Os impactos dos desreguladores endócrinos sobre a puberdade precoce: revisão integrativa
The impacts of endocrinal disruptors on early publicity: integrative review
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RESUMO:
A puberdade tem se manifestado cada vez mais prematuramente, esse fenômeno é denomidado puberdade precoce - quando os
caracteres sexuais secundários surgem antes dos 8 anos em meninas e 9 anos em meninos. Existem fatores que contribuem para
tais alterações como genética, estímulos neurológicos, avanços tecnológicos, melhoria da nutrição e saúde. Grande parte da
puberdade precoce é de causa idiopática, e a hipótese que substâncias química, denominadas disruptores endócrinos, tem
desenvolvido efeito adverso à saúde, tem alcançado relevância mundial. Este estudo é uma revisão integrativa que tem como
objetivo analisar as evidências científicas dos impactos dos desreguladores endócrinos à saúde do adolescente com enfoque na
puberdade precoce. Estudos primários sugerem que substâncias químicas contidas em plastificantes, como o bisfenol A (BPA),
ftalatos (DEHP) possuem atividade estrogênica, capaz de suscitar no desenvolvimento puberal precoce. Além disso, a exposição
às substâncias perfluoroalquílicas (PFAS), durante a fase crítica intrauterina sugere efeito adverso no desenvolvimento sexual.
Descritores: Adolescente. Puberdade precoce. Saúde do adolescente. Disruptor endócrino. Saúde ambiental.
ABSTRACT:
Puberty has become more and more premature, this phenomenon is called precocious puberty - when secondary sexual
characteristics appear before 8 years in girls and 9 years in boys. There are factors that contribute to such changes as genetics,
neurological stimuli, technological advances, nutrition and health improvement. Much of early puberty is of idiopathic cause, and
the hypothesis that chemical substances, termed endocrine disruptors, has developed an adverse effect on health, has reached
worldwide relevance. This study is an integrative review that aims to analyze the scientific evidence of the impact of endocrine
disrupters on adolescent health with a focus on precocious puberty. Primary studies suggest that chemical substances contained in
plasticizers, such as bisphenol A (BPA), phthalates (DEHP) have estrogenic activity, capable of eliciting early pubertal
development. In addition, exposure to perfluoroalkyls (PFAS) during the critical intrauterine phase suggests an adverse effect on
sexual development.
Keyword: Adolescent. Precocious puberty. Adolescent health. Endocrine disruptor. Environmental health.
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puberdade um período suscetível para a

INTRODUÇÃO
A puberdade caracteriza-se

desregulação

endócrina.

A

exposição

e

durante a janela crítica pode perturbar a

psicológica da infância para a idade adulta,

fisiologia dos órgãos reprodutivos, eixo

na qual surgem os caracteres sexuais

hormonal

secundários, associados ao crescimento,

gônadas,

para o início das funções reprodutivas. Nas

puberdade,

meninas a puberdade ocorre entre oito e 13

suscetibilidade a cânceres sensíveis a

pela

transição

física,

hormonal

anos e nos meninos, entre nove e 14 anos

hipotalâmico-hipofisárioprovocando

alterações

ocasionando

na
maior

hormônios, como o câncer de mama3.

em média1.

O sistema endócrino é constituído

O primeiro sinal de puberdade nas

por glândulas e tecidos orgânicos incubidos

meninas é o surgimento do broto mamário e

de

nos meninos o aumento do volume

denominadas hormônios, que controlam as

testicular. A partir destes eventos, em

funções biológicas do organismo, como as

ambos os sexos, surgem os pelos pubianos

atividades entre as células, tecidos e órgãos

e axilares, aumento da sudorese, oleosidade

do corpo, regularizando-o por intermédio

da pele e a acne. Nas meninas, a primeira

secretar

substâncias

químicas,

de diversos mensageiros químicos. O

menstruação, chamada de menarca, ocorre

sistema endócrino associado ao sistema

em média dois anos depois do aparecimento

nervoso atua no gerenciamento e regulação

das mamas, e pode ser influenciada por

das funções corporais, sendo que os

diversos fatores como genética, etnia,

hormônios endócrinos são liberados por

obesidade, nutrição e atividade física2.

glândulas especializadas no sangue, que

Fatores

desempenha

extrínsecos

também

podem

interferir na puberdade, tais como produtos
químicos

ambientais,

contidos

em

influência

nas

funções

celulares. As estruturas que compõem o
sistema

endócrino

hipófise,

solo, dentre outros, que podem contribuir

paratireoide, suprarrenais, pâncreas, ovários

para

e

no

desenvolvimento

testículos.

