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RESUMO 

 

Introdução: Alguns estudos apontam que os diferentes estágios maturacionais podem se 

diferenciar conforme o nível socioeconômico em que o indivíduo se encontra. No entanto, o 

baixo número de pesquisas em torno deste objeto torna relevante a sua investigação. Desta 

forma, o presente trabalho teve como principal objetivo verificar possíveis relações entre o 

nível socioeconômico e o desenvolvimento maturacional de adolescentes de ambos os sexos 

em uma escola particular na cidade de São João del-Rei (Minas Gerais, Brasil). Metodologia: 

Para tal, foram entregues aos alunos o termo de consentimento e assentimento livre e 

esclarecido, assim como, um questionário socioeconômico para ser preenchido pelos pais e/ou 

responsáveis. A população do estudo foi de 60 estudantes, sendo que 17 entregaram os 

questionários e os termos de forma correta. No entanto, apenas 9 participantes aceitaram 

realizar a coleta dos dados antropométricos, sendo esse número o total amostral obtido. Foram 

utilizadas como variáveis antropométricas para protocolo de mensuração sugerida por 

Petroski, (2011), estatura corporal, peso corporal, perimetria de cintura e de quadril, índice de 

massa corpórea e razão cintura estatura. Resultados: Após a análise dos dados coletado, não 

se evidenciou nenhuma diferença significativa entre os parâmetros conforme o sexo dos 

indivíduos. Quanto ao nível socioeconômico, resultou-se três indivíduos do sexo feminino 

pertencentes a Classe A, sendo os demais avaliados pertencentes as Classes B2 e C2. E com 

relação ao percentual de estatura, o sexo feminino se demonstrou com maior porcentagem. 

Conclusão: Com base nos dados encontrados, não foi evidenciado, nos adolescentes 

avaliados, relação entre o nível socioeconômico e o estágio maturacional. No entanto, o 

pequeno número amostral impossibilitou conclusões mais robustas sobre esta investigação 

sendo necessária a realização de novos estudos com grupos amostrais maiores. 

 

Palavras-chave: Maturação-Adolescentes-socioeconômico
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INTRODUÇÃO 

 

A análise do desenvolvimento do ser humano, bem como, os estágios em que o mesmo 

passa ao longo da vida, constitui importante tema de investigação científica. Tal 

desenvolvimento é habitualmente avaliado usando indicadores que evidenciam mudanças 

anátomo-fisiológicas, as quais são observadas durante o processo de maturação deste ser. 

De acordo com Guedes e Guedes, (2006), numa perspectiva biológica, a maturação é 

definida como:  

 
Sucessivas modificações que se processam em determinado tecido, sistema 

ou função até que seu estágio final seja alcançado. Portanto, a maturação 
deve ser entendida como processo de amadurecimento pelo qual se atinge o 

estado maduro, ou seja, maturidade. (p.74) 

 

Ainda, tais autores sugerem que a maturação se dá por meio da hereditariedade, em 

um processo qualitativo que está sujeito a complexas modificações biológicas devido a 

diferentes interações sociais e níveis socioeconômicos. 

A maturação biológica é uma ferramenta imprescindível como parâmetro para estudos, 

principalmente, no público pediátrico e herbiátrico. É definida como um processo sucessivo 

de alterações estruturais e funcionais que finalizam na idade adulta (FORJAZ; PRISTA; 

CARDOSO JUNIOR, 2009) 

Existem várias formas de avaliar a maturação de um indivíduo. No entanto, devido às 

limitações ligadas, principalmente, ao grau de invasividade, ou a custos financeiros, os 

principais tipos de avaliação considerados padrão ouro (ex: análise radiológica dos membros), 

não são práticos para o uso clínico e/ou epidemiológico. Sendo assim, propostas de avaliações 

alternativas, dentre elas a morfológica, vem sendo sugeridas. 

Segundo Guedes e Guedes, (2006), a idade cronológica identifica-se pelos anos de 

vida do indivíduo em relação ao calendário civil. No entanto, a idade biológica é caracterizada 

pelo estágio em que o indicador biológico encontra correspondente ao nível maturacional. 

Buscando alternativas para tais avaliações, os mesmos autores citam a maturação 

morfológica, como uma forma viável para este acompanhamento. A avaliação consiste em 

aferir a estatura corporal para se obter informações em relação ao crescimento físico, na qual 

o indivíduo estaria próximo a uma estatura adulta, tendo como referência à altura dos pais 

biológicos. 
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No entanto, vários fatores podem interferir na velocidade de maturação no ser 

humano, dentre elas, pode-se citar distúrbios genotípicos e/ou fenotípicos, sendo esse último 

fato mais susceptível ao controle e acompanhamento. 

O nível socioeconômico dos responsáveis pela criança e/ou adolescente, pode ser uma 

característica relevante, tendo em vista que a disponibilidade de recursos financeiros pode se 

tornar um quadro onde se possa maximizar ou minimizar a capacidade motora e intelectual. 

Têm-se alguns trabalhos na literatura, onde apontam que Guedes e Guedes (1991) 

analisaram a influência do aspecto étnico e de diferentes níveis socioeconômicos em escolares 

de Londrina, PR. Os autores constataram a influência significativa do nível socioeconômico 

mais alto na precocidade da idade da menarca. Comparando os aspectos étnicos (cor da pele – 

amarela, branca e negra), observaram que as moças negras maturam mais tarde que as não 

negras. 

