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RESUMO

A presente revisão da literatura, propõe-se a analisar a relação entre os indices
estimadores de desenvolvimento ósseo, dentário e a idade da menarca em pacientes do sexo
feminino. Na avaliação do desenvolvimento ósseo, a maioria dos autores utilizou o método
comparativo onde a radiografia do paciente é analisada em relação ao Atlas de Greuliche e
Pyle; outros, o método descrito por Tanner e Whitehouse, onde são avaliados os centros de
ossificação, e o método simplificado do dedo polegar que avalia os centros de ossificação
apenas neste dedo. Para o estudo do desenvolvimento dentário foram utilizados os estágios de
mineralização de No lla, ou a tabela de Schour e Mass ler que se baseia na cronologia de
erupção dos grupos dentais. Em relação ao momento da menarca; este foi estimado durante a
anamnese segundo um método prospectivo ou retrospectivo ou ainda, sobre um estudo que
correlaciona o peso e a altura da menina. Esta investigação ratificou que a idade dentária não
parece ser um método confidvel para se determinar a maturidade biológica, no entanto a idade
óssea e a menarca mantiveram uma grande relação com o inicio, pico e o final do crescimento
puberal. Neste estudo foi salientado a influência de fatores ambientais, genéticos, hormonais,
nutricionais, econômicos e geográficos ,que quando associados aos indicadores de
desenvolvimento poderiam provocar variações individuais de maturação.

ABSTRACT

The present literary review, is aimed at analising the relationship between the
evaluation indexes of the bone, tooth and age development at menarche in female patients. At
the bone development evaluation, most authors utilized the comparative method where the
patient's radioghaphy is analized in relation by Greulich & Pyle Atlas; other the Tanner &
Whithouse's method, where are studied the ossification events, and the simplified method of
the thumb that values the ossification events just about the finger. In order to study of the
tooth development it was utilized the mineralization stages of Nolla, or the chart of Schour
and Massler which is based on the eruption chronology of the dental groups. In relation to the
time of menarche; it was evaluated during the anamnesis following a prospective or
retrospective method or yet, on a study that co-relate the girl's weight and heigth. This
investigation ratify that the tooth age appears not to be a trustworthy method for one to
determine the biological maturity, whereas the bone age and the menarche kept a good
relationship at the beginning, peak and final pubertral growth. In this study it was highlighted
the influence of environmental, genetic, hormonal, nutritional, economic and geographic
factors, which associated to development figures could provoke individual maturation
changes.

1 INTRODUÇÃO

A execução de um planejamento ortodemtico está diretamente dependente da
análise do padrão de crescimento e desenvolvimento do paciente e principalmente da
avaliação do possível potencial de crescimento que ainda lhe resta.
Uma fase de intenso crescimento e modificações biológicas ocorre como parte dos
fenômenos fisicos que acompanham a maturação do aparelho sexual que acontece na
puberdade, as modificações biológicas que merecem destaque são o incremento corporal; o
aparecimento de pêlos pubianos, mamas e o estabelecimento da menarca. Para Tanner apud
Tavano (1998), durante a inffincia, o crescimento relaciona-se com a idade cronológica, com o
advento da puberdade, devido a aceleração no crescimento, esta relação deixaria de existir.
Como parte integrante do organismo a dentição nesta época também sofre
variações. Estas modificações são substanciais e têm inicio com a erupção do primeiro molar
permanente terminando com a erupção dos terceiros molares (Tzelikis, 1985).
A idade cronológica pode ou não coincidir com a idade óssea, e contribuem para
isso fatores genéticos, sociais, geográficos, climáticos, nutricionais e econômicos (Anderson,
1975; Fishman, 1982; Leite, 1984).
Segundo Tavano (1998), a idade óssea era considerada como um verdadeiro
registro da idade biológica, apresentando poucas variações.
Visto que a idade cronológica não é confidvel para determinar o real estágio de
maturação do paciente, outros métodos foram utilizados: idade dental, idade óssea,
crescimento corporal, e menarca. 0 objetivo deste trabalho foi justamente analisar a relação
entre eles para facilitar a determinação da idade biológica do paciente, facilitando assim o
trabalho do ortodontista.

2 PROPOSIÇÃO

Sabendo-se que a adolescência determina grande variação no crescimento
corporal em estatura e composição, e que isto é de salutar importância durante a elaboração de
pianos de tratamento ortodOnticos, este trabalho propõe-se, a partir de uma revisão da
literatura, a estabelecer o relacionamento entre os diversos indicadores de maturação óssea,
dentária e menarca.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Menarca
3.1.1 Conceito
Com o inicio da puberdade, o miométrio, endométrio e o epitélio vaginal mostram
sensibilidade aos diferentes níveis de ester6ides sexuais. A proliferação sequencial.
descamação e eliminação do endométrio causa a menstruação. A primeira menstruação, ou
menarca, é em geral vivenciada por garotas entre as idades de 9 a 18 anos, dentro de dois a
quatro anos após o inicio do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Na infdncia
mais avançada, o desenvolvimento genital e somático ocorre primeiramente sob o estimulo
dos andr6genos adrenais e depois dos estr6genos ovarianos. 0 monte pubiano torna-se
espessado, aparecem os pelos genitais e há uma deposição gradativa de gordura nos grandes
lábios aumentando o seu tamanho e conferindo-lhes forma mais arredondada. Em algum
momento na 5° ou 6° década da vida de uma mulher ocorre a última menstruação ou
menopausa (Peckham, Shapiro, 1986). Pela definição, puberdade "6

o

estado de

desenvolvimento fisico que torna possível a reprodução sexual e que na femea primata se
caracteriza pela menarca" (Collaço, 1980).

3.1.2 Estágios da puberdade
Tanner apud Collaço (1980), salientou a utilidade de definir os estágios no
desenvolvimento da puberdade, a partir de uma série de caracteristicas , que estão de acordo
com suas preferencias clinicas e com as características da população:
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Estagio 1 (B1P1) - É o período infantil, que se estende até o inicio da puberdade.
Não se palpa tecido glandular mamário, a auréola não é pigmentada e, exceto para o mamilo,
não ha qualquer procedência sobre a face anterior do tórax. Não há pêlo púbico (Collgo,
1980; Dillon, 1981; Peckham, Shapiro, 1986).
Estagio 2 (B2P2) - Telarca é a fase de "botão": existe tecido glandular palpável
pelo menos ao redor da auréola que se torna ligeiramente maior; o mamilo e a mama
projetam-se muito pouco acentuadamente sobre a parede anterior do tórax (11,1 ± 1,1 anos).
Pubarca, uma ligeira penugem pouco pigmentada, pode estender-se ao longo dos grandes
lábios ou do monte de Venus (11,6 ± 1,2 anos) (Congo, 1980; Dillon, 1981; Peckham,
Shapiro, 1986).
Estagio 3 (B3P3) - A mama e a auréola aumentam de tamanho e a auréola torna-se
mais pigmentada; a superficie da mama e da auréola constituem um volume arredondado sem
proeminência de auréola (12,1 +- 1,0 anos). 0 pêlo púbico escurece, torna-se mais espesso e
encaracolado, cobrindo o monte de Vênus, mas não se estendendo até à raiz das coxas (12,9 ±
1,0 anos) (Congo, 1980; Dillon, 1981; Peckham, Shapiro, 1986).
Estagio 4 (B4P4) - A auréola e o mamilo avolumam-se de maneira a formar uma
segunda protuberância sobre o contorno da mama; entretanto os pêlos púbico, já com
caracteres de adulto, não se estende ainda até a face interna das coxas (Congo, 1980; Dillon,
1981; Peckham, Shapiro, 1986).
Estagio 5 (B5P5) - A auréola e o mamilo deixam de fazer protuberância e a
mama volta a ter um perfil arredondado, tipo adulto (15,3 ± 1,7 anos). 0 pêlo púbico
estende-se agora até a raiz das coxas e adquire a disposição típica de triângulo invertido
(14,4 ± 1,1 anos) (Collaço, 1980; Dillon, 1981; Peckhan, Shapiro, 1986).
Normalmente, a telarca precede a pubarca, mas a maturação desta é mais rápida: o
desenvolvimento mamário completo leva cerca de 4 anos e o desenvolvimento do pêlo púbico
cerca de 3 anos; a passagem de um estagio para o outro até o quarto varia, normalmente, entre
0,5 a 0,9 anos; a transição para o quinto estágio é mais variável; algumas mulheres nunca
atingem B5 ou só o fazem na gravidez ou até depois; a passagem do estagio 3 ao 5
ocasionalmente é muito rápido (Colin°, 1980). Segundo Dillon (1981), a menarca ocorre
mais tardiamente no processo de estágios, geralmente no final do estagio 4 0 ou no inicio do
estágio 5°.
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3.1.3 Fatores gerais