Os

pineal,

hipotálamo,

embalagens plásticas, brinquedos, água e

alterações

glândula

são:

ovários

tireoide,

produzem

estrogênio, que promove o crescimento dos

puberal1,2.

ossos longos na puberdade e rápida
A puberdade é uma fase crítica do
desenvolvimento, onde ocorre acelerada
transformação,

imprescindível

na

maturação e ativação de numerosos eixos
hormonais. Essas modificações tornam a
http://dx.doi.org/10.26544/Reeev7n12021-12-25

calcificação óssea, e o efeito relevante no
revestimento do útero, o endómetrio, no
ciclo mentrual. E também a progesterona
que está associada ao preparo do útero para
comportar o embrião e preparação das
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mamas

para

secreção

contrapartida,

nos

láctea.

testículos

Em

ocorre à

Diabetes Mellitus tipo 2, baixa estatura,
alguns tipos de câncer.

espermatogênese, onde possuem as células

Existem

diversas

substâncias

de Sertoli, que nutre e dá suporte aos

químicas com a capacidade de provocar

espermatozóides,

células

efeito adverso no sistema endócrino, sendo

que

são

cada vez mais reconhecidas por órgãos

produção

de

ambientais em todo mundo. Além disso,

intersticiais

támbem

de

responsáveis

as

Leydig,
pela

testosterona4.

determinados

tipos

são

lipossolúveis,

A idade do primeiro fluxo menstrual

podendo ser armazenados por diversos anos

teve um declínio significativo nos últimos

no tecido gorduroso, enquanto outros são

anos5. As meninas estão apresentando um

hidrossolúveis, rapidamente eliminados do

aumento precoce dos hormônios sexuais no

organismo. Alguns dos produtos químicos

sangue, devido à exposição a algum

reconhecidos em âmbito global pelos seus

hormônio, como medicamentos, ou por

efeitos deletérios são os plásticos. Sua

suas glândulas passarem a produzir, esses

produção

hormônios sexuais de forma precoce. A

diversidade e durabilidade, características

puberdade antecipada está associada à

aclamadas pelos consumidores. Apesar

melhoria

vida,

disso, existe muita polêmica sobre os

aprimoramento da nutrição, saúde, avanços

efeitos adversos dos componentes plásticos

tecnológicos e estímulos neurológicos.

com ênfase nos Ftalatos e Bisfenol A

Além disso, existem hipóteses de que

(BPA). O BPA é um componente dos

fatores extrínsecos possam perturbar a

plásticos de policarbonato e resinas, que

função endócrina fisiológica, interferindo

revestem a superfície interna das latas de

na idade da menarca.

alimentos. Sendo termossensíveis, podem

das

condições

de

O fenômeno da puberdade precoce
pode ser explicado pelos desreguladores

tem

baixo

custo,

grande

migrar e contaminar alimentos e bebidas.
Entre os efeitos reconhecidos estão sua

endócrinos ou disruptores endócrinos5,6,

atividade estrogênica e obesogênica. Por

substâncias com capacidade para alterar o

outro lado, os Ftalatos são plastificantes

funcionamento

que se encarregam de dar flexibilidade ao

do

sistema

endócrino-

hormonal presentes nos agrotóxicos e nos

plástico,

plásticos,

solventes, brinquedos, cosméticos e bolsa

danosas,

o

que
como,

gera

consequências

mudança

de

comportamento, transtornos psicológicos,
obesidade, Hipertensão Arterial Sistólica,

são

encontrados

em

tintas,

de transfusão de sangue. Entre os efeitos
em

camundongos

foi

observada

a

toxicidade ao sistema reprodutivo, e o
aumento de adipócitos. Em humanos

http://dx.doi.org/10.26544/Reeev7n12021-12-25
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sugerem

relação

com

menor

idade

gestacional7.

ativando ou bloqueando os receptores
celulares, esteróides e não esteroides,

Os perfluoroalquílicos (PFAS) são
substâncias

químicas

que

induzem

incluindo neurotransmissores. Podem atuar
como

mediadores

do

desenvolvimento

resistência à água, óleo e sujeira, usados em

precoce das glândulas mamárias, através do

produtos

estímulo direto aos receptores estrogênicos

de

vida

diária.

