso na faixa 
da normalidade 12,2 anos. De acordo com tais autores, esses 
resultados mostraram o impacto da gordura corporal sobre 
a puberdade.

Em 2003, Tang et al(25) realizaram um estudo transversal 
com 1.573 meninas chinesas entre 11 e 16 anos de idade e 
observaram que a média de idade da menarca foi 11,7 anos. 
Padez e Rocha(26), em 2003, em estudo transversal com 516 
meninas portuguesas entre nove e 19 anos de idade, relataram 
que a média de idade da menarca foi 12,3 anos. Os autores 
relacionaram tais resultados a fatores ambientais, nutricionais 
e melhores condições de saúde. 

Ainda em 2003, Chumlea et al(27), em um estudo lon-
gitudinal com 2.510 meninas americanas negras, brancas 
e mexicanas entre oito e 20 anos, mostraram que a média 
geral da idade da menarca foi 12,4 anos, sendo 12,0 anos 
para as negras, 12,2 anos para as mexicanas e 12,5 anos para 
as brancas.

Em 2004, Demerath et al(28), analisando 371 meninas 
americanas, demonstraram idade média da menarca de 
12,3 anos. Os autores relacionaram este resultado a alte-
rações na composição corporal durante o período cresci-
mento e desenvolvimento. Ainda em 2004, Danubio et 
al(29), avaliando 583 meninas italianas entre seis e 14 anos 
de idade, mostraram que a média de idade da menarca 
foi 12,5 anos.

Em 2005, Torres-Mejia et al(30), pesquisando 4.636 
meninas mexicanas, observaram que 13,7% iniciaram a 
puberdade até os 11 anos, 50,9% até os 12 anos, 77,8% 
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até os 13 anos e 76% até os 14 anos de idade, sendo que a 
média de idade da menarca foi 12,5 anos. Ainda em 2005, 
na África, Garnier et al(1), em investigação realizada entre 
1995 e 2000 com 406 meninas senegalesas de áreas rurais 
entre 11,4 e 16,5 anos de idade, encontraram uma média 
de idade de início de desenvolvimento da mama de 12,6 
anos e a média de idade da menarca de 15,9 anos.

Em 2006, Biro et al(31), em um estudo longitudinal com 
1.156 meninas americanas, sendo 541 negras e 615 brancas, 
mostraram que, apesar das negras começarem a puberdade 
em média aos 9,6 anos e as brancas aos 10,2 anos, a média 
de idade da menarca foi de 12,6 anos para as meninas negras 
e 12,0 anos para as brancas.

Na Dinamarca, a idade da menarca caiu de 17 anos no 
fi m do século XIX para aproximadamente 13 a 13,5 anos 
no início do século XX(9). Estudos realizados nas mesmas 
regiões da Dinamarca entre 1965-1966 e 1982-1983 
mostraram uma queda da idade da menarca de 13,4 para 
13 anos(32), dados confi rmados em pesquisas subseqüen-
tes(33,34). No entanto, Juul et al(35) publicaram em 2006 
um estudo longitudinal que avaliou 1.100 meninas dina-
marquesas e encontraram uma idade média da menarca de 
13,4 anos. Os autores também avaliaram o estado nu-
tricional das meninas dinamarquesas e questionam se a 
idade da menarca naquele país poderia ser mais elevada 
comparada especialmente a estudos americanos, pois a 
prevalência de sobrepeso e obesidade foi baixa.

Estudos nacionais da idade da menarca 

No Brasil, também já foram realizadas várias pesqui-
sas sobre a idade da menarca em diversas regiões. Os 
dados dos estudos nacionais (Tabela 2) mostram grande 
variabilidade quanto à idade de ocorrência da menarca, 
variando de 10,9 anos para amostras de meninas da 
grande São Paulo(36), 12,1 anos para as da cidade de João 
Pessoa(37) no Nordeste a 13,0 anos para aquelas oriundas 
do interior do Estado de São Paulo, como Bauru(5). Esta 
variabilidade está provavelmente relacionada a fatores 
como clima, localização geográfi ca, estado nutricional, 
nível socioeconômico, escolaridade, etnia, número de 
fi lhos na família e outros.