No entanto, a literatura é escassa quanto à análise de possível relação ou associação do 

fator fenotípico com a maturação em adolescentes. 
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OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

Objetivo Geral: 

 

Analisar associações do estágio maturacional morfológico e o nível socioeconômico de 

adolescentes em uma escola de ensino privado do município de São João del-Rei (MG). 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Caracterizar e analisar o perfil antropométrico de adolescentes de uma escola de 

ensino privado no município de São João del-Rei (MG); 

 Averiguar predição do nível socioeconômico por meio do estágio maturacional em 

adolescentes de uma escola privada de São João del-Rei (MG); 

 Verifica associações do estágio maturacional com as variáveis estudadas. 

 

Hipóteses  

 

H0: Não existe associações entre o nível socioeconômico e o estágio maturacional 

morfológico por meio da técnica de estatura predita.  

 

H1: Existem associações entre o nível socioeconômico e o estágio maturacional morfológico 

por meio da técnica de estatura predita. 
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REFERECIAL TEÓRICO 

 

Para entendermos o processo de maturação do ser humano, torna-se necessária a 

compreensão de conceitos básicos que norteiam este tema. Segundo KenneyWillmore, Costill, 

(2020), o desenvolvimento “diz respeito à diferenciação das células ao longo de linhas 

especializadas de função (como os sistemas de órgãos) de modo a refletir as mudanças 

funcionais que ocorrem com o crescimento.” (p.478).  

Além disso, segundo os mesmos autores a maturação é caracterizada como sendo 

“processo em que o indivíduo assume a forma adulta e torna-se completamente funcional” 

(p.478).  

Já Roche, Sun (2003), caracterizam o crescimento como processo resultante da 

multiplicação e da diferenciação celular que determina alterações progressivas nas dimensões 

do corpo inteiro ou de partes e segmentos específicos, em relação ao fator tempo, do 

nascimento à idade adulta, caracterizado por mudanças evolutivas em sistemas orgânicos 

humanos, que promovem melhoramento de funções complexas.   

Para Gallahue (1989), o crescimento pode ser entendido pelo aumento na estrutura 

corporal, promovido pela multiplicação ou aumento das células. Já, desenvolvimento 

constitui-se como um processo que gera mudanças contínuas no organismo humano, que tem 

início na fecundação e tem continuidade até a morte e, por fim, para o mesmo autor, a 

maturação refere-se às mudanças qualitativas que capacitam o organismo a progredir para 

níveis mais altos de funcionamento na visão biológica.  

Além do aspecto físico, o desenvolvimento do ser humano tem seu lado psíquico, onde 

pode influenciar no seu desenvolvimento. Neste sentido, Vygotsky (2000),aborda o despertar 

dos processos internos do desenvolvimento, assim como, o contato do indivíduo com o 

ambiente cultural. Tal trajeto pode caracterizar-se como um fator que o modifica, além das 

experiências interpessoais variadas, ligadas diretamente ao processo de imitação e mediação.  

Ainda, tal autor afirma que, a teoria mais usada para identificar uma relação entre 

desenvolvimento e aprendizagem, considera estes dois processos como independentes, sendo 

o desenvolvimento da criança, visto como maturação natural das estruturas biológicas, 

enquanto a aprendizagem sendo o aproveitamento das oportunidades exteriores. Todavia, o 

mesmo autor supracitado considera que tais conceitos fazem parte de uma coisa só, uma vez 

que os processos são configurados como iguais, sendo que o processo de desenvolvimento do 

intelecto da criança é concebido como acumulação gradual de reflexos condicionados.  
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De acordo com Thompson et al. (2007), o crescimento infantil é um processo 

individual caracterizado pelo episódio não linear que resulta na mudança do tamanho entre 

idades similares em curto intervalo de tempo. Tal processo é o maior evento biológico da 

infância, que reflete na integração de múltiplos sinais em um processo dinâmico, e a 

flexibilidade e diversidade dos resultados é documentada pela variabilidade no tamanho 

fenotípico que é característico de toda a população. 

Segundo Lundeenet al. (2014), o crescimento é uma medida largamente utilizada para 

medir a qualidade do ambiente onde reside a criança, e os déficits no crescimento estão 

relacionados às condições adversas do meio, onde está associada ao desenvolvimento 

cognitivo de uma criança.   

A maturação na fase da adolescência refere-se a um complexo processo que 

transforma a criança em adulto (COUTINHO, 2001; EISENTEIN, COELHO, 2008; 

GRUMBARCH, STYNER, 1998). A fase da puberdade, segundo os mesmos autores, é 

formada por fenômenos biológicos da adolescência, que viabiliza o crescimento somático e a 

maturação hormonal, possibilitando uma plena capacidade reprodutiva e perpetuação da 

espécie.  

O início e evolução da puberdade tem influência direta por fatores genéticos e 

ambientais, representado pelo surgimento dos seguintes fatores, adrenarca que é resultante do 

aumento da secreção dos andrógenos suprarrenais entre 6 e 8 anos de idade óssea, que parece 

ser independente da ativação do eixo hipofisário-gônadas. Ativação ou desinibição de 

neurônios hipotalâmicos secretores de hormônio liberador de gonadotrofinas (LHRH), com 

consequente liberação dos hormônios luteinizante (LH) e folículo-estimulante (FSH) pela 

glândula hipófise, culminando na gonadarca, evento que caracteriza o aumento dos esteróides 

sexuais produzidos pelos testículos e ovários (COUTINHO, 2011).  

Para Guedes e Guedes, (2006), a análise e observação do nível maturacional do ser 

humano deve ser amplamente estudados sendo que, apesar da idade cronológica ser um 

indicador para delimitar tais estágios, em muitos dos casos este parâmetro apresenta 

importantes distorções em relação ao parâmetro biológico, sendo tais incongruências 

utilizadas para delimitar essas diferenças (avançado, tardio ou esperado).   