Para Collaço (1980) a menarca é o acontecimento "principal" da puberdade e a
idade do seu aparecimento tem decaído nos países da Europa Ocidental; hoje em dia, na
Inglaterra é de 13anos ±1 (aproximadamente), na Suíça ± 13,4 anos e na Alemanha 12,1
anos aproximadamente.
Kase, Weingold (1987) descreve que a menarca em mocinhas americanas é em
média dos 9,1 a 17,7 anos, com média de 12,8. 0 acúmulo da gordura corporal ocorre em
todo esse período (7-16 anos) (Collaço, 1980; Dillon, 1981; Kase, Weingold, 1987; Langlade,
1995; Watson, Lowrey, 1962).
0 desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários vai progredindo e com
base no seu estágio pode prever-se a data da menarca. Frish e MacArthur apud Collaço (1980)
publicaram um gráfico muito simples correlacionando o peso e a altura das meninas, no qual
as duas linhas traçadas permitem verificar se estão estabelecidas as condições necessárias para
que surja pela primeira vez a menstruação e para que o regime ovulatório cíclico se instale
com carácter permanente. Cerca de 99% destas jovens inicia menstruações regulares dentro de
um período de lano (Gráfico 1).
Gráfico 1: Peso e altura para se estabelecer a menarca (linha continua) e o ciclo
ovulatório (linha tracejada)
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Nos Estados Unidos, a idade média para o inicio das características sexuais
secundárias em mulheres era de aproximadamente 10 1/2 anos, com quase 99% ocorrendo
entre 8 e 13 anos. Entretanto, esse critério precisa ser considerado dentro do conjunto de
informações disponíveis a respeito dos antecedentes genéticos, de cada criança em particular,
bem como sua experiência ambiental (Peckham, Shapiro, 1986).
Para Cagas (1970) apud Dillon (1981), provavelmente, devido a melhor nutrição e
aos fatores sócio econômicos, a maturação sexual tem ocorrido mais precocemente e em
média a menarca ocorre aos 12,6 anos.
Para Collaço (1980) e Kase, Weingold (1987) os principais determinantes da
regulação da puberdade eram a genética, a nutrição, a saúde fisica e os fatores sociais e
psicológicos que influenciavam a idade de inicio e o ritmo de progressão das alterações da
puberdades. 0 declínio na idade da menarca apresentado por crianças em países
desenvolvidos reflete indubitavelmente a melhoria no estado nutricional. Frisch e McArthur

apud Kase, Weingold (1987) con fi rmam que uma mocinha deva alcançar um peso corporal
critico de 48kg a fim de atingir a menarca. Possivelmente mais importante do que o peso total
é o desvio na composição corporal quanto a maior percentagem de gorduras (Collaço, 1980;

Kase, Weingold, 1987). Sabe-se que, as mocinhas moderadamente obesas (20 a 30% acima do
peso normal) apresentavam a menarca mais cedo do que aquelas com o peso normal
(Anderson, 1975; Collaço, 1980; Garn et al., 1965; Gordon et al., 1991; Kase, Weingold,
1987; Mellits et al., 1971; Onat, Numam-Cebeli, 1976; Peckhan, Shaphiro, 1986).
Inversamente àquelas, as anoréticas e as que fazem exercícios intensos, apresentando peso
mais baixo ou uma menor percentagem de componentes gorduroso do peso, têm uma menarca
mais retardada (Kase, Weingold, 1987). Além disso, a demonstração de que a idade da
menarca se correlaciona muito bem com a aquisição de uma certa quantidade de gordura
corpórea sugere que este componente de gordura possa ter uma ação significativa no
funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano (Peckham, Shapiro, 1986).
Acredita-se que tantos fatores genéticos como ambientais tenham seu papel.
Várias observações são pertinentes nesse ponto e todas apontam para uma possível ligação
entre o peso corpóreo e o inicio da puberdade (Anderson, 1975; Coflaw, 1980; Marshall,
1976; Onat, Numan-Cebeli 1976; Watson, Lowrey, 1962). Estudos de pares nos quais as
idades das mães e filhas na época da menarca foram comparadas, mostram uma alta
concordância dentro dos grupos populacionais. Uma diminuição progressiva na idade da
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menarca ocorreu entre as moradoras de países industrializados da metade do século XIX
metade do século XX (Peckham, Shapiro, 1986).

3.1.4 Fatores hormonais
Fatores hormonais são mecanismos pelos quais as alterações hormonais
conhecidas produzem a menarca. Eles giram primariamente em torno de uma alteração na
sensibilidade do SNC aos estrógenos e dos acontecimentos hipotalamo-hipófise-gonadais que
se seguem (Colin°, 1980; Kase, Weingold, 1987). 0 que inicia uma diminuição na
sensibilidade do SNC e sua regulação ainda não esta claro (Colin°, 1980).
Sabe-se muito pouco sobre a natureza exata de quando e como a puberdade é
desencadeada. Têm-se a idéia de que o processo de puberdade se inicia quando um sinal
estimulador adequado, que se supõe ser um hormônio liberador de gonadotropias (LRF)
produzido e secretado pelo cérebro, atinge a adeno-hipófise da glândula pituitária. Esta
substância liberadora hormonal, provavelmente secretada pela eminência mediana do
hipotálamo sob o controle do sistema limbico cerebral, atinge a adeno-hipófise através do
sistema porta hipotálamo-hipofisdrio. Em resposta do LRF, a adeno-hipófise produz e secreta
os hormônios gonadotrópicos foliculo-estimulante (FSH) e luteinizante (LH). Uma vez
ativado durante o processo puberal, o armazenamento e liberação de gonadotropias
hipofisdrias aumenta (CoIlaço, 1980; Dillon, 1981; Kase, Weingold, 1987). Quando presentes
em quantidade suficiente, as gonadotropias induzem uma variedade de alterações no ovário.
Durante a infância, foliculos primordiais que estão se maturando espontaneamente têm seu
desenvolvimento bloqueado no estágio de foliculos primários e involuem sem produzir
quantidades significativas de estrógeno. Durante e após a puberdade, os níveis crescentes de
gonadotropias promovem uma continuação do processo de maturação com indução de síntese
de estrógenos. A maturação do aparelho reprodutor interno e externo, assim como o
desenvolvimento das características sexuais secundarias, estão na dependência dessa resposta
ovariana(Collaço, 1980; Kase, Weingold, 1987).

3.1.5 Tipos hormonais e o relacionamento com o crescimento
Dillon (1981) relatou que o desenvolvimento dos carecteres sexuais secundários
nas mulheres deve-se aos níveis crescentes de estrogênios e androgênios de origens ovarianos.
Três compostos estrogênicos são importantes na mulher, 17-a- estradiol é o mais potente e
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abundante; a estrona é o segundo mais potente e abundante; o estriol é o mais fraco e
representa um produto metabólico dos outros. A proporção de estrogênio pode variar com a
raga.
Os orientais, por exemplo, têm quantidade aumentadas de estriol. 0 estrogênio é
um hormônio anabólico. 0 seu efeito é reduzir o crescimento e promover o fechamento das
epífises ósseas, promove a silhueta feminina, aumentando as camadas subcutâneas de

gorduras e promovendo a formação de gordura da mama. Aumenta a espessura e o teor de
Agua da pele. Promove o peristaltismo das trompas de Falópios e o movimento dos cilios da

trompa, aumentando também o tamanho do útero. 0 revestimento endometrial é estimulado
para proliferar. 0 revestimento vaginal se espessa e o "turnover" celular aumenta (Dillon,
1981; Kase, Weingold,1987).

