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RESUMO 
 

Evidências apontam que na puberdade há uma maior vulnerabilidade para a 

aquisição de comportamentos de risco a saúde. Com base nisso, objetivou-se 

neste estudo descritivo, analisar a relação entre a maturação puberal e os 

comportamentos de risco à saúde em adolescentes. A amostra aleatória e 

estratificada foi composta por 709 escolares do sexo masculino, com idades 

entre 10 a 18 anos, matriculados no ensino fundamental II da rede pública de 

ensino do estado do Rio Grande do Norte. Como instrumentos, utilizou-se uma 

balança, estadiômetro, fita antropométrica e paquímetro da marca Sanny e 

segmômetro da marca Cescorf (indicadores antropométricos) e o questionário 

COMPAC (comportamentos de risco). As medidas antropométricas foram 

aplicadas na equação preditiva para classificar os estágios maturacionais. Para 

verificar as diferenças entre os estágios, utilizou-se o teste ANOVA One-way e 

o Kruskal Wallis seguidos do post hoc de Tukey. Por outro lado, aplicamos o 

teste Qui-quadrado (χ²) e a regressão logística multinomial na análise das 

variáveis categóricas. Os resultados apontam para um aumento significativo no 

crescimento físico entre os estágios (p=0,001), exceto o percentual de gordura 

que, por sua vez, apresentou resultados elevados para todos os estágios 

maturacionais. Em contrapartida, com o avanço puberal observamos um 

crescimento significativo nas prevalências dos comportamentos de risco com 

maiores prevalências durante os estágios 2, 3 e 4 que caracterizam a 

puberdade. Os adolescentes nos estágios 4 e 5 demonstraram maiores 

chances de apresentar comportamentos sedentários (OR= 1,84 e 2,03; 

IC=1,08-3,13 e 1,04-3,97) e envolvimento em brigas (OR=1,79 e 1,98; IC=1,12-

2,85 e 1,12-3,48), o que nos permite concluir que a maturação puberal está 

associada aos comportamentos de risco a saúde em adolescentes.  

 

 PALAVRAS CHAVES: maturação puberal, puberdade, comportamentos de 

risco, fator de risco, adolescentes. 
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ABSTRACT 

Evidence points to at puberty there is a greater vulnerability for the procurement 

of health risk behaviors. Based on this, the objective in this descriptive study, 

examining the relationship between pubertal maturation and health risk 

behaviors in adolescents. The random and stratified sample was composed by 

school 709 male, aged 10 to 18 years old, enrolled in the elementary school II 

of public schools in the State of Rio Grande do Norte. As instruments, using a 

stadiometer, tape anthropometric scale and brand Sanny and caliper 

segmômetro Cescorf brand (anthropometric indicators) and the questionnaire 

COMPAC (risk behaviors). Anthropometric measures were applied in predictive 

equation to classify maturation stages. To verify the differences between the 

stages, the ANOVA One way and Kruskal Wallis followed by the Tukey post 

hoc. On the other hand, applied the Chi-square test (χ²) and the multinomial 

logistic regression in analysis of categorical variables. The results point to a 

significant increase in physical growth between the stages (p=0,001), except 

the percentage of fat that, in turn, showed high results for all maturation stages. 

However, as we observe a significant growth in pubertal prevalence of risk 

behaviours with greatest prevalence during the stages 2, 3 and 4 that 

characterize puberty. Teenagers in stages 4 and 5 showed higher chances of 

introducing sedentary behaviors (OR= 1,84 and 2,03; IC= 1,08-3.13 and 1,04-

3.97) and involvement in fights (OR=1,79 and 1,98; IC=1,12-2,85 and 1,12-

3.48), which allows us to conclude that the pubertal maturation is associated 

with health risk behaviors in adolescents. 

 

KEYWORDS: pubertal maturation; puberty; risk behaviors; risk factors; 

adolescents. 
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I INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

O aumento substancial das doenças crônicas tem despertado 

preocupações à saúde pública, visto que estas são responsáveis por 60% da 

mortalidade mundial (CECCHINI et al., 2010). Com base nisso, evidências têm 

nos mostrado que o aumento vem sendo associado com estilos de vida 

sedentários, os quais são influenciados pelos avanços tecnológicos, influências 

sociais e ambientais, em todas as idades (HOBBS et al., 2015; MANSOUBI et 

al., 2014; PEARSON et al., 2014).  