Sendo considerado por muitos pesquisadores como o método padrão ouro de avaliação 

maturacional, a maturação óssea consiste em identificar a evolução biológica a partir de cada 

osso, saindo de uma forma inicial para uma final, ocasionados por ossificações e calcificações 

com fusão das epífises com o corpo e o osso. A radiografia da região do punho e da mão é a 
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mais indicada para verificação, pelo fato de ter uma maior quantidade de ossos nessa região, 

onde pode ser usado com cronologia e sequência de ossificações diferentes (GUEDES, 

GUEDES, 2006).  

Além disso, a maturação dental também pode ser uma forma e avaliação onde, para 

identificá-la, verifica-se a quantidade de dentes e processos de ossificação da dentição 

permanentes e temporários. Assim como, a maturação óssea, a identificação dos processos de 

maturação é realizada por meio de radiografias ou inspeção direta da arcada dentária para 

constatação do surgimento dos dentes temporários e permanentes.  

No entanto, limitações como custo para mensuração, bem como, exposição à radiação 

constituem empecilhos para a realização destes métodos em grandes populações. 

Maturação sexual são características sexuais primárias e secundárias que aparecem e 

evoluem de acordo com a idade. Os processos sexuais primários são ligados a parte 

reprodutiva, como desenvolvimento do útero, ovários e vulva das meninas e dos meninos, 

testículos, próstata e produção de esperma. A secundária são mudanças associadas com 

dimorfismo sexual, crescimento de mamas, idade de menarca em meninas e desenvolvimento 

do pênis, pelos faciais e mudanças de voz em meninos (GRAVE, BROWN, 1976). No 

entanto, a invasividade do método constitui um fator de grande limitação para avaliações em 

níveis populações.  

Segundo Guedes e Guedes, (2006) avaliar a maturação morfologicamente implica em 

“(...) envolvimento de medidas antropométricas que procurem oferecer informações 

relacionadas ao crescimento físico, particularmente no que se refere a estatura.” (p.86). Tal 

forma de avaliação, apesar de apresentar algumas limitações como o enfoque em um 

marcador de crescimento físico para análise maturacional e o uso de apenas parâmetros de 

estatura de pais biológicos para previsão de crescimento, parece possuir boa relação custo-

benefício, pois é de fácil aplicação em grandes populações e pode ser analisado desde o 

nascimento até o fim da fase pós-púbere (SILVA, OLIVERIA, GOMES, 2017).  

A divisão do nível socioeconômico no Brasil é classificada pela Associação Brasileira 

das Empresas de Pesquisa (ABEP) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

De acordo com ABEP, o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) é um 

instrumento de segmentação econômica que utiliza o levantamento de características 

domiciliares. Esse levantamento analisa a presença e quantidade de alguns itens domiciliares 

de conforto e grau de escolaridade do chefe de família para diferenciar a população.   



 

13 
 

O nível de escolaridade dos pais influencia no rendimento e formação dos filhos, de 

acordo com o estudo Mobilidade Sócio ocupacional, Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD, 2014), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa 

levou em consideração o grau de instrução, a formação profissional e a renda dos pais para a 

ocupação e rendimento dos filhos. A média de rendimentos do trabalho de pessoas com nível 

superior completo, em 2014, mães que não tinham instrução tinha renda mensal de R$ 3.078, 

chegando a R$ 5.826 para àquelas com mães com ensino superior completo. O rendimento 

médio do trabalho de pessoas com nível superior era de R$ 2.603 quando o pai não tinha 

instrução, chegando a R$ 6.739, no caso quando a pessoa tinha o pai com nível superior. 

Pessoas com ensino médio completo, o rendimento médio variava de R$ 1.431, quando a mãe 

não tinha instrução, a R$ 2.209 para mães que tinha nível superior; e de R$ 1.367, quando o 

pai não tinha R$ 2.884,00 no caso de o pai possuir nível superior.  

Ao citar possíveis fatores que possam interferir no desenvolvimento do ser humano de 

uma forma mais ampla, podemos buscar mais detalhes sobre nível educacional e renda com a 

teoria do capital humano de Theodore Schultz (1973) que é o conjunto de conhecimento, 

habilidades e atitudes que favorecem a realização do trabalho, de modo a produzir valor 

econômico. São os atributos adquiridos por um trabalhador por meio da educação, perícia e 

experiência. 

Schultz (1973, p 25) refere-se à educação: "[...] sempre que a instrução elevar as 

futuras rendas dos estudantes teremos um investimento. É um investimento no Capital 

Humano, sob forma de habilidades adquiridas nas escolas".   

Sendo assim, a teoria do capital humano, tem como princípio entender a educação com 

um meio de mobilidade ocupacional e social, podem colocar algumas características como: 

uma relação direta entre habilidade cognitiva, produtividade e o mercado de trabalho. Quando 

há um crescimento educacional, poderá resultar em aumentos salariais (TEDESCO, 1984).  

Existem alguns autores onde seus trabalhos mostram uma relação entre mudanças 

maturacionais e diferentes níveis socioeconômicos. Como aponta Santos (1991), existem 

diferenças de maturação funcional em meninos de regiões diversas com níveis 

socioeconômicos distintos, porém, com a mesma idade. Tais autores constataram que de nível 

socioeconômico superior apresentaram maior desenvolvimento de maturação funcional e 

velocidade de crescimento do que os meninos com nível socioeconômico menor.  