Para Peckham, Shapiro (1986) alteração no crescimento longitudinal também
ocorre durante a puberdade. Acredita-se que isto seja devido aos níveis aumentados de
esteróides sexuais, mas a importância relativa dos andr6genos adrenais e estrógenos ovarianos

na gênese desta alteração ainda não foi determinada. Uma vez que o estirão de crescimento
puberal tenha sido induzido, a altura adulta da pessoa está estabelecida.

Isto ocorre porque o nível elevado de esteróides induz a fusão das epífises e o
término do crescimento dos ossos longos. A ordem do fechamento epifisário é previsível
(Kase, Weingold, 1987; Peckham, Shapiro, 1986). Um quadro mais apurado do grau de
maturação puberal pode ser obtido estabelecendo-se o grau de fechamento por raio X. A

altura defmitiva pode ser prevista com razoável exatidão durante a latência ou inicio da
puberdade, aplicando-se a altura atual, idade cronológica e idade óssea as tabelas de BayleyPinneau.
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Figura 1: A seqüência de eventos nas mulheres durante a puberdade.
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Kase, Weingold (1987) relatou que a menarca é um acontecimento tardio em
média aos 12,8 anos, depois de ter passado o pico de crescimento. 0 estirão de crescimento de
uma mocinha adolescente ocorre dois anos antes do que de um rapaz, em média o máximo
crescimento nas meninas ocorre um ano após o brotamento mamário, e um ano e meio antes
da menarca. As exigências hormonais para essa velocidade aumentada de crescimento
incluem os hormônios de crescimento e o estrogênio gonddico. A relação entre a menarca e o
estirão de crescimento é relativamente fixa, ocorrendo a menarca depois que passou o pico na
velocidade de crescimento (Benemann et al. , 1997; Bjôrk, Helm, 1967; Flagg, Taranger,
1982; Kase, Weingold, 1987). A velocidade de crescimento diminui após a ocorrência da
menarca, sendo que este crescimento não totaliza mais do que cerca de 5 cm após o inicio da
menstruação (Kase, Weingold, 1987).
Van Wyk e Grumbach apud Collaço (1980) relatam que o desenvolvimento de
um quadro clinico de puberdade precoce no hipotiroidismo infantil (não tratado) tem sido
muito investigado e discutido desde apresentação da síndrome. A doença evolui de um modo
peculiar porque ao atraso do crescimento

e da maturação óssea provocados pelo

hipotiroidismo primário se associa um avanço da maturação sexual.
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Segundo Kase, Weingold (1987) a insuficiência de crescimento em estatura
sugere diversas possibilidades. A deficiência isolada do hormônio de crescimento está
associada com alguma maturidade sexual retardada. A menarca pode finalmente ocorrer,
embora retardada, mas com a idade

óssea

ainda com vários anos abaixo da idade

cronológica.

3.1.6 Retroco n t ro le

A secreção das gonadotropias hipofisdrias depende da exposição aos fatores de
liberação, mas é também suscetível a uma outra regulação através de um retrocontrole

negativo por parte das gemadas (Kase, Weingold, 1987; Peckhan, Shapiro, 1986). Um alto
nível de esteróides sexuais produzidos pelo ovário sob estimulo do FSH e LH faz com que a

eminência mediana secrete menos LRF; isto, por sua vez, leva a uma redução na liberação de
gonadotropias adeno-hipofisdrias. Baixos níveis de hormônios ester6ides sexuais são
secretados por giinadas infantis após o nascimento, em decorrência da estimulação persistente

através de níveis muito baixos de gonadotropias hipofisdrias (Kase, Weingold, 1987;
Peckhan, Shapiro, 1986; Watson, Lowrey, 1962). Devido a uma grande sensibilidade por

parte do Sistema Nervoso Central (SNC ), esses esteráides sexuais inibem a produção, a
excreção de LRF. Na puberdade, entretanto, esta sensibilidade extrema das células
hipotaldmicas a baixos níveis séricos de esteróides sexuais diminui, o resultado final é um

aumento acentuado na secreção hipotaldmica de LRF (Peckhan, Shapiro, 1986).
Tanto o LRF como as gonadotropias hipofisdrias são secretadas episodicamente,
durante a puberdade os pulsos de LH e FSH tornam-se muito maiores, em resposta tanto a
níveis mais elevados de LRF como a uma sensibilidade induzida pelo estrógeno ao LRF, o

significado deste fenômeno associado ao sono não está claro, mas parece estar relacionado
alteração na sensibilidade do SNC aos estrógenos. A medida que a puberdade avança, a
secreção de gonadotropias aumenta durante as horas de vigília até que a liberação episódica

no adulto durante 24 horas resulta em um aumento de quatro vezes acima da quantidade diária
que era liberada antes da puberdade. Por volta do meio da puberdade, a alga de retrocontrole
positivo que fornece um pico de estrógeno já é funcional, portanto, parece que o mecanismo
de retrocontrole desenvolvido na vida fetal e presente no nascimento é mantido; porém,
reajustado em um nível mais alto no inicio da puberdade. Sendo assim, um único sistema de
retrocontrole parece ser capaz de operar em pelo menos dois estágios (Collaço, 1980;
Peckhan, Shapiro, 1986).
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Gráfico 2: Níveis basais médios de hormônio luteinizante (LH), presente nos
estágios puberais para meninas segundo Tanner.
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FONTE: Peckhan, Shapiro, 1986.

Kase, Weingold (1987), relataram que a cascata de acontecimento iniciados pela
liberação de GnRH pulsátil do retrocontrole pré-pubere e inibição negativa central leva níveis
aumentados de gonadotropinas e ester6ides, com o aparecimento de características sexuais
secundárias e função adulta final - menarca e posterior ovulação. Entre os 10 e 16 anos, a

seqüência endócrina observada inclui primeiro os padrões pulsáteis de LH durante o sono,
seguidos por pulsos semelhantes de melhor amplitude, ocorrendo durante as 24 horas diárias.
Surgem os picos episódico de estradiol (E2) e aparece a menarca.

3.2 Idade óssea
3.2.1 Definição
A idade óssea é a idade relacionada com o grau de maturação óssea de um
indivíduo e corresponde a um dos indices mais utilizados para se determinar o estágio de

desenvolvimento de um adolescente (Grave, Brown, 1976). Benemam et al. (1997) relatou
que para determinarmos a idade óssea podemos utilizar de referência, certos ossos

e

articulações, tais como, a carpal, a femural, a articulação do cotovelo, do ombro e o crânio. A
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mão, o punho e as epífises distais do rádio e da ulna, que aparecem na radiografia carpal,
apresentam um grande número de centros secundários de ossificação, e por ser uma região do
corpo de fácil acesso, que não traz incômodos para o paciente, torna-se um método de simples
obtenção. A radiografia de mão e punho foi eleita e tem sido rotineiramente utilizada, na
tentativa de determinar o estágio de maturação óssea (ou a idade óssea) (Silva Filho, 1989). A
idade óssea é comumente determinada por dois métodos, um corresponde a comparação de
uma radiografia do paciente com o atlas de Greulich, Pyle (1959), atribuindo ao filme em

questão a idade padrão a qual iguala-se mais proximamente; ou pela designação de um
resultado bruto ao estagio de desenvolvimento de cada um dos 20 ossos da mão e punho
(Tanner, Whitehouse apud Tavano, 1998), entre outros métodos.
Sendo assim para se interpretar as imagens radiográficas é muito importante
conhecer a anatomia da mão e punho (Benemann et al., 1997; Ferreira et al., 1997; Langlade,
1995).

3.2.2 Anatomia de mão e punho
Tomando-se uma imagem radiográfica da mão e do punho, observaremos a

anatomia óssea desta regido, ou seja todos os ossos da mão (carpo, metacarpo e falanges) e
os ossos do pulso (extremidade distal do rádio e da ulna) (Benemann et al., 1997; Bj6rk,
Helm, 1967; Ferreira, 1997; Greulich, Pyle, 1959; Tavano, 1998). (Figura 2).

