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RESUMO

Introdução: A escala de maturação sexual de Tanner visa o controle dos estágios sexuais em

crianças e adolescentes, para localizar possíveis atrasos e buscar suas causas. Sendo assim, o

artigo foi feito mediante coleta de dados sexuais em crianças de 08 a 12 anos. Objetivo: O

estudo propõe a avaliação da maturação sexual dessas crianças para a detecção de patologias e

de anormalidades. Metodologia: A maturação sexual foi realizada de acordo com a escala de

Tanner, levando em consideração o desenvolvimento das características sexuais secundárias

(mamas, pêlos e órgãos sexuais masculinos). Resultados: O estágio de maturação prevalente

foi o de pós maturação em 50% das crianças analisadas.
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INTRODUÇÃO

A puberdade corresponde ao evento de transição entre o corpo e mente infantil para o adulto

(ROCHA, 2022). Essa, por sua vez, ocorre no período da adolescência e engloba diversas

características como: a aceleração do crescimento, mudanças psicológicas, aparecimento de

características sexuais secundárias e a maturação sexual/ gonadal, que possibilita a

reprodução. Nos homens, a gônada em questão equivale aos testículos, enquanto nas



mulheres, aos ovários. É válido salientar que tal desenvolvimento deve ocorrer em uma idade

adequada para ser considerado saudável, visto que esse tido de maneira precoce ou tardia

pode ser prejudicial para o indivíduo. Dessa maneira, considera-se fatores como a genética,

influências ambientais, diferentes etnias, estado nutricional, fatores socioeconômicos e

psicossociais, entre outros, para avaliar se a idade na qual há o início da puberdade é

condizente com a fisiologia.

Conceitua-se que o atraso puberal nas meninas ocorre quando há a ausência de telarca após os

13 anos ou ausência de menarca após os 16, enquanto nos meninos, quando há ausência da

pubarca após os 14,5 anos de idade. Em contrapartida, considera-se que existe uma puberdade

precoce na medida que meninas desenvolvem suas características sexuais secundárias antes

dos 8 anos e meninos, antes dos 9.

Diante do exposto, torna-se evidente a necessidade da avaliação da maturação sexual entre

crianças de 08 a 12 anos da cidade de Aracaju, já que assim há de se estabelecer uma média

acerca do desenvolvimento de uma população mais restrita. Objetivando facilitar a detecção

de patologias e de anormalidades, tornando a prática clínica mais precisa diante do grupo

analisado.

Por conta do exposto, o objetivo do presente trabalho foi: avaliar o estágio de maturação

sexual de crianças de uma capital nordestina, de 08 a 12 anos.

METODOLOGIA

A amostra contou com 16 meninos e meninas, de idade entre 08 e 12 anos, do Colégio

Módulo, em Aracaju-SE, e teve início após consentimento de ambos os pais e as crianças.

O presente estudo, respeitou os princípios éticos da pesquisa, de acordo com a resolução

466/12, do Conselho Nacional de Saúde de 12/12/2012 (BRASIL, 2012) e da Resolução de

Helsinki (WMA, 2008). As entidades selecionadas para execução da pesquisa receberam um

Termo de Informação à Instituição, em que, por meio do termo e de contato estabelecido,

tiveram conhecimento das condições de realização do estudo.

Todos os responsáveis consultados para participação no estudo, e que concordaram em

relação ao pleito, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e, os



menores participantes, o Termo de Assentimento para Participação na Pesquisa – TA. Todos

os termos contiveram o objetivo do estudo, os procedimentos de avaliação, as possíveis

consequências, os procedimentos de emergência e o caráter de voluntariedade da participação.

O estudo teve seu projeto de pesquisa submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo

Seres Humanos, da Universidade Tiradentes (Unit), havendo sido aprovado em 18 de

dezembro de 2019, conforme parecer no 2.523.578 — CAE: 67747517.0.0000.5371.

Em primeiro momento, foram obtidos dados referentes a nome, data de nascimento, sexo,

doenças no indivíduo, seus pais e irmãos, e uso de medicação controlada. Após isso, foram

obtidas altura, massa corporal, envergadura e altura tronco-cefálica.