Além disso, de acordo com Picanço (1995), destaca-se a forte influência dos fatores 

ambientais e socioeconômicos na idade de surgimento da menarca e conclui-se que fatores 
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geográficos e sociais atuam principalmente através do nível nutricional da criança. No 

entanto, tendo em vista que tal estudo foi realizado há mais de duas décadas e que várias 

mudanças ocorreram nos hábitos de vida da população em geral, torna-se necessário a 

realização de novas pesquisas.  
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METODOLOGIA 

 

1. Cuidados Éticos 

 

O presente estudo foi encaminhado para parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São João del-Rei (CEPSJ), sendo o mesmo aprovado segundo 

protocolo 1.859.119. 

Todos os protocolos descritos na Resolução 466/2012 foram cumpridos, sendo a direção 

da escola, os participantes seus responsáveis devidamente instruídas de todas as etapas do 

estudo. Ao final da devida instrução, tanto o adolescente quanto seus responsáveis assinaram 

o termo de assentimento (Anexo 1) e consentimento pós-esclarecido (Anexo 2). 

 

2. População e Amostragem 

 

O estudo ocorreu entre os meses de setembro e novembro de 2019 em uma escola de 

ensino particular do município de São João del-Rei.  

O critério de inclusão para participação no estudo foi:  

a) Estar com idade entre 13 e 17,5 anos; 

b) Estarem matriculados entre e o 7º e o 9º ano do ensino fundamental. 

c) TA e TCLE devidamente assinados. 

d) Devolução do questionário devidamente preenchido pelos responsáveis. 

 

Já como critério de exclusão os critérios foram: 

a) Estar fora da faixa etária ou das séries alvo do estudo; 

b) Não apresentar o TA e TCLE devidamente assinados; 

c) Não realizar a devolução do questionário; 

d) Não participação na coleta de dados. 

 

Tais critérios foram utilizados para que fosse possível a análise da maturação 

morfológica em sua faixa de estudo com mais acurácia nos resultados a serem analisados. 

 Sendo assim, foram convidados a participar do estudo um total de 60 alunos. Desta 

população 17 estudantes, bem como seus responsáveis, assinaram o TA e TCLE. No entanto, 
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apenas 9 (6 homens e 3 mulheres) foram considerados na amostra final pois tais alunos 

participaram da coleta de dados. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Após as assinaturas do TA e TCLE, foi encaminhado, por meio dos adolescentes, um 

questionário semiestruturado sugerido pela equipe de pesquisadores. Tal questionário 

continha questões sobre as posses materiais dos responsáveis para a devida classificação do 

nível socioeconômico. 

Para a classificação deste foi utilizado, segundo Kamakura et.al 2015, o modelo 

simplificado pela Associação brasileira de empresas de pesquisas - ABEP 2013, que consiste 

em uma tabela com 15 indicadores na qual cada um deles possuem uma pontuação (Anexo 3). 

Através da somatória destes postos, com esse sistema de pontuação, é possível mensurar a 

capacidade de consumo de um domicilio em regiões metropolitanas brasileiras (Anexo 4). 

Segundo o mesmo anexo é possível observar que a classificação vai de Classe A1 até Classe 

E, sendo a A1 pessoas com alta classe alta e a Classe E extremamente pobres. 

 Além disso, foi inserida pergunta sobre a estatura do pai e mãe biológicos para a 

possibilidade de cálculo do estágio maturacional morfológico. 

De forma simultânea, o pesquisador realizou a coleta de dados antropométricos dos 

participantes. Tal coleta, de forma individualizada, foi concluída durante o horário das aulas 

de Educação Física da escola, em espaço sugerido pela direção de escola para a maior 

privacidade dos partícipes e proteção da equipe de pesquisadores. 

Ao final do estudo, a equipe de pesquisadores encaminhou aos partícipes uma carta, 

contendo as informações obtidas no estudo sugerindo, se necessário, mudanças ou ações para 

a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. 

 

4. Variáveis coletadas e instrumentos utilizados 

 

As variáveis antropométricas coletadas seguiram o protocolo de mensuração sugerido 

por Petroski, (2011), sendo coletados os seguintes parâmetros: 

 



 

17 
 

a) Estatura Corporal (EST); consiste na distância entre dois planos que tangenciam o 

vértex e a planta dos pés. Para tal mensuração utilizou-se o estadiômetro portátil 

Sanny®com precisão de 1mm 

b) Peso Corporal (PC): consiste em mensuração da massa corporal do avaliado mediante 

colocação de seu corpo ereto no centro da plataforma da balança, com os membros 

superiores pendentes ao lado do corpo. Para tal mensuração utilizou-se balança portátil 

da marca Plenna ®modelo Acqua,com capacidade de 180kg e precisão de 100g. 

c) Perimetria de cintura (PeC): efetuada no plano horizontal levando em consideração o 

menor ponto de perimetria entre a última costela e a crista. Para tal mensuração 

utilizou-se fita métrica da marca Cescorf® com 2 metros de extensão e precisão de 

1mm. 

d) Perimetria de quadril (PeQ): consiste na mensuração da maior circunferência do 

quadril. Assim como a CC, utilizou-se fita métrica da marca Cescorf® com 2 metros 

de extensão e precisão de 1mm. 

Com base nos parâmetros antropométricos obtidos, foram calculados os índices: 

a) Índice de massa corpórea 1 (IMC1): tem como objetivo mensurar o perfil físico do 

indivíduo levando em consideração os parâmetros de PC e EST em equação sugerida 

por AdolphQuetelet (1870) e preconizada pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 

2020). 

b) Índice de Massa Corporal 2 (IMC2): tem o mesmo objetivo do índice supracitado. No 

entanto, segundo o autor Floyd Nicholas Trefethen, esta equação apresenta uma maior 

aproximação dos tamanhos e formas corporais (TREFETHEN, 2013). Além disso, tal 

proposta já foi avaliada em participantes brasileiros obtendo concordância com a 

proposta anterior (FERREIRA, et al. 2016)  

e) Razão cintura-estatura (RCE): tal equação, sugerida por Ashwellet al. (2012) como o 

melhor indicador para doenças crônicas não degenerativas (DCNTs) relacionadas a 

transtornos alimentares, consiste na divisão dos parâmetros de PeC e EST. 