3.2.2.1 Ossos carpais
São pequenos ossos com forma piramidal, divididos em dois grupos, de quatro,

de acordo com a sua localização:

a) fileira proximal: Escafóide, Semi-lunar, Piramidal

e Psiforme.

b) fileira distal: Trapézio, Trapezóide, Grande Osso ou Capitato, Ganchoso ou
Hamato.
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3.2.2.2 Ossos metacarpos
São cinco ossos longos, que de acordo com a classificação de Bjórk, Helm
(1967), são numerados em ordem crescente do polegar ao dedo mínimo.

a) Ml: primeiro (1°) metacarpo;
b) M2: segundo (2°) metacarpo;
c) M3: terceiro (3°) metacarpo;
d) M4: quarto (4°) metacarpo;
e) M5: quinto (5°) metacarpo;

3.2.2.3 Falanges

Ainda baseado em 13Prk, Helm (1967), são numerados em ordem crescente a
partir do polegar. Sao em número de dois para o primeiro dedo (polegar) e tees para os demais
dedos, assim classificados:
a) FP - falange proximal ou primeira falange;
b) FM - falange média ou segunda falange;
c) FD - falange distal ou terceira falange.

3.2.2.4 Ossos do Pulso

a) Radio;
b) Ulna;
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Figura 2: Esquema da mão mostrando todos os ossos do punho e da mão

OSSOS DA MAO E PUNHO

FONTE: Ferreira, 1997

3.2.3 Análise das radiografias de mão e punho

Radio: no desenho esquemático a seguir, pode-se verificar os estágio de
desenvolvimento do rádio e da sua epífise radial, desde o primeiro ano de vida até a etapa de
maturação completa, por volta dos 18 aos 23 anos; observando-se ainda uma precocidade de 2
a 3 anos das meninas em relação aos meninos (Benemann et al., 1997; Ferreira, 1997;
Langlade, 1995; Moyers, 1991) (Figura 3).
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Figura 3: Estágios de desenvolvimento do radio e da epífise radial com a idade
correspondente.
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3.2.3.1 Avaliação da epifise radial

Analisando o estagio de união completa da epífise do radio, obteremos a época de
ocorrência da epífise radial (Benemann et al., 1997; Ferreira, 1997; Greulich, Pyle, 1959).
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Tanner apud Benemann et al. (1997), relata que a unido total da epifise do rádio
acontece, em média, 3,3 anos após o pico de velocidade de crescimento puberal (PVCP) no
sexo masculino; e 4,1 anos após o PVCP no sexo feminino. Nessa fase, é evidente a
desaceleração da velocidade de crescimento estatural.
Concluindo, o final do crescimento estatural clinicamente significativo, se dá com
a ossificação epifisdria do rádio, que em média, ocorre além de 3 anos após o pico de
velocidade de crescimento puberal (Benemann et al., 1997).

3.2.3.2 Carpais (Ossos próprios da mão)

Um dos métodos para análise radiográfica dos ossos carpais é baseado na
comparação da radiografia do paciente com o estudo clássico de Greulich, Pyle (1959).
Segundo Flagg, Taranger (1980) o desenvolvimento ósseo das meninas aos 6 de
idade é igual ao dos meninos aos 7 anos. Entretanto, meninas aos 14 anos têm o mesmo
desenvolvimento ósseo que os meninos aos 16 anos. Em média, as meninas alcançam a
maturidade total aproximadamente aos 17 anos, enquanto o mesmo grau de maturidade é
atingida por volta do 18 1/2 anos nos garotos.

3.2.3.3 Ossificação epifisfiria das falanges

Ao se observar uma radiografia de pacientes muito jovens, as epífises não são
visualizadas. Com a evolução da idade começa a aparecer um pequeno ponto de ossificação,
que vai aumentando em lateralidade até chegar a mesma largura da didfise. Em seguida a
epífise começa a aumentar lateralmente (capeamento), e a região central da cartilagem vai

sendo substituida pela fusão óssea (união inicial), finalmente, ocorre a fusão total, onde se
observa apenas a linha de união (Figura 4).
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Figura 4: Estágios epifisdrios. A: epifise menor que a didfise (forma de disco). B:
epífise = didfise (mesma largura). C: capeamento epifisário. D: inicio da unido epifisária. E:

união total epifisdria. F: senilidade (sem linha de unido).
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FONTE: Ferreira, 1997.

Com o propósito de determinar o momento do surto de crescimento puberal
(SPC), foram desenvolvidos vários estudos que enfatizam a importância de determinadas
ossificações ou fase do desenvolvimento epifisário nos ossos da mão. Com isso, foi criada
uma curva padrão de velocidade de crescimento estatural e estágios de ossificação da mão e
do punho, que facilita a visualização precisa da época do surto de crescimento puberal (SPC)
(Benemann et al., 1997; Ferreira, 1997; Langlade, 1995).

3.2.4

Crescimento puberal

Segundo Ferreira (1997) o período, do inicio ao fim do surto de crescimento
puberal (SPC) dura aproximadamente 2 anos, sendo que o pico de velocidade de crescimento
puberal (PVCP = momento de velocidade maxima) ocorre por volta de 1 ano após o inicio do
surto de crescimento (SPC) (Gráfico 3).

Sendo:
G1 : inicio do aparecimento do gancho radiopaco do osso ganchoso. O estágio G1
determina o inicio do surto do crescimento puberal (SCP) e sua identificação é importante
para um melhor aproveitamento de toda a extensão do surto.
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Psi: visualização do osso psiforme. A ossificação do Psi pode ser usada como
indicador do inicio da adolescência.
R: epífise do rádio com a mesma largura que a didfise. Segundo Grave, Brown

(1979), esses três eventos (G1, Psi, R=), na maioria dos indivíduos, precedem o pico de
velocidade de crescimento puberal.
FD cap: capeamento epifisário nas falanges distais.
S: visualização do osso sesamóide. A ossificação do sesamóide inicia 6 meses
após o inicio do surto de crescimento puberal e termina quando ocorre o inicio da união
epífise -didfise da falange proximal do polegar. Os primeiros sinais de ossificação ocorrem por

volta dos 10 a 12 anos no sexo feminino. 0 sesamáide nunca surge após o pico máximo de
velocidade de crescimento puberal e sua imagem nítida indica que o surto de velocidade
máxima de crescimento puberal já ocorreu.
G2: gancho radiopaco nitidamente visível no corpo do osso ganchoso. Faltam
aproximadamente 3 meses para o pico de velocidade de crescimento puberal (PVCP).
FP cap: capeamento epifisdrio nas falanges proximais.
FM cap: capeamento epifisdrio nas falanges médias.
Os estágios FP e FM correspondem ao pico de velocidade de crescimento puberal
e indicam que já se passou 1 ano dentro do surto de crescimento puberal. R cap: capeamento

epifisário no rádio. .1á se passaram aproximadamente 3 meses do pico de velocidade de
crescimento puberal.
M: momento da menarca. Este é um excelente indicativo de que o surto de
crescimento puberal (SPC) já está próximo do fmal (faltam aproximadamente 6 meses para o
fmal do surto).
FD ui: inicio da união epifisdria nas falanges distais. Este estágio está altamente
correlacionado com a menarca que acontece no sexo feminino e também indica que falta
aproximadamente 6 meses para o final do surto de crescimento puberal (SPC).
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Gráfico 3: Curva padrão de velocidade de crescimento estatural e estágios de
ossificação da mão e do punho.
crniano
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FONTE: Ferreira, 1997.

3.3 Idade dentária
3.3.1 Definição
A idade dentária é estabelecida comparando-se o padrão de erupção e a
quantidade de desenvolvimento radicular dos dentes permanentes com o esperado para uma
determinada idade. t observada conforme o estágio de desenvolvimento do germe dentário
até seu completo estabelecimento e posicionamento na arcada (Langlade, 1995).
Segundo Bj6rk, Helm (1967), existe uma correlação entre o surto de crescimento

máximo em estatura com dois estágios de desenvolvimento dentários:
a) a oclusão de todos os caninos e pré-molares (DS4), no sexo feminino, ocorre

próxima do surto de crescimento.
b) a oclusão de todos os segundos molares (DSM2), no sexo feminino, ocorre

após o surto de crescimento.