Na mesma direção de estudos internacionais, os nacio-
nais apontam para uma diminuição da idade da menarca 
após 1980, demonstrando sua redução em várias cidades 
brasileiras. O projeto “Crescimento e desenvolvimento 
pubertário em indivíduos de 10 a 19 anos de idade”, 
realizado no município de Santo André, São Paulo, em 
1978, mostrou que a idade mediana da menarca variou 
entre 12,8 e 12,2 anos, sendo mais baixa quanto melhor 
o nível socioeconômico(38). Desta forma, em 1984, Scaf et 
al(5), em estudo transversal com 1.379 meninas da cidade 
de Bauru, São Paulo, entre oito e 16 anos, mostraram que 
a média de idade de início da puberdade foi 10,4 anos e 
a média de idade da menarca foi 13,0 anos.

Tabela 2 – Dados populacionais brasileiros da idade da menarca

Autor (ano) Cidade/Estado n Estudo M+DP 

Scaf et al (1984)(5) Bauru/SP 1.379 Transversal 13,0±1,23

Souza et al (1996)(37) João Pessoa/PB 1.066 Transversal 12,1±2,2

Fonseca et al (1998)(39) Niterói/RJ    208 Transversal 12,3±?

Petroski et al (1999)(40) Florianópolis/SC 1.070 Longitudinal 12,6±1,15

Tavares et al (2000)(41) Ribeirão Preto/SP 1.602 Transversal 12,5±?

Borges, Schwarztbach (2003)(42) Cândido Rondon/PR    290 Transversal 12,2±0,81

Vitalle et al (2003)(43) São Paulo/SP    229 Transversal 12,1±1,1

Machado, Barbanti (2003)(36) São Paulo/SP      63 Transversal 10,9±1,2

Biassio et al (2004)(45) Ilhabela/SP      62 Longitudinal 12,5±1,04

Moreira et al (2004)(44) Rio de Janeiro/RJ    118 Transversal 12,2±1,51

Castilho et al (2005)(47) São Paulo/SP    111 Longitudinal 12,7±1,39

Oliveira e Veiga (2005)(46) Rio de Janeiro/RJ    316 Transversal 11,6±1,1
? = DP não mencionado no artigo

RPP 25 (1).indb   79RPP 25 (1).indb   79 12/3/2007   15:32:1112/3/2007   15:32:11



80 Rev Paul Pediatria 2007;25(1):76-81.

No Nordeste, em 1996, Souza et al(37), em um estudo trans-
versal com 1.066 escolares paraibanas pertencentes às classes 
socioeconômica baixa e média da cidade de João Pessoa, Paraíba, 
mostraram que a média de idade da menarca foi 12,1 anos.

Em 1998, Fonseca et al(39), em estudo transversal com 208 
meninas na faixa etária entre 15 e 17 anos de idade matricula-
das em escola particular na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, 
encontraram uma média de idade da menarca de 12,3 anos. 
Para as meninas com sobrepeso, a média foi 11,5 anos e, para 
aquelas classifi cadas como normais, 12,4 anos, apontando a 
presença de menarca com menor idade nas meninas com maior 
índice de massa corporal.

Em 1999, Petroski et al(40), em estudo longitudinal para 
avaliar a maturação sexual e a satisfação com o peso em 1.070 
escolares da rede pública da cidade de Florianópolis, Santa 
Catarina, mostraram que a média de idade da menarca foi 
12,6 anos e que 74,2% das escolares estavam insatisfeitas com 
o peso e desejavam perder peso. Tais meninas maturam mais 
precocemente do que as satisfeitas com o peso.

Em 2000, Tavares et al(41), em um estudo transversal com 
1.602 escolares entre oito e 17 anos incompletos do município 
de Barrinha, São Paulo, correlacionaram a idade da menarca 
com algumas condições, como classe social, número de irmãos 
e situação de emprego do pai. Os resultados mostraram que a 
mediana da idade da menarca foi 12,5 anos, sendo esta mais 
tardia nas meninas pertencentes às classes sociais menos favo-
recidas. Em relação à situação de emprego do pai, a mediana 
da idade da menarca foi 12,7 anos naquelas cujos pais estavam 
desempregados e 12,4 anos naquelas cujos pais estavam empre-
gados. Não houve diferença da mediana da idade da menarca 
relacionada ao número de irmãos na família.