 

Para a avaliação do estado de maturação morfológica foi utilizada a proposta sobre a 

estatura final adulta com o emprego de modelos matemáticos estabelecidos com o uso das 

medidas de EST, PC, idade milesimal do avaliado e a medidas das estaturas dos pais 

biológicos GUEDES E GUEDES, (2006), sendo: 
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em que: 

Y: estimativa da estatura final adulta predita 

mX1: produto entre o coeficiente de ajuste βestatura, e a estatura do participante no momento 

da observação corrigida pela adição de 1,25cm. 

mX2: produto entre o coeficiente de ajuste βpeso corporal e o PC do participante; 

mX3: produto entre o coeficiente de ajuste βestatura/pais e a média da estatura do pai e da 

mãe biológicos do participante; 

mX4: produto entre o coeficiente de ajuste βidade e a média da estatura do pai e a idade 

cronológica expressa fração milesimal do participante no momento do estudo. 

β: constante de interação do modelo de regressão. 

 

 Assim, a estatura corporal atual do participante deverá ser relacionada com o resultado 

obtido e multiplicado por 100 para a obtenção da porcentagem de estatura obtida até o 

presente momento sendo: 

 

 

em que: 

%EST: percentual de estatura corporal atingida no momento da avaliação 

EST: estatura corporal do participante no momento da avaliação 

Y: estimativa da estatura final adulta predita. 

 

Por fim, quanto aos parâmetros para a determinação do nível socioeconômico foi 

utilizado normativa da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2016). 

 

 

5. Análise estatística 

 

Primeiramente, tendo em vista o objetivo do estudo, foi verificado, por meio do teste 

de diagnóstico de casos, a busca de outliersna amostra em estudo. Tal varredura torna-se 

necessária para a realização de possíveis associações entre os sexos (FÁVERO, BELFIORE, 

2017). Infelizmente, um indivíduo com idade de 17,149 anos foi considerado outlier pelo 
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diagnóstico, sendo desta forma, retirado da análise. Assim, a amostra final foi composta de 8 

participantes sendo 3 do sexo feminino e 5 do sexo masculino.  

 Os dados foram expressos por meio de frequência absoluta e relativa para as variáveis 

categóricas [n(%)]. Para as variáveis contínuas tal descrição ocorreu por meio de média e 

desvio-padrão, tendo em vista que todas as variáveis apresentaram distribuição normal 

(p>0,05) segundo o teste de Shapiro-Wilk. Para comparação das médias das variáveis 

contínuas foi utilizado o teste t para amostras independentes.  
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RESULTADOS 

 

  Após a averiguação da normalidade em todos os dados coletados (p.0,05), não se 

evidenciou quaisquer diferenças significativas (p>0,05) entre os parâmetros e índices 

antropométricos segundo o sexo dos indivíduos (tabela 1).  

Além disso, ao categorizar os dados segundo pontos de cortes já sugeridos na 

literatura, observa-se, de forma descritiva, que apesar de uma maior prevalência de sobrepeso 

e obesidade no público masculino, segundo o IMC, esta tendência não é ratificada quanto ao 

número de obesos (as) centrais em ambos os sexos, segundo a perimetria de cintura e a razão 

cintura-estatura (Tabela 2). Infelizmente, devido a presença de dados nulos em algumas 

categorias, não foi possível o cálculo de associação ou de correlação entre as variáveis e o 

sexo dos participantes. 

 

TABELA 1: Caracterização amostral segundo os sexos dos escolares avaliados: 

 Feminino (n=3) Masculino (n=5) Total (n=8) 

Idade milesimal (anos) 15,234 (0,850)* 14,129 (0,86) 14,543 (0,978) 

Peso Corporal (kg) 53,63 (5,69) 62,76 (21,42) 59,34 (10,14) 

Estatura corporal (cm) 161,33 (3,51) 162,20 (5,36) 161,88 (4,49) 

Perimetria de Cintura (cm) 67,67 (6,46) 76,94 (13,82) 73,46 (12,00) 

Perimetria de Quadril (cm) 92,8 (3,5) 94,70 (12,88) 93,99 (9,97) 

Razão Cintura Estatura 0,42 (0,04) 0,48 (0,09) 0,46 (0,08) 

IMC (kg/m²) 20,59 (1,90) 23,97 (8,48) 22,70 (6,72) 

IMC: Índice de Massa Corpórea; * dados expressos em média e desvio-padrão. 

 

No entanto, ao avaliar o percentual de estatura no momento da coleta ficou 

evidenciado um maior percentual (p<0,05) do público feminino em estudo (Figura). 