Estudos

demonstraram que a exposição na fase

ou até mesmo

intrauterina aos PFAS provoca efeito

um aumento da secreção de gonadotrofinas

adverso, sendo que a puberdade pode ser

(GNRH)11.

uma

fase

vulnerável

aos

promovendo no SNC

disruptores

Diante

endócrinos. Sendo assim, existe relação

questionamos:

entre o contato com a substância no pré-

realizados sobre esta temática? Quais os

natal e marcadores de desenvolvimento

impactos dos desreguladores endócrinos

puberal8.

sobre a puberdade precoce?

A fase do desenvolvimento em que

do

exposto,

quais

estudos

nos
foram

Tendo em vista o número crescente

ocorre a exposição aos Desreguladores

de

Endócrinos é muito importante, sendo que

prevalência de algumas doenças. Este

os riscos de danos são maiores durante a

trabalho justifica-se pela necessidade de

fase intrauterina, perinatal e juvenil. Nas

conhecimento quanto aos efeitos deletérios

fases intrauterina e infantil são necessárias

dos disruptores endócrinos, sobretudo aos

doses mais baixas de substâncias nocivas

adolescentes.

para

acarretarem

alterações

quando

contaminantes

Dessa

ambientais

forma,

e

a

torna-se

comparado aos adultos. As razões para este

imprescindível conhecer e identificar os

aumento

ser

estudos que relacionam os disruptores

explicada também pela falta de mecanismos

endócrinos a puberdade para embasar as

de

orientações

da

sensibilidade

proteção

adultos,

geralmente

como

reparação,

pode

presente

mecanismo

presença

de

de

em
DNA

enzimas

desintoxicantes eficazes, fígado menos
imaturo

9,10

.

sua

grande

Enfermeiro

junto

ao

adolescente e sua família durante as
consultas

na

prática

profissional.

O

Enfermeiro atua junto ao adolescente nos
diversos níveis de atenção, através de

Os desreguladores endócrinos são
na

do

maioria

assistência planejada, fundamentada na

lipossolúveis,

educação em saúde prevenindo agravos.

acumulando-se no tecido adiposo ao longo

Portanto é essencial a atuação deste,

dos anos. Alteram a fisiologia se ligando a

utilizando

enzimas, substituindo hormônios naturais,

promover a saúde e prevenir doenças, além

http://dx.doi.org/10.26544/Reeev7n12021-12-25

práticas

de

educação

para
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de elucidar dúvidas presentes nesta fase da

elaborada conforme a estratégia PICO, a qual

vida.

ficou definida: Quais são as evidências

Sendo assim, este trabalho tem por objetivo

disponíveis

analisar

desreguladores endócrinos sobre a puberdade

as

evidências

científicas

dos

sobre

o

impacto

dos

precoce?

impactos dos Desreguladores Endócrinos à
saúde de adolescentes com enfoque na

Foram empregados os Descritores em

Puberdade Precoce.

Ciências da Saúde (DeCS) e os Termos do
Medical Subject Headings (MeSH) e utilizado

METODOLOGIA

o operador booleano AND, formando, assim, a
O método estabelecido para este estudo
foi uma revisão integrativa (RI), que é um tipo

estratégia de busca a partir dos descritores e
termos controlados.

de pesquisa que agrega conhecimentos através
de estudos baseados na prática clínica e

A busca foi realizada de dezembro de

classifica pesquisas quanto aos níveis de

2018 a fevereiro de 2019, concomitantemente

evidências. Ela busca analisar e sintetizar os

nas duas bases, utilizando os descritores

resultados

forma

controlados e não controlados de cada base.

sistematizada, para contribuir na tomada de

Para seleção dos artigos na literatura realizou-

decisão e melhoria na prática clínica12.