3.3.2 Desenvolvimento dos dentes permanentes
Os dentes permanentes iniciam sua calcificação ao nascimento e podem conclui-la
aos 25 anos com a completa maturação dos terceiros molares (Guedes-Pinto, 1993).
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No quadro proposto por Schour e Mass ler apud Ferreira (1997) e Moyers (1993),
observa-se as diferentes fases da calcificação e erupção dentária desde a segunda infância até
a idade adulta (Figura 5).

Figura 5: Desenvolvimento da dentição humana, segundo Shour e Mass ler.
Segundo Schour e Massler
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DENTIÇÃO PERMANENTE
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FONTE: Ferreira, 1997.
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Observam-se na Figura 5 todas as alterações dentárias, dando ênfase àquelas
ocorridas próximo ao período de crescimento puberal (Ferreira, 1997).

9 anos: incisivos centrais e laterais em contato incisal; pré-molares superiores e
inferiores em formação radicular ativa, concomitantemente reabsorção das raizes dos dentes
temporários; primeiros sinais de calcificação dos terceiros molares.

10 anos: inicio da erupção dos caninos inferiores e primeiros pré-molares
superiores e inferiores.

11 anos: primeiros pré-molares em contato oclusa!; caninos inferiores e segundo
pré-molares superiores quase alcançando o plano oclusa!; inicio da erupção dos caninos
superiores e segundos pré-molares inferiores.

12 anos: todos os dentes (primeiro molar direito ao primeiro molar esquerdo)
atingem o plano oclusa!; inicio da erupção dos segundos molares superiores e inferiores.
Esquematicamente, a cronologia normal de erupção dos dentes permanentes (em
anos) é segundo Mcdonald (1995) (Tabela 1).

ARCADA

IC

IL

C

1°PM

2°PM

1°M

2°M

SUPERIOR

7

8

12

10

11

6

12

INFERIOR

7

7

10

9

12

6

12

A seqüência normal de erupção dos dentes permanentes 6, segundo Ferreira
(1997).
1 MSI. — ICI e ILI — ICS - ILS — CI — 1 PM — 2 PM — CS — 2 M — 3M.

Entretanto a seqüência mais favorável de erupção dos dentes permanentes seria,
segundo Guedes Pinto (1993).

1MS- 1MI-ICI-ILI- ICS-ILS- CI-1PMI-1PMS-2PMI-2PMS-CS-2MI-2MS
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3.3.3 Estágios da evolução dentária
A mais clássica tabela de evolução dentária é a de Nona (1960), composta 10
estágios e permite converter o grau de maturação dentária em anos (Ferreira, 1997; Moyers,
1991; Nolla, 1960) (Figura 6).

Figura 6: Estágios do desenvolvimento dos dentes, segundo NoIla
Dentes Superiores
e inferiores
Estagio

Estágio 1

Estágio 2

Estagio 3

Ausência de Cripta
Presença de Cripta

Calcificaçâo inicial da coroa

1 13 da coroa completa

Estágio 4

2/3 da coroa completa

Estagio 5

Coroa praticamente completa

Estagio 6

Coroa completa

Estágio 7

1 13 da raiz completa

Estagio
213 da raiz completa

Estagio 9

raiz praticamente completa
mas com ápice aberto

Estagio 10

raiz completa
com ¡pica fechado

FONTE: Ferreira, 1997.
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3.3.4 Cálculo da idade dentária

Segundo No lla (1960) o estágio médio de calcificação dos dentes em diferentes
idades pode determinar a idade dentária mais precisamente do que a análise da idade pela
erupção dentária. Para procedermos o cálculo da idade dentária confrontamos a radiografia do

paciente com a tabela de desenvolvimento de No lla para obtermos o estágio de
desenvolvimento de cada dente, assim confrontamos estes dados com a tabela de estágios de
calcificação e obteremos a idade dental real do paciente.

3.4 Relação entre idade óssea, idade dentária e menarca

A preocupação com o crescimento e desenvolvimento do organismo perde-se no
tempo. As publicações com alguma consistência datam de meados do século passado, são
observações baseadas no exame clinico que registram o período de crescimento e
densenvolvimento do organismo, erupção dos dentes e a menarca, que é um marco
significativo da puberdade no sexo feminino (Tzeliskis, 1985).
0

crescimento humano mostra uma

variação considerável

nas idades

cronológicas, nas quais atinge padrões de desenvolvimentos similares. Assim, os estágios de

desenvolvimento de uma criança são melhores avaliados quando relacionados A maturidade
fisiológica (Demirjian et al., 1985). 0 objetivo desta revisão foi procurar estabelecer meios de

se obter a idade real, através do interrelacionamento do crescimento e desenvolvimento dos
ossos, desenvolvimento dentário e a menarca. A maturação das características sexuais, idade
cronológica, idade dental e idade óssea (altura e peso) corresponde a maneiras mais
significantes de identificar os estágios de crescimento (Demirjian et al., 1973; Demirjian et al.,
1985; Hassel, Farman, 1995).

Langlade (1995) relata que o crescimento, seja em estatura ou craniofacial, é um
fenômeno irregular e a despeito de sua progressividade, se faz de modo descontinuo e com

surtos alternados mais ou menos regulares no tempo.
Segundo Mellits et al. (1971), Marshall (1976), Demirjian et al. (1985) garotas
que tenham o desenvolvimento esqueletal mais avançado também menstruam precocemente.
Mellits et al. (1971) e Demirjian et al. (1985) relataram que garotas obesas, tinham sua idade
biológica e óssea avançada, assim como doenças cardíacas congênita e nanismo pituitário

poderiam levar ao atraso no desenvolvimento.
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Segundo Demirjian et al. (1985), o relacionamento entre os índice implica em
concordância destes. Estas associações são também válidas porque providenciam elementos
para um único exame, isto é particularmente importante durante a adolescência, quando
ocorrem variações nos surtos de crescimento que poderiam influenciar os resultados do
tratamento.
Com o advento dos raios X, foi possível verificar e acompanhar o
desenvolvimento dental desde o inicio da formação da cripta dental ao fechamento do ápice
radicular, assim como, observar e avaliar os mais diferentes centros de crescimento e
desenvolvimento ósseo espalhados pelo organismo (Marshall, 1976).
Na prática nós podemos distinguir 4 indices fisiológicos ou de desenvolvimento:
maturidade somática, dental, esquelética e sexual (Demirjian et al., 1985).
Para observar o desenvolvimento ósseo foram utilizados diversos métodos entre
os quais radiografias dos ossos da mão e punho (Fishman, 1982; Greulich, Pyle, 1959; Helm
et al., 1971). Leite et al. (1984) propuseram o estudo do desenvolvimento ósseo a partir de
radiografias do 1-2-3 dedos, Gordon et al (1991) a partir de vertebras cervicais.
0 desenvolvimento dental foi observado segundo dois aspectos: o padrão de um
grupo dentário em erupção e a mineralização do elemento dentário comparando com, tabela
clássica de Nolla (Bjiirk, 1967; Bjiirk, Sheller, 1972; Nanda, 1960; Nolla, 1960; Steel, 1965).
Alguns autores Demirjian et al. (1985) Frisancho et al. (1959), Hagg (1980),
Collaço (1980) para determinarem o momento da menarca apresentam diferentes método: o
prospectivo, retrospectivo e o relacionamento entre o peso e a altura em condições ideais.
Helm et al. (1971), relatou ao se observar os ossos do carpo para ter acesso a
idade do esqueleto, o que tem sido seriamente questionado por vários autores, que alguns
centros são mais representativo para maturação do esqueleto, durante

o período de

ossificação, do que outros.
Leite et al. (1984), Langlade (1995) relataram que a idade óssea possui vantagens
sobre a idade cronológica na determinação do estágio de desenvolvimento, particularmente
quando uma criança apresenta seu crescimento acentuadamente avançado ou retardado. E que
diferentes áreas do esqueleto apresentam o mesmo estágio maturacional.
Thompson et al. (1973), compararam a maturação óssea para indivíduo de mesma
idade e sexos diferente, dos quais 94 homens e 111 mulheres entre 3 e 18 anos, onde
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avaliaram longitudinalmente radiografias de mão e punho, verificando que a idade total do
desenvolvimento, incluindo o pico da puberdade, indicou um padrão de desenvolvimento
mais longo dos estágios de ossificação nos homens e que a seqüência de ossificação eram
mais distintas nas crianças que amadureciam tardiamente.
Segundo Greulich, Pyle (1959) Magarey et al. (1999) à maturidade óssea esta
mais proximamente relacionada a maturidade sexual e somática do que a idade cronológica. A
maturidade óssea talvez seja o índice mais comumente usado como rotina em trabalhos
clinico. Simmons, Greulich (1943) demostraram que a idade da menarca está mais

proximamente relacionado, A. maturação óssea do que a idade cronológica.
Carpenter, Lester (1993) a partir da avaliação 100 radiografias mão e pulso feitas
em 45 crianças, concluiu que havia discrepância significativa entre idade óssea e cronológica,
quando analisadas em diferentes regiões da mão em ambos os sexos. E que para crianças com

idade inferior a 10 anos, a radiografia de mão deveria ser usada como um todo dando menor
ênfase aos ossos carpais.