Quanto aos dados coletados sobre o nível socioeconômico, a amostra demonstrou que 

6 dos 8 participantes, sendo as três participantes do sexo feminino, pertencem a Classe A. Os 

demais voluntários, pertencem a classe B2 e C2, respectivamente. No entanto, tendo em vista 

o baixo número amostral e que todos os pressupostos para a análise de associação e 

correlação, não foram cumpridos, o principal objetivo do presente estudo não pôde ser 

alcançado. 
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TABELA 2: Categorização dos parâmetros e índices antropométricos segundo o sexo: 

 Feminino (n=3) Masculino (n=5) P 

Perimetria de Cinturaa (cm) 

     Peso ideala 

Sobrepeso 

 

2 (66,7)* 

1 (33,3) 

 

2 (40) 

3 (60) 

 

** 

Razão Cintura Estaturab 

     Não obeso(a) central 

     Obeso central 

 

3 (100) 

0 (0) 

 

3 (60) 

2 (40) 

 

** 

IMC (kg/m²)c 

     Peso Ideal 

     Sobrepeso 

     Obesidade 

 

2 (66,7) 

1 (33,3) 

0 (0) 

 

2 (40) 

1 (20) 

2 (40) 

 

 

** 

* valores expressos em frequência absoluta e relativa segundo sexo; ** nulidade de dados em 

uma ou mais categorias; a ponto de corte sugerido por Santos et al.(2019); b ponto de corte 

sugerido por De Padua Cintra et al. (2014); c ponto de corte sugerido por Conde e Monteiro, 

(2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Box-plot da variável do Percentual de Estatura alcançado até o momento da coleta 

(%EST) segundo o sexo; *p<0,05. 

* 
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DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar associações do estágio maturacional 

morfológico e o nível socioeconômico de adolescentes em uma escola de ensino privado no 

município de São João del-Rei (MG).  

Mesmo não obtendo conclusões sólidas quanto ao objetivo proposto, devido ao baixo 

número amostra, algumas informações e achados que vão de encontro ao objeto proposto, 

além das várias experiências mal sucedidas para a coleta dos dados, abriram margem para 

reflexões importantes acerca da realização de avaliações de nível maturacional em grandes 

populações. 

A primeira reflexão surge da hipótese de uma “não” formação ou mesmo pela falta de 

informação a respeito do papel fundamental da participação de pessoas em pesquisas 

científicas, evidenciando um problema na execução e concretização dos estudos. Este fato nos 

traz a necessidade de uma prévia no campo das instituições, ou seja, um levantamento inicial 

das condições humanas e materiais das possíveis interferências e obstruções para 

materialização do estudo, como um princípio de consciência do lugar que adentro e para onde 

vou neste mesmo lugar, caso contrário corre-se o risco de cair numa inocência metodológica 

de que, o campo deve estar a favor da pesquisa e não a pesquisa como elemento de 

compreensão dos próprios limites do campo. 

O primeiro desafio para a realização dessa pesquisa, na primeira escola em que se 

tentou realizar a coleta de dados foi a dificuldade de recolher os dados devido à falta de 

colaboração dos estudantes em participar da pesquisa. 

O primeiro passo para a realização desse estudo foi a distribuição de questionários 

socioeconômicose o termo de consentimento para os supostos envolvidos nesse estudo. 

Porém, foram entregues 49 questionários e termos, sendo que apenas 3 desses documentos 

retornaram. Diante desse fato, tornou-se impossível realizar a comparação de dados. 

Ao questionar os alunos sobre a devolutiva desses documentos percebeu-se que a 

maioria deles não entregou por falta de interesse em participar de uma pesquisa voluntária. E 

o corpo docente já havia alertado sobre esse retorno de documentação, pois isso é 

característico dessa comunidade escolar. 

Apesar de procurar conscientizar os discentes a respeito da importância de se 

participar de pesquisas científicas, oferecer prazos maiores para a entrega dos documentos e 
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contar com a colaboração do corpo docente, no entanto, esses esforços não foram suficientes 

para que se obtivesse um resultado satisfatório. 

Diante da impossibilidade de se realizar a coleta de dados nessa escola procurou-se 

outra para dar continuidade ao trabalho. Nessa segunda escola, que se trata de uma instituição 

educacional militar, 60 participantes foram convidados a participar do estudo, destes apenas 9 

devolveram os documentos necessários para prosseguir com a coleta de dados. 

Outra dificuldade foi encontrada, quando a coleta de dados foi realizada já estava 

praticamente no final do período letivo. Além disso, é uma escola em que a comunicação é 

restrita, o que não permitiu uma maior interação com os alunos e seus responsáveis. Diante do 

exposto, foi complicado receber a documentação para dar prosseguimento aos estudos. Todos 

esses fatores explicam a pequena amostragem que se obteve. 

          Quanto aos parâmetros e índices antropométricos avaliados (Tabela 1), curiosamente, 

não foi observada diferença considerável entre os grupos. Porém a variável com diferença 

significativa encontrada que se deve destacar é a estatura, na qual se percebe um maior 

percentual de alcance da estatura final entre as meninas, as quais apresentam percentual 

próximo ao 100, enquanto com os meninos este percentual é mais próximo de 90, o que pode 

ser visualizado mais claramente na Figura. 

O encontrado com relação à estatura pode, segundo Coutinho (2011), ser devido ao 

estirão de crescimento, fase em que o indivíduo ganha 20% da estatura final, ainda segundo o 

mesmo autor, nas meninas este período ocorre no início da puberdade e nos meninos na fase 

intermediária da mesma. O que é corroborado por Prader (1985) quando este se refere ao 

FirstZurich Longitudinal GrowthStudyafirmando que as meninas ao atingirem idade de 15,2 

anos, se encontram em 99% da estatura final predita, enquanto os meninos atingem tal 

patamar aos 16,8 anos. O que contrapõe ao exposto por Tanner (1989) ao afirmar que 

indivíduos apresentam crescimento de milímetros, após o período da adolescência até os 30 

anos.  