se uma busca nas seguintes bases de dados

de

pesquisas

de

eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do
Para realizar a RI, foram seguidas as
seguintes etapas: identificação do tema da
pesquisa,

elaboração

de

uma

pergunta

Caribe de Informações em Ciências da Saúde
(LILACS) e National Library of Medicine
National Institutes of Health (PubMed).

norteadora; processo de busca, que inclui os
Assim,

descritores, estratégia de busca e escolha dos

para

as

bases

de

dados

critérios de inclusão e exclusão categorização

LILACS, utilizou-se como Descritores em

dos estudos; avaliação dos estudos incluídos

Ciência

na RI; interpretação e discussão dos resultados

da

Saúde

“Adolescente”,
adolescente’’,

Na etapa de busca bibliográfica, foi
também utilizada a estratégia PICO, em que
esta palavra representa um acrônimo para P

indicadores),

C

controlados:

‘‘Puberdade

precoce”,

‘’Medicina do adolescente’’, ‘’saúde do

e apresentação da RI 13.

(Paciente/Problema),

(DeCS)

I

(Intervenção

(Comparação)

e

ou
O

(Resultado/desfecho). Essa estratégia tem sido
utilizada para construir questões de pesquisa
de diferentes naturezas, provenientes da
prática clínica13. A pergunta norteadora foi
http://dx.doi.org/10.26544/Reeev7n12021-12-25

‘‘saúde

“Disruptores

ambiental’’

e

o

endócrinos’’,
descritor

não

controlado: “desreguladores endócrinos”. Para
as bases de dados PubMed, utilizou-se como
descritores

controlados:

“Adolescent”,

“Puberty”,

“Puberty,

Precocious”,

‘’Adolescent Development’’,

“Adolescent

Health”,

disruptors’’,

‘’Endocrine

‘’environmental health’’ (Quadro 1).
Rev. Eletr. Evid & Enferm. 2021;7(1):12-25
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Os critérios de inclusão para a

identificação do estudo, características

seleção dos artigos foram: estudos

metodológicas e avaliação do rigor

primários, publicados no período de

metodológico.

2015 a 2019, nos idiomas português,

A forma descritiva foi adotada

inglês e espanhol, disponíveis na íntegra.

para a análise dos dados dos estudos

Os critérios de exclusão adotados foram:

selecionados, o qual se apresentou a

revisões

de

síntese dos estudos e a comparação entre

congresso, livros, editorial, tese, relatos

pesquisas, bem como seu nível de

de experiências, estudos de caso e

evidência.

de

literatura,

resumo

estudos primários que não respondam à
questão norteadora.
Para a extração das informações
dos estudos selecionados para esta
revisão

utilizou-se

um

instrumento

proposto13, o qual permite analisar os
estudos a partir das seguintes variáveis:

Quadro 1: Descritores utilizados na busca nas bases de dados eletrônicas. Belo Horizonte, MG, 2019.
DESCRITOR
CONTROLADO
LILACS

PUBMED

DESCRITOR
NÃO
CONTROLADO

P
Adolescente
‘’Puberdade precoce”
‘’Medicina do adolescente’’
‘’saúde do adolescente’’
I
“Disruptores endócrinos’’
‘’Saúde ambiental”
P
Adolescent
Puberty
“Puberty, Precocious”
‘’Adolescent Development’’
“Adolescent Health”

I
“Desreguladores
endócrinos’’
-

I
‘’Endocrine disruptors’’
‘’environmental health’’
Fonte: Dados do estudo (2019)

http://dx.doi.org/10.26544/Reeev7n12021-12-25
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RESULTADOS
Foram

identificados,

sexos

devido

à

atuação

dos

preliminarmente, 295 registros por

Desreguladores,

meio da busca nas bases de dados

tireoidianos, artigos relacionados à

eletrônicas.

do

obesidade, resultando em sete artigos

resumo, foram excluídos 135 artigos,

utilizados nesta revisão. A seleção

pois estes não atendiam aos critérios

dos estudos primários foi realizada

de inclusão, resultando em 160

conforme o fluxograma descrito

registros,

na Figura

Após

logo

a

leitura

após

foram

distúrbios

1:

adaptado

submetidos aos critérios de exclusão,

do Flow Diagrama do processo de

onde permaneceram 31 artigos em

seleção

que

integrativa, de acordo com revisões

foram

divergentes

usadas
da

temáticas

proposta

para

exclusão, como: foco na puberdade

de

sistemáticas

artigos

e

da

revisão

Meta-análises:

recomendação PRISMA14.

tardia, infertilidade de ambos os
Figura 1: Fluxograma dos estudos primários selecionados.