Uma maneira viável e precisa na verificação da maturação sexual, é feita por meio do

Estadiamento de Maturação Sexual, proposta por Tanner (1981), que visa compreender os

estágios de desenvolvimento da criança pela autoavaliação em comparativo com figuras que

demonstram: quantidade de pelos pubianos e tamanho do pênis para crianças e adolescentes

do sexo masculino; tamanho da vulva e da mama para crianças e adolescentes do sexo

feminino (FILHO; FARIAS, 2015).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tabela 1 - Dados referentes aos estágios de maturação sexual

ANÁLISE DESCRITIVA GERAL – ANTROPOMETRIA (N=16)

Gráfico 2 - Dados referentes à classificação de estágio maturacional



GRÁFICO MATURAÇÃO SEXUAL – (N=16)

A pesquisa foi realizada com um pequeno grupo amostral de 16 pessoas com faixa etária de 8

a 12 anos e demonstra, estatisticamente, em qual estágio de Tanner os integrantes do grupo

pesquisado se encontram. Na pesquisa bibliográfica, as idades dos entrevistados foram

heterogêneas, podendo notar a relação entre idade cronológica, idade na coleta, parâmetro de

Tanner e estágio maturacional. Pode-se notar uma relação entre a idade biológica e o estágio

maturacional, visto que crianças e adolescentes com idade cronológica inferior e idade

biológica avançada terão o estágio maturacional avançado, caracterizando pós-maturidade.

Isso se comprova pela comparação das médias da idade na coleta e idade biológica, sendo

respectivamente 10,4 e 11,8, o que se reflete na grande quantidade de estágios maturacionais

avançados. Outro ponto importante na pesquisa foi a grande quantidade de pós-maturos

encontrados em relação aos normais maturados e pré-maturados, sendo eles 50% dos

pesquisados. Por outro lado, os normais maturados correspondem a 37% e os pré-maturados

13%. Além disso, o grupo em questão na Escala de Tanner apresenta em todos os parâmetros

média de 2,6, ressaltando que tal estágio varia de 1 a 5. Da mesma forma, nesses mesmos

critérios de Tanner, o desvio padrão apresentado foi de aproximadamente 1,5. Ademais,

destaca-se dados estatísticos destoantes quanto ao desenvolvimento maturacional entre certos

indivíduos do grupo amostral. Assim sendo, tem-se uma menina de 8 anos que se encontra em



P4M1 e possui idade biológica de 11,5, sendo pós-maturada; enquanto outra menina de 11

anos se encontra em P1M1 e idade biológica de 8,5.

Segundo Barbosa, Franceschini e Priore (2006), no seu estudo transversal retrospectivo com

adolescentes do sexo feminino, com base no estudo de Tanner e Marshall, os autores

procederam à divisão das meninas em dois grupos. O grupo das que apresentaram maturação

sexual precoce foi constituído de 67 adolescentes, que apresentaram o início do estadiamento

pubertário, marcado pelo estágio 2 do desenvolvimento dos pêlos pubianos, numa idade

correspondente a mais de dois desvios padrão abaixo da idade média da população de

referência, ou seja, abaixo de oito anos de idade. O grupo sem maturação sexual precoce foi

constituído de 65 meninas, pareadas para idade e estágio de desenvolvimento dos pêlos

púbicos, caracterizando assim, o grupo controle. Dessa maneira, observa-se que tal estudo vai

ao encontro da pesquisa realizada em Aracaju-SE, visto que o caso de pós-maturidade

comentado anteriormente nesta pesquisa também se encaixa no critério de dois desvios padrão

mencionado no artigo de Barbosa, Franceschini e Priore (2006). Mediante a associação com a

pesquisa supracitada, nota-se que o grau de maturação sexual precoce pode estar ligado à

maior adiposidade e distribuição centralizada desta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho oferece uma análise da maturação sexual entre crianças de 08 a 12 anos, na

cidade de Aracaju-SE, com o objetivo de evidenciar os diferentes estágios maturacionais que

crianças da mesma faixa etária podem apresentar, além de possíveis patologias e

complicações clínicas relacionadas.

Dentre uma amostra composta por 16 crianças, sendo elas dispostas em 10 do sexo feminino e

6 do sexo masculino, é possível observar o estágio maturacional, com base no estagiamento

de tanner e a autoanalise, que explicita uma maior taxa de criancas pós-maturadas, sendo esse

grupo 50% da amostra. Ademais, 13% das crianças analisadas representam o grupo de

Pré-maturados e apenas 37% da amostra apresentam uma maturação compativel com seu sexo

e idade.



Portanto, fica evidenciada uma maior concentração de casos de Pós-maturação com base na
amostra de dados analisada. Ressaltando a importância da ampliação de estudos relacionados
ao tema, para uma observação mais precisa dos casos.
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