Com relação às perimetrias de cintura e quadril, percebe-se maiores valores 

encontrados nos meninos, o que contrapõe o apresentado por Castilho e Filho (2000), estudo 

no qual os autores afirmam que as meninas apresentam maior acúmulo de gordura e os 

meninos ganham mais massa muscular durante a puberdade. Contrariamente a isso, este 

trabalho, identificou que os meninos estão com maior acúmulo de gordura na região cintura-

quadril, o que justifica os maiores valores de RCE e PeQ. 
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A partir das classificações de Perimetria de Quadril (PeQ), percebe-se que 60% dos 

meninos, se encontram em estado de sobrepeso, enquanto as meninas se enquadram apenas no 

perfil de peso ideal. Porém quando se considera a RCE esse percentual diminui uma vez que 

apenas quarenta por cento dos meninos, se encaixam no perfil de acúmulo de gordura central.  

Apesar de terem valores semelhantes do IMC, segundo Anjos et al.(1998), com uma 

pequena variação para sobrepeso no sexo feminino. O que é contraposto neste trabalho, uma 

vez que apenas 33% da amostra, se enquadram em sobrepeso e obesidade enquanto, nos 

meninos este percentual chega a 60, (20% sobrepeso e 40% obesidade). Ainda de acordo com 

os mesmos autores o IMC quando calculado em indivíduos que não atingiram estágio final de 

maturação, este deve levar em conta fatores como grau de maturação, gênero e perfil 

nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora na literatura pode se encontrar estudos que mostram uma relação entre 

maturação morfológica e nível socioeconômico (PICANÇO 1995; SANTOS 1991; GUEDES 

E GUEDES 1991), no presente estudo não foi possível chegar a essa conclusão. No entanto, o 

pequeno número amostral não possibilitou conclusões mais robustas sobre o achado sendo 

necessária a realização de novos estudos com tal limitação sanada.  

Diante desse fato, torna-se de extrema importância que as pessoas se conscientizem 

em relação à participação voluntária em pesquisas. Para que essa conscientização aconteça, 

será preciso fazer um trabalho de formação e divulgação de pesquisas nas escolas e dissertar 

principalmente sobre a crucial importância da participação dos alunos, pois, por meio de 

pesquisas científicas pode-se verificar a relação dos fatores sociais que influenciam no 

desenvolvimento humano em toda a sua plenitude. 

Além disso, neste trabalho foi possível chegar ao resultado no qual o estágio 

maturacional das meninas é mais avançado do que dos meninos, pois a estatura das mesmas já 

estava próxima a 100% do estágio de maturação final, em contra partida a estatura dos 

meninos estava próxima a 90%. 

Diante disso, é possível que se realize mais estudos com essa temática. Para isso, será 

preciso que se tenha um valor amostral mais volumoso e significativo do que o apresentado 

neste estudo.
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Anexo 1 
 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa Associação do nível socioeconômico 

e os estágios maturacionais em adolescentes do sexo masculino.  Queremos saber como 

está o seu estado físico e o seu atual estágio de maturação. Você não precisa participar da 

pesquisa se não quiser e não tem nenhum problema em desistir. A pesquisa será feita na sua 

escola na hora da aula de Educação Física. Todos os meninos da sua sala serão chamados para 

participar. Nesta pesquisa, vamos fazer alguns testes com você: um para medir a sua altura 

usando um aparelho chamado de estadiômetro; um para medir seu peso usando uma balança 

portátil; um para medir suas circunferências na menor região da sua cintura com uma fita 

métrica. A pesquisa é segura, e você não vai sentir incômodos. Pode ser que você fique um 

pouco constrangido, mas garantimos que todas as medidas serão feitas de forma individual e 

nenhum dos seus colegas terão acesso. Não falaremos nada de seu teste para outras pessoas. É 

muito importante que você participe pois poderemos avaliar seu estado para prevenir futuras 

doenças relacionadas ao seu corpo que podem vir a acontecer. Qualquer dúvida, você pode 

perguntar na hora que quiser. 

Eu _______________________________________________ aceito participar da pesquisa 

Crescer com Saúde – etapa municipal, que tem como objetivo avaliar o estado físico de 

crianças de 5 a 10 anos. Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer se eu 

aceitar participar. Entendi que posso querer participar, mas que, a qualquer momento, posso 

não querer mais e desistir e que não haverá prejuízos para mim. Os pesquisadores tiraram 

minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de 

assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

________________________________________   

                     Assinatura da criança  

 

                  Pesquisador Responsável 

 

São João del-Rei, __________de maio de 2019 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezado participante ou responsável pelo participante, 

“Você e seu adolescente estão sendo convidado(a) a participar da pesquisa “ASSOCIAÇÃO DO NÍVEL 

SÓCIO-ECONÔMICO E OS ESTÁGIOS MATURACIONAIS EM ADOLESCENTES DO SEXO 

MASCULINO”, desenvolvida por Alessandro de Oliveira, docente do Departamento das Ciências da Educação 

Física e Saúde da Universidade Federal de São João del-Rei. 

Sobre o objetivo geral:  

Verificar a possível existência entre o nível sócio econômico e o estágio maturacional em adolescentes do sexo 

masculino em uma escola da rede privada de ensino. 

Por que o participante está sendo convidado (critério de inclusão) 

O convite a sua participação e de seu adolescente se deve à mesma estar matriculada em uma escola da rede 

privada em São João del-Rei entre o Sétimo ano do ensino fundamental e o Primeiro ano do Ensino Médio. 

A sua participação e de seu adolescente é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, possuindo plena autonomia 

para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você e seu 

adolescente terão o tempo para reflexão se desejam ou não participar desta pesquisa, devendo este termo ser 

devolvido à escola no dia posterior à sua entrega. Ele não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não 

consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas, sua e de seu adolescente, sendo 

toda a avaliação será realizada de forma individual sem a presença de outros voluntários no local de exame. 
 

Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade e identificação do participante 

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa, sendo seus dados 

identificados por meio de um código contendo 2 letras e 3 numerais (Ex: 2A43F) e o material será armazenado 

em local seguro. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você ou seu adolescente poderão 

solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através 

dos meios de contato explicitados neste documento. No presente projeto, você e seu adolescente serão 

identificados por códigos contendo 2 letras e 3 números, sendo estes intransferíveis. 

Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa 

A sua participação consistirá em preencher e encaminhar um questionário sócio-econômico devidamente 

validado, além de incluir, os valores de altura atuais, em metros, do pai e mãe biológicos do adolescente. Quanto 

ao adolescente, este irá participar de uma coleta de dados em que serão avaliados a sua estatura corporal por 

meio de um estadiômetro portátil; peso corporal, por meio de balança digital portátil e; perimetria 

(circunferência) de cintura por meio de fita antropométrica 

 

Tempo de duração da entrevista e procedimento e guarda dos dados e material coletado na pesquisa 

O tempo de preenchimento do questionário, bem como a avaliação em seu dependente não devem superar 5 

minutos cada. Lembramos que as coletas dos dados no seu dependente serão realizadas no período das aulas de 

Educação Física e que, a qualquer momento o aceite poderá ser interrompido por solicitação do mesmo. Os 

questionários e as fichas de coleta serão armazenados em arquivos digitais e impresso, assim como os resultados, 

mas somente terão acesso às mesmas o pesquisador e seu orientando. Ao final da pesquisa, todo material será 

arquivado, por pelo menos 5 anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ. 



 

 
 

Explicitar benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos participantes da pesquisa 

Como benefício direto aos participantes terão o conhecimento sobre: (a) perfil físico por meio de referenciais 

internacionais e; (b) estágio atual do seu nível maturacional morfológico. Como benefícios indiretos a 

participação em um projeto que analisará perfis socioeconômicos visando uma melhoria na qualidade do 

desenvolvimento maturacional de adolescentes brasileiros.  

Previsão de riscos ou desconfortos eprocedimentos para minimizá-los e divulgação dos resultados  

Não haverá riscos diretos na participação desta pesquisa. Podemos apenas observar a pequena possiblidade de 

desconforto na realização da coleta dos dados antropométricos. Para minimizarmos tais efeitos, as coletas serão 

realizadas de forma individual não tendo o adolescente a necessidade de retirar quaisquer vestimentas do seu 

corpo, exceto tênis e meia. Além disso, os valores serão divulgados apenas para o adolescente no momento da 

coleta e por meio de um relatório que o responsável irá obter ao final da análise. Qualquer eventualidade será 

prontamente esclarecida, ficando o pesquisador responsável pelas medidas cabíveis. Os resultados gerais 

poderão ser divulgados em palestras dirigidas ao público participante, artigos científicos e na dissertação/tese, ou 

ainda para o pediatra, hebiatra ou médico clínico do seu dependente quando pertinente. Os resultados de forma 

individual serão repassados aos participantes e/ou seus responsáveis estando a equipe de pesquisadores à 

disposição para eventuais esclarecimentos. 

Uso da Imagem e considerações finais 

Caso você e seu filho concordem, serão realizadas algumas imagens durante a realização dos procedimentos 

neste estudo e poderão fazer parte dos dados para estudo ou divulgadas em periódicos e reuniões científicas. 

(     ) Aceito a realização de imagens da pesquisa com a participação do meu dependente. 

(     ) Não aceito a realização de imagens da pesquisa com a participação do meu dependente. 

 

Não haverá nenhum custo pela sua participação e/ou de seu adolescenteneste estudo, ficando a equipe 

de pesquisadores responsáveis por arcar com as despesas da pesquisa. Por favor, sinta-se à vontade para fazer 

qualquer pergunta sobre este estudo ou sobre os direitos de seu adolescente como participante o estudo. Se outras 

perguntas surgirem mais tarde, poderás entrar em contato com os pesquisadores.  

“Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de 

modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, 

da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade”. 

Tel e Fax - (0XX) 32- 3379- 5598                                             e-mail: cepsj@ufsj.edu.br 

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas Gerais, cep: 36301-160, 

Campus Dom Bosco 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep): Tel: (61) 3315-5878 / 

(61) 3315-5879 e-mail: conep@saude.gov.br 

Contato com o pesquisador a responsável: Alessandro de Oliveira 

Email: alessandro@ufsj.edu.br   Telefone: (32) 3379-4952 ou (32)98865-1046 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação e/ou de meu adolescente na 

pesquisa e concordo em participar. Declaro que este documento foi elaborado em duas vias, rubricadas em todas 

as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo pelo representante legal, assim como pelo pesquisador 

responsável, ou pela(s) pessoa(s) por ele delegada (s). 

São João del-Rei, ________ de _______________________ de _____. 

 



 

 
 

 

_______________________________________ _______________________________ 

Nome do Responsável Assinatura do Responsável 

 

 

 

  

Pesquisador  

 

 



 

 
 

 

Anexo 3 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA (modificado da ABEP, 2015) 

 

Nome do dependente:________________________________________________________________ 

Data de nascimento do dependente:_____________________________________________________ 

Altura do pai em metros: ______________________________________________________________ 

Altura da mãe em metros:______________________________________________________________ 

 

Circule a opção que enquadre ao seu domicílio. 

 

 

Circule qual o grau de instrçõ do chefe da família. Considere como chefe a pessoa que contribui com 

a maior parte a reunda do domicílio. 
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