Fonte: Dados do estudo, 2019.
http://dx.doi.org/10.26544/Reeev7n12021-12-25
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Com relação à caracterização dos

Os estudos foram colocados em

estudos primários, zero foi desenvolvido

uma tabela para melhor visualização. No

no Brasil, três nos Estados Unidos, um na

quadro 2 apresentam-se as características

Tailândia, um na China, um na Itália e um

dos

na Dinamarca. No que tange ao ano de

revisão, de acordo com o autor, país de

publicação, uma pesquisa foi publicada

publicação e ano do estudo realizado.

estudos

primários

incluídos

na

em 2016, três em 2017, duas em 2018 e
uma em 2019.
Quadro 2: Características dos estudos primários selecionados para RI. Belo Horizonte, MG - 2019
Autor

Ano/país

Tipo de estudo

Supornsilchai et al.

2016/Tailândia

Transversal/
Quantitativo

Wang et al.

2017/China

Estudo transversal/
Quantitativo

Watkins et al.

2017/Estados Unidos

Coorte/ Qualitativo

Eskenazi et al.

2017/ Estados Unidos

Coorte/ Quantitativo

Rocca et al.

2018 /Itália

Transversal/
Qualitativo

Binder et al.

2018/ Estados Unidos

Coorte longitudinal/
Quantitativo

Ernst et al.

2019/ Dinamarca

Coorte/ Quantitativo

Estudo15

descreve

como

de produtos eletrônicos, indústria têxtil,

desreguladores endócrinos os compostos

tratamento de couro, fluidos hidráulicos,

perfluoroalquilados (PFASs), substâncias

aditivos em combustíveis e insumos

orgânicas

pela

hospitales flexíveis. Os PFASs induzem

substituição dos hidrogênios por átomos

resistência à água, óleo e sujeira, são

de flúor da cadeia carbônica, resultando

muito resistentes e possuem meia vida

em

e

longa, acumulam em seres humanos.

química. A produção de PFASs foi

Dentre os disruptores endócrinos mais

iniciada

diversas

citados são os ftalatos (DEHP - di(2-

aplicações8,15,16, como: embalagens de

etilhexil) ftalato), Bisfenol A (BPA) e a

alimentos, fabricação de fluoropolímeros,

substâncias perfluo

sintéticas,

elevada

em

inseticidas,

produzidas

estabilidade

1949,

espuma

térmica

tendo

de

combate

ralquílicas (PFASs).

a

incêndio, polidores, vernizes, fabricação
http://dx.doi.org/10.26544/Reeev7n12021-12
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BPA

As consequências da exposição ao

monitoramento

da

vêm

encaminhamento

para

sendo

instituições

de

acompanhada

pesquisas

e

por

órgãos

deletérios

fisiológicos

mimetizar

pela

tratamento

O BPA altera o desenvolvimento

em

processos

puberal de meninos, embora os estudos

a

reprodução,

em humanos sejam limitados19. No seu

incluindo

principalmente

o

e

quando necessário.

regulamentadores, e tem demonstrado
efeitos

progressão

capacidade

de

estudo

ligando-se

ao

exposição ao BPA e o início puberal

hormônios,

receptor e bloqueando a ligação normal17.

investigou

a

associação

da

precoce em 671 meninos com idade entre

Autores18 avaliaram a associação

9 a 18 anos, em Xangai através de

entre a exposição ao Bisfenol A (BPA) e a

amostras de urina. O início precoce do

puberdade avançada em dois grupos de

desenvolvimento puberal genital e dos

adolescentes,

com

concentração

de

Analisaram

alta

baixa

pelos pubianos foi observado em meninos

na

urina.

com exposição moderada ao BPA em

antropométricas,

comparação com os menos expostos, mas

BPA

medidas

estradiol,

e

hormônio

gonadotrofina,
estimulante

liberador

hormônio

e

luteinizante,

de

retardou a progressão puberal nestes

folículo

meninos. Os autores indicam que sejam

tamanhos

realizados novos estudos que relacione o

uterinos, diâmetros de ovarianos e idades

BPA a puberdade precoce.