 Nesse contexto, tem sido interesse de muitos pesquisadores analisar a 

adolescência com ênfase na puberdade uma vez que esta fase é 

acompanhada por mudanças fisiológicas, psicológicas, sociais e 

comportamentais que influenciam na adoção de hábitos saudáveis (BYUN et 

al., 2010; MITCHELL et al., 2010; SHERAR et al., 2010).  

Com isso, há um consenso de que a puberdade é considerada como o 

componente biológico da adolescência bem como uma fase do 

desenvolvimento humano responsável pela transformação do corpo infantil 

para um estado adulto, sexualmente maduro e apto à reprodução. É observável 

que sua regulação ocorre através de mecanismos multifatoriais, sendo 

marcada, principalmente, por uma variabilidade biológica entre os jovens de 

mesma faixa etária (MEDEIROS et al., 2014).  

Além disso, as evidências apontam que é na puberdade onde há uma 

maior vulnerabilidade para a aquisição de comportamentos de risco a saúde 

acompanhado pelas mudanças fisiológicas e no desenvolvimento do cérebro, 

que por sua vez traz a imaturidade do córtex pré-frontal como uma das 

principais explicações para esses eventos que modulam o comportamento do 

adolescente (SMITH et al., 2013; STEINBERG, 2008; STEINBERG et al., 

2008). Atrelado a essas evidências estudo realizado por Negriff e Susman 

(2011) destaca as consequências comportamentais da maturação puberal 

precoce ou tardia.  
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Com base nisso, é evidenciado que na adolescência comportamentos de 

risco à saúde são perceptíveis quanto ao seu aparecimento e desenvolvimento. 

Dessa forma, as dietas inadequadas, o sedentarismo, o uso abusivo de 

bebidas alcoólicas, uso de cigarros, relações sexuais de risco e envolvimento 

em brigas além da inatividade física que por sua vez é responsável por 5,3 

milhões de mortes em todo o mundo são as principais causas para o aumento 

das doenças crônicas (BARROS et al., 2009; BYUN et al., 2010; FARIAS et al., 

2009; LEE et al., 2012; SILVA et al., 2014).  

 Neste contexto, convém ressaltar que a atividade física é um fator de 

proteção para muitas doenças crônicas, assim como se evidencia que 

associada a outros comportamentos, reduz a probabilidade de danos à saúde 

(DELISLE et al., 2010), aumentando na adolescência as chances de se tornar 

um adulto saudável (CHEN et al., 2014). No entanto, apenas 20% dos 

adolescentes em todo o mundo praticam atividade física nos níveis 

recomendados (>60 minutos de moderadas a vigorosas por dia) (CHEN et al., 

2014; MARTINEZ-GOMEZ et al., 2011). 

Torna-se evidente a relação ente intensidade e frequência da prática de 

atividades físicas como fator protetivo com uma menor ocorrência de 

comportamentos de risco à saúde em adolescentes (AIRES et al., 2012; 

DELISLE et al., 2010). 

 Visto isso, estudos realizados reafirmam as evidências apresentadas 

quando apontam o notável crescimento das prevalências de comportamentos 

de risco a saúde em adolescentes (DE WATER et al., 2013; HOBBS et al., 

2015; PEARSON et al., 2014; VERHOEF et al., 2014; WESTLING et al., 2008).  

 Diante desse contexto, evidências apresentadas em uma revisão 

sistemática trazem que a maturação precoce está associada significativamente 

com o uso de álcool, cigarro e drogas ilícitas, relações sexuais de risco, 

comportamentos sedentários e envolvimento em brigas, onde as meninas 

apresentaram maiores prevalências (AZEVEDO et al., 2015). 