Em 2003, Borges e Schwarztbach(42), em um estudo transversal 
avaliando a idade da menarca de 290 meninas entre nove a 14 anos 
de idade do município de Marechal Cândido Rondon, Paraná, 
mostraram que a média foi 12,2 anos, sendo a idade mínima 9,9 
anos e a máxima, 14,6 anos.

Outro estudo transversal em 2003, desenvolvido por 
Machado e Barbanti(36), analisou a aptidão motora durante o 
período puberal, relacionando-a à idade cronológica e ao estado 
maturacional de 63 meninas paulistanas de escola particular 
na faixa etária entre nove e 14 anos de idade não envolvidas 
em programa regular de treinamento físico. Os resultados 
apontaram média de idade da menarca de 10,9 anos, quando 
ocorreu a passagem do estadio de mamas grau II para o grau 
III, coincidindo com as maiores mudanças físicas e motoras. 

Ainda em 2003, Vitalle et al(43), em estudo transversal de 229 
prontuários de adolescentes paulistanas de baixo nível socioeco-
nômico entre dez e 18,8 anos de idade atendidas no período de 

março de 1992 a dezembro de 1999, mostraram que a média de 
idade da menarca foi 12,1 anos e o índice de massa corporal foi 
maior no grupo de meninas com menarca do que no grupo sem 
menarca. Os autores observaram, ainda, a relação de sobrepeso 
e obesidade no grupo com menarca e de desnutrição e eutrofi a 
no grupo sem menarca.

Em 2004, Moreira et al(44), estudando 118 meninas entre nove 
e 16 anos pertencentes a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, 
Rio de Janeiro, mostraram média de idade da menarca de 12,2 
anos, sendo o limite inferior de 8,9 anos e o superior de 16 
anos de idade. Ainda em 2004, Biassio et al(45), em um estudo 
longitudinal com 62 meninas da rede pública de ensino na faixa 
etária entre oito e 18 anos residentes em Ilhabela, São Paulo, 
mostraram que a média de idade da menarca foi 12,5 anos. 

Um estudo transversal, em 2005, desenvolvido por Oliveira 
e Veiga(46), avaliou o estado nutricional e a maturação sexual de 
303 estudantes de escola pública e 199 de escola particular na 
faixa etária entre 11 e 15,9 anos do município do Rio de Janeiro. 
Os autores mostraram que, na escola particular, maior número 
de meninas apresentou sobrepeso/obesidade e número mais 
elevado delas estava em estadios mais avançados de maturação 
sexual em relação às meninas da escola pública, sendo maior o 
risco de apresentar sobrepeso/obesidade nas adolescentes em 
estadios mais avançados de maturação sexual. Tal associação foi 
observada apenas nas adolescentes da escola pública.

Em 2005, Castilho et al(47), em um estudo longitudinal com 
111 adolescentes paulistanas de baixo nível socioeconômico, 
mostraram que a média de idade da menarca foi 12,7 anos.

Conclusões

A série de estudos apresentada aponta vários aspectos étni-
co-raciais, ambientais e socioeconômicos infl uenciando a idade 
da menarca. Se, por um lado, os fatores genéticos exercem suas 
infl uências de maneira acentuada no processo de maturação se-
xual, por outro lado, as diferenças individuais e as características 
físicas determinadas geneticamente sofrem sucessivas mudanças 
ao longo desse processo em função do meio, cuja infl uência pode 
retardar ou acelerar a sua ação.

A idade da menarca parece que continua a diminuir, tanto em 
países desenvolvidos como em desenvolvimento, porém aparen-
temente de uma forma bem mais lenta nos últimos anos, quando 
comparada àquela observada no fi m do século XIX e início do 
XX. Notadamente, ainda existem difi culdades para estabelecer 
uma causa principal para este fenômeno, pois os grupos populacio-
nais recebem e processam diferentemente as infl uências de fatores 
climáticos, étnicos e nutricionais, sobretudo devido à prevalência 
de sobrepeso e de obesidade nestas amostras avaliadas.

A idade da menarca está diminuindo?
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