ósseas. As concentrações urinárias foram

O BPA é encontrado em vários

analisadas e sugeriu que o BPA possui

produtos de vida diários, e a concentração

atividade estrogênica capaz de alterar a

em que ocorre a exposição tem grande

idade no início puberal, o grupo de

relevância. Sendo assim, o enfermeiro

adolescentes com alta concentração de

deve orientar às gestantes e mães de

BPA na urina apresentaram maiores

crianças a evitar utilizar vasilhas plásticas,

indícios de puberdade precoce.

para

armazenar

alimentos,

eliminar

De acordo com o Ministério da

produtos que contém em sua composição

Saúde (2012) é necessário o conhecimento

BPA, e incentivar o uso de vasilhas de

de

as

vidro, devido sua estabilidade, mostrando

características sexuais que determinem a

os benefícios à saúde em mantê-los. Além

puberdade

de

disso, abster o uso de cosmético em

puericultura pelos enfermeiros objetiva

crianças, e indicar o uso de produtos de

acompanhar

e

higiene infantil aprovados pela Anvisa -

crescimento das crianças até os 10 anos,

Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

um

podendo

profissional

precoce.

o

assim

que

A

analise

consulta

desenvolvimento

contribuir

http://dx.doi.org/10.26544/Reeev7n12021-12-25
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Os

DEHP

são

puberdade precoce se tornam vulneráveis

amplamente utilizados como plastificantes

ao abuso sexual, iniciação sexual precoce,

em vários produtos alimentares, não

aceleração da idade óssea, baixa estatura e

alimentares, médicos e recipientes de

obesidade, aumentando os riscos de

alimentos, estas substâncias interagem

desenvolverem

com a atividade das vias estrogências,

cardiovasculares.

causando

e

efeitos

o

BPA

adversos

no

diabetes

e

doenças

O início da puberdade precoce está

desenvolvimento sexual. Pesquisadores

associado

avaliaram os níveis de DEHP e BPA em

comportamento de risco a saúde16 como o

2.160 mães e filhos da área rural e urbana

a

um

aumento

do

uso de álcool e outras substâncias,

20

da Itália .

cânceres

relacionados

ao

sistema

A influência de 26 biomarcadores

endócrino e aumento da obesidade. Os

de DEHP e BPA na urina de meninas

autores mediram os metabólitos urinários

chilenas no momento da menarca foram

de DEHP e ao BPA no primeiro trimestre

avaliadas em uma coorte longitudinal21.

de gestação e posteriormente em seus

Identificaram

diversos

filhos com idade entre oito e 13 anos. Os

biomarcadores estavam significativamente

achados sugerem que o desenvolvimento

associados

menarca,

reprodutivo feminino pode ser mais

concentrações elevadas DEHP e BPA

vulnerável aos efeitos da exposição ao

foram associadas à menarca mais precoce

DEHP e BPA durante períodos críticos

em meninas com sobrepeso ou obesas,

específicos do desenvolvimento do útero.

mas não entre aquelas com peso normal.

Destacam a necessidade de pesquisas

que

à

os

idade

da

(DEHP)

futuras que verifiquem devem considerar

possuem atividade estrogênica, capaz de

medidas repetidas de exposição ao DEHP

suscitar

e BPA dentro de cada trimestre e durante

BPA

no

precoce20,21,

e

os

ftalatos

desenvolvimento
que

trazem

puberal
múltiplas

a gravidez.