Com base nisso, este estudo tem por finalidade verificar se existe relação 

entre a maturação puberal e os comportamentos de risco a saúde em crianças e 

adolescentes do sexo masculino?  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Analisar a relação entre a maturação puberal e os comportamentos de 

risco à saúde em adolescentes do sexo masculino da rede pública de ensino 

do estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

- Identificar o estágio maturacional dos adolescentes dos escolares 

matriculados no ensino fundamental II, da rede estadual de ensino no estado 

do Rio Grande do Norte; 

 

- Avaliar as variáveis antropométricas peso, estatura, IMC, percentual de 

gordura, perimetrias e diâmetros ósseos dos escolares matriculados no ensino 

fundamental II, da rede estadual de ensino no estado do Rio Grande do Norte; 

 

- Comparar o comportamento das variáveis de crescimento físico conforme os 

estágios maturacionais dos escolares matriculados no ensino fundamental II, 

da rede estadual de ensino no estado do Rio Grande do Norte; 

 

- Identificar os comportamentos de risco à saúde dos escolares conforme os 

estágios maturacionais, matriculados no ensino fundamental II, da rede 

estadual de ensino no estado do Rio Grande do Norte; 

 

- Associar a maturação puberal e os comportamentos de risco à saúde em 

escolares, matriculados no ensino fundamental II, da rede estadual de ensino 

no estado do Rio Grande do Norte. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Várias pesquisas estão sendo publicadas e desenvolvidas sobre 

comportamentos de risco a saúde em adolescentes, porém muitas lacunas 

direcionam nossas investigações. A partir disso, as evidências sobre 

crescimento e desenvolvimento, acompanhado do desenvolvimento puberal e 

sua possível ligação e explicação para uma maior vulnerabilidade de risco à 

saúde contribuirá com achados relevantes que podem auxiliar no planejamento 

e estruturação de estudos longitudinais, políticas de saúde e programas de 

intervenção com adolescentes, respeitando suas individualidades biológicas. 

Os benefícios para os adolescentes serão potenciais, visto que grande 

parte de morbidades e mortalidades são referentes a fatores comportamentais. 

Desta forma, com base nos resultados poderão subsidiar futuras intervenções 

no intuito de estimular um estilo de vida saudável, impactando numa possível 

diminuição nas doenças crônicas. 
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II REVISAO DA LITERATURA 

 

2.1. MATURAÇÃO PUBERAL 

 A maturação biológica pode ser entendida como um processo assim 

como a maturidade é vista como um estado. Sabe-se dos eventuais processos 

que acontecem durante a maturação, no mesmo instante em que os órgãos, 

tecidos e demais sistemas do corpo atingem a maturidade. Vale lembrar que 

quando estudamos crianças e adolescentes, esse processo refere-se ao nível 

de extensão que o indivíduo progrediu em direção à fase adulta (MALINA; 

BOUCHARD; BAR-OR, 2009).  

De acordo com De Water et al. (2013), a puberdade é um período 

biologicamente determinado, normalmente variando de 10 a 16 anos, durante o 

qual a ativação do eixo hipotalâmico-hipófise-gonadal (HPG) faz com que as 

crianças mudem de um estado não-reprodutivo para um estado reprodutivo na 

adolescência.  

Torna-se evidente que mudanças relacionadas à puberdade ocorrem por 

meio da ativação do eixo HPG e eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), uma 

vez que a ativação HPG requer a sinalização a partir do sistema nervoso 

central (SNC) para o hipotálamo (FORBES e DAHL, 2010). O hipotálamo de 

GnRH, por sua vez, estimula a produção das gonadotrofinas luteotrófica (LH) e 

folículo-estimulante (FSH) pela pituitária, os quais ativam as gônadas para 

produzir hormônios sexuais, que iniciam então, as mudanças em muitos órgãos 

(LOUIS et al., 2008). 

Os hormônios sexuais são esteroides que interagem com receptores de 

andrógenos e estrógenos, os quais são produzidos pelas gônadas (ovários ou 

testículos), pelas adrenais ou pela conversão de outros esteroides sexuais. 

Além disso, eles desempenham papéis importantes induzindo o corpo às 

mudanças conhecidas como características sexuais primárias e caracteres 

sexuais secundários (MALINA; BOUCHARD e BAR-OR, 2009; WOLFF et al., 

2012).  
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Da mesma forma, sabe-se que a adrenarca e gonadarca são dois 

processos influenciadores para a puberdade. Quanto a Gonadarca, está 

relacionada ao aumento nas mamas, útero e ovários nas meninas; e aumento 

da genitália, pênis e testículos nos meninos, devido ao aumento dos esteroides 

sexuais - estrogênios nas meninas e androgênios nos meninos. Já a adrenarca 

relaciona-se ao surgimento de pêlos pubianos, pêlos axilares e faciais devido 

ao aumento dos androgênios produzidos pelas suprarrenais, e em maior 

quantidade nos meninos (MUNDY et al., 2013; WOLFF et al., 2012).  