Segundo estudos o crescimento poderia ser dividido em vários estágios, onde
ocorreria um crescimento rápido da infância, um período médio a partir dos 3 anos, um
período de aceleração no crescimento pré puberal e fmalizando um período de incremento

terminal mais lento (Langlade, 1995; Peckhan, Shapiro, 1986).
Woodside apud Langlade (1995), acompanhou o crescimento de 114 meninos e
104 meninas entre 03 e 20 anos, Concluiu que havia 3 surtos de crescimento, sendo que o

primeiro surto de crescimento se dava aos 3 anos de idade e é o de maior amplitude; o
segundo surto ocorre entre 6 e 7 anos no sexo feminino e o terceiro surto corresponde ao
período puberal que ocorre entre os 12 e 13 anos no sexo feminino.

Grave, Brown (1976), afirmaram que os eventos da ossificação de mão e punho
podem ser usados pelo ortodontistas para avaliar a atividade de crescimento, descreveram
uma série de eventos ósseos que podem ser usados como marcadores do crescimento. E
resumem esses eventos em três fases: acelerativa, pico de crescimento máximo e a
desacelerativa. Na terceira fase ocorre a união das epifises com as didfises no terceiro dedo, e

progressivamente de distal para proximal, nas falanges dos dedos e do rádio, eventos próximo
da menarca.
Nicolson, Hanley apud Steel (1965), observaram um relacionamento entre as
várias medidas da maturidade fisiológica. Concluíram que, para que está fosse atingida a
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menarca deveria ter ocorrido; os seios deveriam ter alcançado os estágios 2, 3 e 4; os pelos
pubianos necessitariam alcançar os estágios 2, 3 e 4; o pico de altura deveria ter ocorrido; os
padrões do esqueleto (standards) 9 %, 12 3/4 e 16 1/4 deveriam ser alcançados; 80%, 90% e
99% da estatura teria sido atingida.

Para Onat (1976) existia uma forte relação entre o desenvolvimento sexual e a
ossificação do osso sesamóide.
Anderson et al. (1975), ao tentar estabelecer um interrelacionamento entre a
maturidade dentária, óssea, altura e o peso de 121 garotas e 111 garotos com idade de 4 a 14
anos concluiu, que os achados indicam que antes e durante a adolescência havia um
relacionamento significativo entre os estágios de desenvolvimento dentário, ósseo e o
crescimento em peso e altura, porém ao se comparar os sexos esses diferem no que diz
respeito ao sincronismo dos eventos.
Outras investigações, tem confirmado que a velocidade maxima de crescimento
em altura, está constantemente relacionado a idade óssea (Bjõrk, 1967; Grave, 1973;

Marshall, 1976), a calcificação do osso sesamóide (Bjtirk, 1967; Onat, Numam-Cebeli, 1976)
citam ainda o grande inter-relacionamento entre a menarca e o pico de crescimento em altura
(PHV) (Bjiirk, 1967; Hagg, Taranger, 1980).

Na avaliação da maturação óssea carpal, Tibério, Vigorito (1989), analisaram 150
crianças entre 8 e 15 anos, para avaliar a ossificação dos ossos psiforme, ganchoso, falanges
média e proximal dos dedos 2 e 3. Concluíram que: o surto de crescimento puberal teve inicio
na faixa etária de 10-11 no sexo feminino, sendo que o pico de crescimento puberal estaria em
torno dos 13-14 anos nas meninas; o inicio da ossificação dos ossos pisiforme e ganchoso
(estágio G-I) ocorreu 1-2 anos antes do inicio do surto de crescimento, para ambos sexos; o
estagio G-H do osso ganchoso ocorreu em torno dos 12 anos no grupo feminino; a

equivalência das falanges média e proximal dos dedos 2 e 3 ocorreu no inicio do surto de
crescimento para ambos os sexos; o capsulamento nas falanges média e proximal dos dedos 2

e 3 ocorreu aos 12-13 anos no grupo feminino; e o inicio da união didfise- epífise, em ambos
os sexos, coincidiu com a diminuição da velocidade de crescimento.
Helm et al. (1971), ao estudarem a maturação óssea da mão em relação ao
crescimento puberal na altura do corpo de 52 pacientes, concluíram, que as idades de
ossificação do osso sesamáide e do crescimento puberal estavam bastante relacionadas.
entretanto em quase 1/5 dos indivíduos o sesamóide aparecia 2 ou mais anos antes do
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crescimento máximo, mas a ossificação do sesamóide não é por si próprio indicação
suficiente do tempo do crescimento máximo. A maturação da epifise da terceira falange
média pode ser usada como exame suplementar, onde o seu capeamento ocorreu quase
simultaneamente com o máximo do crescimento em altura ou 1 ano após.
Flory apud Frisancho (1959) e Onat (1976) relataram que a maturidade esqueletal
e a aparência do osso sesamóide estão correlacionados, e que o relacionamento entre osso

sesamóide e a menarca são também verdadeiros.
Segundo Grave (1973), ao estudar as radiografias de mão e punho, de 52
aborígenes masculino e 36 aborígenes femininas, para relacionar o crescimento em estatura
com o desenvolvimento ósseo próximo da puberdade, concluiram que: a) o indicador mais

confidvel do tempo na qual o pico de crescimento em altura ocorre foi a ossificação inicial do
psiforme nos garotos e nas garotas, b) a visualização inicial do gancho do hamato nos garotos
também é considerado um indicador do pico de crescimento, c) A menarca ocorre após o pico
de crescimento em altura ter passado e próximo a fusão das epifise das falanges distais dos

dedos.
Flagg, Taranger (1980) avaliou 212 crianças onde tentou estabelecer a relação
entre a menarca e crescimento puberal e relatou que em média a menarca acontecia 12 meses
após o pico de crescimento e 20 meses antes do fmal do surto. Concluiu: a menarca nunca
precede o pico máximo de crescimento em altura. Ela é sinal de que o pico de crescimento

esta ocorrendo ou já ocorreu, o que provocaria uma desaceleração do crescimento.
Garn apud Frisancho et al. (1959), salientaram que a presença do sesamóide
apresenta maior relação com a menarca do que esta com os ossos carpais. Flory (1936) in

Frisancho (1959), relatou que o sesamóide nunca apareceu antes da menarca e o coeficiente
de correlação entre ambos eventos era de 0,75%.

Benemann et al. (1997) afirmaram que para alguns autores a menarca ocorreria
em média 17 meses após o pico máximo de crescimento. Para Grave, Brown (1976) a

menarca ocorre próximo a época de fusão das epífises no terceiro dedo e progressivamente de
distal para proximal nas falanges dos dedos e do rádio, portanto se a menarca já ocorreu o
pico também ocorreu e começa a desaceleração do crescimento. 0 pico do crescimento em
altura (PHV), a menarca e 75% da maturidade óssea foram significativamente correlacionada,
a menarca guarda uma intima relação com o crescimento máximo em altura segundo

Demirjian et al. (1985).
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Shuttleworth apud Dernirjian et al. (1985) relacionou o pico de velocidade de

crescimento (PHV) de garotas precoce, com idade de erupção dentária antecipada.
0 desenvolvimento esquelético era mais avançado no sexo feminino do que no

sexo masculino no inicio e pico do crescimento puberal. 0 pico e o fmal do crescimento eram
passível de determinação se acessados por indicadores esqueléticos e sexuais, porém o inicio

não podia ser acessado (Hagg, Taranger, 1982). A maturidade óssea foi considerada como a
que mais mantinha relação com a idade cronológica (Demirjian et al., 1985).
Nicolson apud Steel (1965) mostrou que a idade do esqueleto acessada a partir de

radiografias de mão e pulso era um meio confidvel de obter o estágio de desenvolvimento de
uma criança. Relatou ainda que não havia correlação significativa entre maturidade óssea e
dentária.