resultados negativos à vida dos púberes,

A fase intrauterina e a infância são

entre eles problemas psicossociais, pois

momentos determinantes no processo de

existe a falta de responsabilidade e

desenvolvimento, essa suscetibilidade está

maturidade para lidar com o fluxo

centrada em

menstrual,

escassez

interferir durante períodos críticos e

ignorância

para

de

higiene

enfrentar

e
as

sensíveis

exposições que podem

do

crescimento
10

e

transformações. As caracteristicas sexuais

desenvolvimento da criança

constrangem a criança entre outras, onde

fase intrauterina, os disruptores podem

esta se percebe deslocada. Crianças com

desencadear

http://dx.doi.org/10.26544/Reeev7n12021-12-25

problemas

.Durante a

no
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desenvolvimento

fetal,

com

maior

puberal

em

adolescentes

duas

possibilidade de efeito adverso no sistema

amostras.

reprodutor. A barreira placentária não

desenvolvimento puberal foram coletados

representa uma proteção efetiva contra a

semestralmente a partir dos 11 anos de

introdução de substâncias estranhas na

idade até a maturação completa do

circulação,

alguns

adolescente. Encontraram em seu estudo

mecanismos de metabolização que podem

que a exposição pré-natal a substâncias

prevenir

PFASs está associada ao desenvolvimento

embora

a

passagem

existam

placentária

de

toxinas 22.

Os

em

dados

sobre

puberal precoce em meninas e meninos8.

Pesquisadores descrevem que os

Autores

sugerem

que

a

disruptores endócrinos são substâncias

exposição à substâncias nocivas durante a

químicas que imitam, bloqueiam ou

fase

interferem

concentrações mínimas hormonais, o que

nos

receptores

hormonais,

fetal, período vulnerável

podendo desencadear alterações, como a

pode

puberdade precoce23. Avaliaram a relação

onde ocorre

entre

sistemas

a

exposição

intraútero

aos

induzir
o

efeitos

a

indesejados e

desenvolvimento

reprodutivos

dos

podem gerar

desreguladores endócrinos, em mulheres

anomalias que irão se manifestar mais

grávidas e posteriormente em seus filhos a

tarde na adolescência8,16,23.

cada um a dois anos até os 12 anos de
idade.

Os

adolescentes

CONSIDERAÇÕES FINAIS

foram
Através desta Revisão Integrativa

entrevistados aos 12 anos sem relação ao
consumo de tabaco e álcool, assim como
em relação a outros comportamentos e
hábitos. A altura, peso, índice de massa
corporal

e

as

avaliações

do

desenvolvimento de pelos pubianos foram
realizados usando a escala de Tanner.
Concluiram que a exposição intrauterina a
PFASs está associada ao aumento de
hormônios masculinos que podem resultar
no início precoce da puberdade nesses

(RI)

possível

desreguladores

verificar

que

endócrinos

os

podem

desencadear a puberdade precoce. Diante
dos resultados desta pesquisa, verifica-se a
necessidade de melhoria da assistência
ao pré-púbere e conhecimento sobre os
impactos

da

puberdade

precoce

na

sociedade. Ficou evidente a ausência de
estudos no Brasil sobre a influência dos
desreguladores endócrinos na puberdade e
suas

meninos.

foi

consequências

na

vida

dos

adolescentes.
Estudos

realizaram

acompanhamento do efeito da exposição
intrauterina a PFAS e o desenvolvimento

Novos

estudos

com

rigor

metodológico devem ser conduzidos para
verificar a segurança da utilizaçao dos

http://dx.doi.org/10.26544/Reeev7n12021-12-25
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desruptores endócrinos em produtos que
estão contato direto com a população para
que danos à saúde humana.
A

puberdade

precoce

está

associada ao abuso de álcool, tabagismo,
drogas,

iniciação

infecções

sexual

sexualmente

precoce,

transmissíveis,

gravidez na adolescência, comportamento
agressivo,
endométrio,

cânceres

de

obesidade,

mama

e

tipo

II,

DM

doenças cardiovasculares.
A Enfermagem tem um papel
relevante na identificação da puberdade
precoce, onde através das consultas
realizadas pode ocorrer o monitoramento
do

crescimento e

caracteres

sexuais

progressão

dos

secundários,

desenvolver ações em saúde em escolas,
abordando
sexualidade,

temas

relacionados

desenvolvendo

à

temas

interessantes aos adolescentes, auxiliando
a mudar o comportamento ligado à saúde,
reforçando o vínculo entre profissional e
adolescente.
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