Quanto á telarca, o desenvolvimento da mama é causado por um 

aumento na secreção de estrogênio ovariano e é muitas vezes o primeiro sinal 

de puberdade nas meninas. Por outro lado, a maturação da glândula 

suprarrenal e aumento da secreção de androgênios adrenais, contribui para 

pubarca e o aparecimento de pêlos pubianos, que é independente do eixo HPG 

(LEE e STYNE, 2013; LOUIS et al., 2008).  

Com base nisso, sabe-se que a puberdade é um período de maturação 

biológica marcada pela emergência das características sexuais secundárias, 

surto de crescimento e mudanças na composição corporal (MALINA; 

BOUCHARD; BAR-OR, 2009) como ilustrado nas figuras 1 e 2. É nesta fase do 

desenvolvimento, semelhante ao período fetal, que ocorrem rápidas e intensas 

mudanças biológicas. Além disso, variações quanto ao período e duração da 

puberdade são específicos para cada adolescente (GÓMEZ-CAMPOS et al., 

2013; MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2009; MEDEIROS et al., 2014).  

Portanto, ao ser considerada como o componente biológico da 

adolescência, a puberdade é caracterizada como uma fase do desenvolvimento 

humano responsável pela transformação do corpo infantil para um estado 

adulto, sexualmente maduro e apto à reprodução. Sua regulação ocorre 

através de mecanismos multifatoriais, sendo marcada, principalmente, por uma 

variabilidade biológica entre os jovens de mesma faixa etária (MEDEIROS et 

al., 2014). 
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FIGURA 1. Curvas típicas de velocidade individuais para a estatura (cm) em 
meninos e meninas. 

 

 

Fonte: MALINA e BOUCHARD (2004). 
 
 
 
Figura 2. Curvas típicas de velocidade individuais para peso corporal em 
meninos e meninas  
 

 

Fonte: MALINA e BOUCHARD (2004). 
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Por sua vez Papalia; Olds e Feldman (2009) relatam que, com base em 

fontes históricas, cientistas do desenvolvimento encontraram uma tendência 

secular na diminuição da idade de entrada na puberdade. Vale destacar que o 

fenômeno de maturação precoce vem acontecendo tanto em países 

desenvolvidos como aqueles em desenvolvimento, claro que com variações. 

Ao falarmos de indicadores de maturação biológica podemos citar a 

dental, sexual, somática e esquelética; entretanto, a literatura mostra vários 

métodos disponíveis que permitem avaliar a maturação, que vêm sendo 

utilizados ao longo dos anos (GÓMEZ-CAMPOS et al., 2013). Para tanto, é 

preciso entender que a maioria dos indicadores utilizados para avaliar a 

maturação são relacionados às características sexuais secundárias (MALINA; 

BOUCHARD; BAR-OR, 2009). 

Acompanhados por essas evidências, Forbes e Dahl (2010) destacam a 

adolescência como um momento de notáveis mudanças biológicas, 

comportamentais e sociais. Estas incluem o rápido crescimento físico e 

alterações emocionais que variam entre inflamar interesses românticos para o 

aumento da autoconsciência e ansiedade social associada à maturação sexual. 

Cabe destacar que estas tendências são relevantes para a compreensão do 

paradoxo da saúde da adolescência. 

Entretanto, atingir a maturidade sexual é um processo dinâmico que 

ocorre entre os seres humanos, sendo influenciado por determinantes 

genéticos e ambientais que explicam as diferenças individuais na dinâmica da 

maturação sexual, com as alterações e as taxas de variação diferentes 

indivíduos (FARIAS et al., 2012; ; MEDEIROS et al., 2014; POPLAWSKA et al., 

2013).  