Leite et al. (1994) estudou em radiografias de mão e pulso de 19 meninos e 20
meninas, dois indicadores de maturação óssea; a ossificação do osso sesamóide e as epífises e
didfises dos ossos longos da mão. Concluiram, que durante uma fase mais precoce da infância

os ossos carpais poderiam ser usados como indicadores de maturação, num período posterior
da infância e na puberdade as mudanças que ocorrem nos ossos metacarpais e falanges
providenciam melhores informações para acessar o estado de desenvolvimento do indivíduo a
partir do método dos 3 dedos, e que os desvios máximos ocorrem durante a fusão epifisal
quando o crescimento se aproxima.

Marshall (1976) observou o desenvolvimento dos grupos dentais e esquelético, e
concluiu: o processo de maturação esquelética ocorre paralelo ao desenvolvimento dental e
ambos os eventos biológicos são fmalizados com o fechamento das epifises dos ossos longos
e com a erupção dos terceiros molares.

Os autores Anderson (1975), Demirjian et al. (1985) relatam que embora os
relacionamentos da maturação somática, esquelética e sexual sejam consistentes, suas
associações com a maturidade dentária são relativamente baixas ou insignificantes; suas
correlações mais efetivas ocorrem entre a erupção dental e a idade da menarca.

Lewis Garn apud Demirjian et al. (1985) usando a idade de oclusão entre os
segundos molares, obteve correlações de índice 0,6 com o final do surto de crescimento
puberal.
Bjõrk, Helm (1967), relacionam o surto de crescimento em estatura com dois
estágios de desenvolvimento dentais nos quais a oclusão de pré-molares e caninos nas
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meninas ocorre antes do surto de crescimento, e a oclusão dos segundos molares ocorre após

o surto de crescimento delas.
Meredith (1959), ao tentar observar o relacionamento entre a erupção de dentes
permanentes inferiores (caninos e 2° molar ) e aceleração circumpuberal na estatura, concluiu
que havia uma associação positiva entre a idade de erupção dos caninos inferiores e o alcance
do pico de aceleração do crescimento circumpumberal na estatura.
Gordon et al. (1991) relataram que o pico de crescimento ósseo segue o padrão
geral para ambos os sexos, isto 6, o crescimento é interrompido por volta dos 20 anos, e no
sexo feminino na época da menarca o conteúdo mineral não aumenta.
Demirjian et al. (1995) ratificaram o interrelacionamento entre os indices de
maturação somática, óssea, dentária e sexual, a partir de um grupo de 50 garotas entre 6 e 15
anos de idade, que foram observadas de 1967 A 1976. Concluíram que: as principais idades de
ocorrência deste eventos diferem significativamente. A menarca e 90% da maturidade dental
apresentaram a menor variabilidade, e a idade em que as garotas apresentaram 90% de seu
desenvolvimento dental não mostrou relacionamento significante com outros indicadores de
maturidade.
De acordo com Hãgg, Taranger (1982) o desenvolvimento dental era mais
avançado no homem do que na mulher durante o crescimento puberal. Em muitos trabalhos
publicados o desenvolvimento dental era fortemente influenciado por fatores ambientais
(Bjõrk, Skieller, 1972; Demirjian et al., 1973; Demirjian, 1985; Hãgg, Taranger, 1982; Stell,
1965).
Garn et al. (1965), ao avaliarem a maturação dental, considerando os quesitos:
altura, tamanho do dente, taxa de calcificação, e tempo de erupção, concluíram que a maioria
das variações são geneticamente determinadas.
Para Nanda (1960), partindo da idade da completa formação da dentição
permanente, para estabelecer-se um relacionamento com a idade cronológica, a diferença
entre a erupção de grupos dentais foi menor ao se estudar os molares e os caninos inferiores
do que o relacionamento entre os sexos.
Garn et al (1965) relataram que no momento da diferenciação esteroidal máxima,
a maturação sexual e dentária apresentam um grau maior de relacionamento
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Tzelikis (1985) sugere uma forte e positiva correlação entre desenvolvimento
esquelético e o desenvolvimento dos terceiros molares. Hortz apud Steel (1965) relatou que
havia um relacionamento intimo entre idade óssea e dentária.
Meredith (1959) estudou 72 crianças, 43 garotas e 29 garotos, com o objetivo de
relacionar a erupção dentária e o crescimento circumpuberal. Concluiu que, para cada
associação investigada não havia confiabilidade nos resultados.
Hãgg, Taranger (1982)

avaliaram,

o

impulso de crescimento puberal,

desenvolvimento dentário, esquelético e sexual, em 212 crianças suecas. Concluíram que a
estatura não era um indicador de maturidade,

e que informações adicionais seriam

necessárias, estas poderiam ser obtidas através da avaliação do desenvolvimento dentário,
ósseo e sexual. A pesquisa mostrou que o desenvolvimento dentário, avaliado a partir da
erupção dos dentes, não foi útil como indicador do surto de crescimento puberal. 0 pico e o
final do surto de crescimento puberal poderiam ser determinados por meio de indicadores de
desenvolvimento esquelético (radiografia de mão e punho) e do desenvolvimento sexual
(menarca e mudança de voz).
Nanda (1960) e Demirjian et al. (1985) usam a idade da completa formação da
dentição permanente, para se estabelecer um relacionamento com a idade cronológica.
Os autores Demirjian et al. (1985), Lamons et al. (1958) e Steel (1965) observam
que os resultados obtidos em sua pesquisa sugerem que o mecanismo de controle do
desenvolvimento dental são independentes da maturidade óssea, somática e ou sexual. Steel
(1965) relatou ainda que a erupção dental não pode ser considerada como uma medida
confidvel de maturidade.
Lamons et al. (1958) estudaram o relacionamento entre a idade de erupção dos
dentes, do desenvolvimento do esqueleto e da idade cronológica. Para isso utilizaram-se de 61
crianças, sendo 25 garotos e 36 garotas com idade entre 4 e 15 anos, Concluíram que em
16,9% dos casos o desenvolvimento dentário estava acelerado ou retardado em relação a
idade cronológica e sem uma correspondente mudança para o desenvolvimento dos ossos da
mão. Para 13,6% dos casos o desenvolvimento ósseo estava parte em desacordo com o
desenvolvimento dentário, em 8,5% dos casos um estava acelerado e outro estava atrasado em
relação ao desenvolvimento; nos demais avaliado 61% dos quais 52% dos meninos e 67,6%
das meninas havia uma concordância entre a avaliação das radiografias das mãos
desenvolvimento dentário.

e do
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Steel (1965) em seu trabalho concluiu que a comparação entre o final da erupção,
pico de crescimento em altura e a menarca nas garotas, mostraram correlações muito baixas.
Grave, Brown (1976) observaram, 52 garotos e 36 garotas, onde avaliaram os
ossos da mão e pulso radiograficamente, identificaram 14 eventos de ossificação. Concluíram
que a ossificação pode ser usada para acessar a atividade de crescimento. Os indicadores de
maturidade fisiológica providenciam uma base mais confiável do que a idade cronológica
para acessar o pontencial de crescimento (Grave, 1973; Grave, Brown, 1976; Grave, Brown
1979).
Simmons, Greulich (1943) avaliaram uma amostra de 200 garotas com idade 7
al 7 anos, relacionaram menarca com a idade óssea, peso, altura. Concluíram que a idade da
menarca foi melhor relacionada com a idade óssea do que com a idade cronológica.

4 DISCUSSÕES

Nesta revisão observamos que o interrelacionamento entre idade óssea, dentaria e
a menarca apresentaram, concomitantemente, resultados positivos e negativos. A maioria dos
autores consultados relataram que o pico de crescimento em altura precede a menarca por
aproximadamente 12 a 18 meses, sendo uma relação relativamente fi xa (Benemann et al.,
1997; Collaço, 1980; Kase, Weingold, 1987; Peckhan, Shapiro, 1986; Watson, Lowrey,
1962). Foi relatado uma diferença de um ano entre o aparecimento de sesamóide ulnar e o
pico de crescimento em altura (PHV) (Bjeirk, Helm, 1967).
Para Demirjian et al. (1985) o estudo com as garotas Franco-Canadenses podem
ser comparados com estudos prévios e os resultados encontrados entre o interrelacionamento
são baixos, por causa das diferenças: 1 0 . nas idades médias dos eventos associados, 2°. uso de
uma escala de maturidade que inclua a maioria dos componentes dentários, ao invés de
eventos dentários isolados, por exemplo: A maturidade dos caninos, parece estar mais
próximamente associadas com PHV do que com outros dentes.
Para Grave, Brown (1976), há uma ampla variação entre crianças que se
apresentam na mesma faixa de desenvolvimento. Os eventos de ossificação deveriam ser
usados apenas como guia para avaliação de crescimento

e completados por métodos

suplementares

As correlações mais elevadas entre 75% da maturidade esqueletal

eo

aparecimento do sesamóide ulnar talvez estejam relacionadas com os métodos empregados
(Dermijian et al. (1985), Onat and Numan-Cebeli (1976) obtiveram uma correlação de 0,51
usando a idade óssea na visualização do sesamáide ulnar. Segundo Lamons et al. (1958) e
Demirjian et al. (1985) permanece poucas dúvidas que o PHV, o desenvolvimento esqueletal
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e a maturação sexual estejam associados. A maturidade esquelética e somática pertencem ao

mesmo sistema; são tecidos mesodermais regulados pelas secreções pituitárias e gonadais,
que influenciam a ossificação da cartilagem epifisdria resultando no crescimento de ossos
mais longos. Biologicamente as associações sugerem o mecanismo comum que ajustem a
saída dos hormônios pituitários; esses por sua vez ativam a cortes adrenais e ovários durante a

puberdade (Demirjian et al., 1985).
Para a maioria dos autores, o desenvolvimento das medidas facias ocorrem
simultaneamente entre si e também em relação ao crescimento do corpo, não havendo
diferença entre os sexos (Grave, 1973; Leite et al, 1984; Nanda, 1960; Steel, 1965).
Nanda (1960) relatou que parece existir uma variação muito grande a respeito das
normas de erupção dentária, entre os diferentes grupos dentais e grupos populacionais.
1-15gg, Taranger (1980) relatam que a menarca ocorre em média 12 meses após o
pico de crescimento e 20 meses antes do final do crescimento puberal.
Demirjian et al. (1973) a radiografia é menos eficiente para avaliar o
desenvolvimento dentário. Sua baixa associação com maturidade óssea, somática e sexual
talvez esteja atribuida a diferenças em escala (ou seja a escala dentária talvez seja mais ou
menos precisa do que outras escalas) ou a independência do mecanismo de controle.
Claramente, os mesmos atributos não estão sendo medidos. A última interpretação está sendo
apoiada pela derivação ectomesenquimal da dentição.
0 relacionamento entre os indices implicam em uma concordância deste. Estas
associações são também válidas porque providenciam elementos para um único exame, isto é
particularmente importante durante a adolescência, quando ocorrem variações nos surtos de
crescimento que poderiam influenciar os resultados do tratamento (Benemann et al., 1997;
Demirjian et al., 1985; Grave, 1973; Grave, Brown, 1976; Grave, Brown, 1979).
Magarey et al. (1999), a fi rmam que as variações de maior mudanças na taxa de
crescimento ósseo ocorrem antes no sexo feminino, e que também há uma associação
significativa entre o momento da menarca e a alterações ósseas.
Anderson (1975), Collaço (1980), Gam et al. (1965), Gordon (1991), Kase
(1987), Mellits (1971), Onat (1976), Peckham, Shafiro (1986) relataram que as mocinhas

moderadamente obesas apresentam a menarca mais cedo do que aquelas, com o peso normal.
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Os resultados evidenciam que a maturidade óssea, somática e sexual estão inter-

relacionados, por um mecanismo de controle comum. Estas associações permitem aos clínicos
o melhor acesso ao estado de desenvolvimento da pessoa e tornam as previsões futuras
viáveis (Acheson, 1954; Benemann et al., 1997; Demirjian et al., 1985; Lamons et al., 1958;
Ste 11, 1965). 0 tempo da ossificação sesamóide ulnar e se diz que parece ser uma boa previsão
do PHV (Bjtirk, Helm, 1967; Grave, 1973; Hagg, Taranger, 1980; Onat, Numan-Cebeli,

1976) o desenvolvimento dentário não está relacionado a outro sistema de desenvolvimento
mas está sujeito a variação menor de erro quando em idade bem anterior ao pico de
crescimento (Anderson,

1975). Convêm salientar que esta revisão literária avalia

acontecimentos próximo da puberdade, sendo um período de grande velocidade de
crescimento, e que compromete tanto a estatura como a composição corporal, fato este, que
pela complexidade dos eventos sabe-se que estão associados a vários fatores que podem afetar
o crescimento puberal e seus indicadores maturacionais (Benemann et al., 1997; Bjtirk,

Skieller, 1972; Demirjian et al., 1985; Fishman, 1982; Nanda, 1960). Esta interferência pode
se dar na velocidade, tempo e caráter de crescimento, assim como tamanho defenitivo, já
alcançado (Benemann et al., 1997, Bjiirk, Helm, 1967).
Foi avaliado, o impulso de crescimento puberal, desenvolvimento dental e sexual,
em 212 crianças suecas. Concluíram que a estatura não era um indicador de maturidade, que

informações adicionais seriam necessárias, e que tais indicadores poderiam ser obtidos através
da avaliação do desenvolvimento dentário, ósseo e sexual. A pesquisa mostrou que o
desenvolvimento dentário, avaliado a partir da erupção dos dentes, não foi útil como indicador
de surto de crescimento puberal. 0 pico e o final do surto de crescimento puberal poderia ser
determinado por meio de indicadores de desenvolvimento esquelético (radiografia de mão e
punho) e o desenvolvimento sexual (menarca e mudança de voz) (Flagg, Taranger, 1980;

Hagg, Taranger, 1981).

5 CONCLUSÕES

Este trabalho avaliou os fenômenos biológicos que ocorrem próximo da
puberdade, período este, de grande velocidade de crescimento e expressivas mudanças de
forma e tamanho corporal. A complexidade destes eventos, e ainda a influencia que sofrem de
fatores externos podem afetar a determinação dos níveis maturacionais, dificultando um
planejamento odontológico e ou ortodôntico.
Esta revisão, verificou a existência ou não de relação entre os indices de
maturidade biológica e observou que em muitos trabalhos a idade dentária não foi considerada
um indicador confidvel de maturidade biológica, devido a grande influência que sofre de
fatores externos. Entretanto alguns citam o correlacionamento entre a oclusão dos caninos,
pré-molares e a oclusão dos segundos molares com o inicio, pico e o final do surto de
crescimento respectivamente, mas seus resultados não foram conclusivos. De acordo com este
estudo a idade óssea seria o mais confiável dentre os indicadores de idade biológica, seguido
do aparecimento das características sexuais que no sexo feminino era coroado pela menarca.
A menarca foi considerada como o principal acontecimento da puberdade do sexo feminino e
relacionava-se positivamente com o pico de crescimento em altura (PHV), concluiu-se que se
a menarca já ocorreu, o pico de crescimento também já esteve presente o crescimento está
desacelerando; se não ocorreu, o crescimento pode até estar desacelerando, mas ainda não
estaria próximo do final. Também observou-se que a menarca ocorre próximo A época de
fusão das falanges distais; e a ossificação epifisária do radio determina o final do crescimento

ocorrendo em média além de 3 anos após o pico de crescimento em altura (PHV).
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