A partir disso, há evidências que a idade de desenvolvimento com base 

na maturidade fisiológica ou biológica perpassa uma melhor análise de 

maturidade que a idade cronológica, levando em consideração as 

variabilidades no ritmo biológico de adolescentes do mesmo sexo e faixa etária 

como também entre os sexos (PAVIC et al., 2013). Sendo assim, puberdade 

nas meninas geralmente inicia-se entre 9 aos 13, e em meninos na idade de 10 

a 14 anos (MUNDY et al., 2013; PAVIC et al., 2013). 
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Em uma pesquisa longitudinal, Poplawska et al. (2013), identificaram 

que no período de 20 anos, as análises realizadas nos indivíduos do sexo 

masculino demonstraram uma taxa muito rápida de diminuição da idade em 

que a maturidade sexual completa foi alcançada (5ª etapa) com a idade média 

uma diminuição de 2,11 anos. 

De modo similar, Sørensen et al. (2010) em seus achados encontraram 

um declínio significativo na idade de início da puberdade em meninos, bem 

como níveis significativamente mais elevados de LH quando comparado os 

períodos de 1991 a 2006, nas idades de 11 para 16 anos, e o aumento 

significativo do IMC.  

Por sua vez, em uma revisão sistemática, Duke et al. (2014) 

identificaram evidências que apontaram uma associação significativa entre a 

testosterona com o humor e comportamentos agressivo em adolescentes do 

sexo masculino. Provavelmente, pelo fato de na puberdade humana ocorrer um 

aumento aproximado de 30 vezes na produção de testosterona no organismo 

masculino (NOTTELMANN et al., 1987).  

Já no estudo realizado por Pinto et al. (2010), detectou-se que durante a 

maturação, como o IMC aumenta, as meninas ganham índice de massa livre 

de gordura (FFMI) (13,3 kg / m2 em B1 e 15,8 kg / m2 em B5) e índice de 

massa corporal de gordura (BFMI) (3,7 kg / m2 em B1 e 5,7 kg / m2 em B5) – 

proporcionalmente, enquanto os meninos ganham mais FFMI (14.3 kg / m2 no 

G1 e 17,9 kg / m2 no G5) e tendem a perder BFMI (4,8 kg / m2 no G1 e 3,2 kg / 

m2 no G5). 

Enquanto isso, em pesquisa realizada por Medeiros; Rocha e Fernandes 

Filho (2005) identificaram resultados superiores para o peso e estatura para os 

escolares do sexo masculino no estado do Rio Grande do Norte, além disso 

evidenciou-se uma média de idade de 12,5 anos para a entrada na puberdade.   

Por outro lado, em estudo feito com adolescentes brasileiros, Farias et 

al. (2012) identificaram uma diminuição na idade da menarca em escolares de 

Ilhabela: período inicial 12,5±1,2; aos 10 anos: 12,3±1,0 (Δ= -1,6%) e aos 20 
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anos: 12,2±1,0 (Δ= -2,4%), entretanto, as diferenças encontradas não foram 

estatisticamente significantes. 

Além destas variáveis, as mudanças na puberdade tendem a influenciar 

em comportamentos de risco à saúde em adolescentes (BRATBERG et al., 

2007; LADOUCEUR et al., 2012; ; LI et al., 2014; SMITH et al., 2013).  

Atualmente, evidências nos mostram que o aumento da adiposidade 

durante a puberdade é um preditor significativo da obesidade no adulto e 

comorbidades associadas, incluindo doença cardíaca coronária. Deste modo, 

as mudanças da puberdade em estrogênio, androgênio, e os níveis de 

hormônio do crescimento, também influenciam a adiposidade (COELHO et al., 

2013; LOOMBA-ALBRECHT; STAIANO et al., 2013; STYNE, 2009).   

Em pesquisa realizada por Benedet et al. (2014) foi possível perceber 

que os resultados apontaram para uma associação entre a maturação sexual 

com maior prevalência de excesso de peso corporal em mulheres e uma 

estatura mais elevada em ambos os sexos.  

No que se refere a prática de atividades físicas, em revisão sistemática, 

Bacil et al. (2015) identificaram evidências quanto a associação inversa entre 

AF e maturação biológica. Visto isso, a AF diminui com o aumento da idade 

cronológica e biológica em ambos os sexos, no entanto, os meninos tendem a 

praticar mais AF do que as meninas (BACIL et al., 2015; SHERAR et al., 2010).  

Vale destacar que a maturação tem sido associada com outros 

comportamentos de risco como dietas inadequadas, uso de álcool, uso de 

cigarros, envolvimento em brigas e relações sexuais de risco (BRATBERG et 

al., 2007; FORTENBERRY, 2013; LE GRANGE et al., 2014; LI et al., 2014; 

PATTON et al., 2004; SMITH et al., 2013; VANNUCCI et al., 2014).  

Para Smith et al. (2013), o fato de que a tomada de risco aumenta 

durante a primeira parte da adolescência é consistente com a ideia de que a 

puberdade desempenha um papel no processo, e que algumas mudanças nos 

comportamentos de risco e tomada de decisão pode coincidir com a 

puberdade. 
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Para explicar tal fenômeno, Steinberg et al. (2008) relatam que o 

aumento da tomada de risco na adolescência é devido principalmente ao 

aumento da busca de sensações que estão ligadas às mudanças nos padrões 

de atividade dopaminérgica e outros processos, sejam eles estruturais ou 

funcionais do desenvolvimento do cérebro que acontecem em torno da época 

da puberdade, embora este processo não seja diretamente causal.  

2.2. COMPORTAMENTOS DE RISCO A SAÚDE EM ADOLESCENTES 

 A Organização Mundial da Saúde-OMS (2014) descreve a adolescência 

como um período de crescimento e desenvolvimento humano, que ocorre após 

a infância, com o início da puberdade e antes da idade adulta entre os 10 e 19 

anos. Por sua vez, os determinantes biológicos da adolescência são bastante 

universais, no entanto, as características de duração e que definem este 

período podem variar ao longo do tempo, entre culturas e situações 

socioeconômicas.  

De acordo com Papalia; Olds e Feldman (2009), a adolescência começa 

com a puberdade, processo esse que resulta na maturação sexual e fertilidade 

que estão relacionados a capacidade reprodutiva. Além disso, adolescência é 

uma construção social, pois em meados ao século XX, ainda não era 

conceituada. Em tempos atuais, a puberdade inicia-se mais cedo que em 

períodos anteriores devido aos múltiplos fatores.  

Nesse contexto, muitos autores como Smith et al. (2013) e Steinberg et 

al. (2008) apontaram que as mudanças dramáticas nas estruturas cerebrais 

envolvidas nas emoções, no julgamento, organização, comportamento e 

autocontrole ocorrem durante a puberdade e o início da idade adulta, e em 

parte, podem explicar a inclinação dos adolescentes aos ímpetos emocionais e 

aos comportamentos de risco ou até mesmo violentos. 

Nesse caso, em seus estudos, Steinberg (2008) propõe um modelo de 

sistemas duplos de tomadas de risco em adolescentes, como ilustrado na 

figura 03. Sendo assim, podemos ver que a "sensibilidade à recompensa" e 

"controle cognitivo" tidos como construções neurobiológicas, são medidos em 
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estudos de estrutura cerebral ou função, os quais têm manifestações 

psicológicas (em nossa terminologia, "busca de sensação" e "auto regulação").  

Para fins heurísticos, a "busca de sensações", é descrita como um rótulo 

geral para uma série de construções inter-relacionadas que se referem à 

inclinação de "busca variada por romance, complexas e intensas sensações e 

experiências e à disposição para correr riscos físicos, sociais, legais e 

financeiros por causa de tais experiências (STEINBERG, 2008). 

Nesse sentido, tanto Smith et al. (2013) quanto Steinberg (2008), usam o 

rótulo de "auto regulação" para se referir à capacidade de modular 

deliberadamente os pensamentos, sentimentos ou ações na busca de objetivos 

planejados, como por exemplo o controle de impulso, inibição da resposta, 

regulação da emoção e controle da atenção. Aspectos de autocontrole foram 

ligados ao funcionamento das regiões e sistemas que sejam úteis para o 

controle cognitivo. 

Variações em busca de sensação e de auto regulação estão associados 

a variações de comportamentos, incluindo a assunção de riscos (SMITH et al., 

2013). Vale lembrar que essas ligações neurobiológicas, psicológicas e 

comportamentais são imperfeitas devido a outras variáveis de confusão. Como 

a figura 03 indica, todas as tomadas de decisão ocorrem dentro de um contexto 

mais amplo que incentiva e permite alguns atos, mas desencoraja e proíbe 

outros.  

Quando falamos na influência do contexto para o desenvolvimento de 

comportamentos em adolescentes, Bronfenbrenner e Morris (1998) relatam que 

o organismo biológico se desenvolve dentro do contexto de sistemas 

ecológicos que sustentam ou sufocam seu crescimento, ou seja, para entender 

como as pessoas se desenvolvem devemos ter em mente a ecologia do 

desenvolvimento humano.  

Para isso, Bronfenbrenner e Morris (1998) e Papalia; Olds e Feldman 

(2009), apontam que os processos são cada vez mais complexos de interação 

regular, ativa e bidirecional entre uma pessoa em desenvolvimento em 
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diferentes contextos, para entender esses processos deve-se estudar, no caso 

dos adolescentes, moradia, vizinhanças, escolas, que posteriormente se 

conectam-se a instituições sociais como sistemas de educação e transporte 

que afetam os padrões culturais e históricos bem como a vida social. 

 

FIGURA 3. Representação gráfica de construções implicados no modelo de 

sistemas      duplos.  

 

 

   Fonte: SMITH; CHEIN e STEINBERG, (2013). 

 

Convergindo com os estudos anteriores, Somerville et al. (2010) relatam 

que a vulnerabilidade em tomar decisões arriscadas em adolescentes durante 

a puberdade explica-se pelo desenvolvimento substancial e consequentemente 

mais rápido das regiões subcorticais como a amígdala e o estriado ventral 

acompanhado por uma imaturidade do córtex pré-frontal uma vez que o mesmo 

continua a se desenvolver gradualmente. A figura 4 nos mostra o momento em 

que acontece essa transição. 

Com base nisso, seis categorias prioritárias de comportamentos de risco 

em adolescentes que contribuem para as principais causas de morbidade e 
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mortalidade nessa população. Estes incluem o álcool e uso de drogas, o uso do 

tabaco, dietas irregulares, sedentarismo e inatividade física (DE LA HAYE et 

al., 2014; DUMITH et al., 2012; EATON et al., 2010; SILVA et al., 2013; SILVA 

et al., 2014). 

 

 

FIGURA 4. Modelo de representação do desenvolvimento das regiões 

subcorticais e pré-frontais do cérebro.  

 

 

Fonte: SOMERVILLE et al. (2010). 

 

A partir disso, estudos realizados em países desenvolvidos vêm 

indicando que comportamentos de risco à saúde em diferentes grupos 

populacionais têm aumentado nas últimas décadas (FERNÁNDEZ-ALVIRA et 

al., 2013; HUMAYUN; MIRZA, 2011). É preciso ressaltar que muitos destes 

comportamentos são adquiridos em idades precoces em crianças e 

adolescentes (BEAGLEHOLE et al., 2011; DE LA HAYE et al., 2014; FARIAS et 

al., 2009; SILVA et al., 2014).  

 De modo similar, um estudo realizado com adolescentes brasileiros 

demonstrou que a prevalência de ter no mínimo dois comportamentos de risco 

à saúde foi superior a 30% (SILVA et al., 2014). Resultados similares foram 
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encontrados em outras pesquisas (ALAMIAN; PARADIS, 2009; DUMITH et al., 

2012).  

 De forma geral, quando falamos em comportamentos de risco à saúde, é 

possível citar níveis insuficientes de atividade física, hábitos alimentares 

inadequados, tabagismo, consumo abusivo de álcool, consumo de drogas 

ilícitas, envolvimento em situações de violência e comportamentos sexuais de 

risco (FARIAS et al., 2009; SILVA et al., 2014).  

 Cabe frisar que estimativas alarmantes sugerem que as mortes por 

doenças crônicas aumentarão 15% no mundo entre 2010 e 2020 (OMS, 2014). 

Nesse contexto, a inatividade física tem sido identificada como o quarto 

principal fator de risco para a mortalidade global (6% das mortes em todo o 

mundo) (BARBOSA et al., 2014).  

De acordo com Hallal et al. (2013) a inatividade física é responsável por 

5,3 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Por sua vez, em revisão 

sistemática realizada, Barbosa et al. (2014) apontam que de um total de 48 

estudos, a prevalência de inatividade física foi de 2,3% (IC 95%: 1,3-3,8) de 60 

para 93,5% (IC 95%: 92,0-94,8). Apenas quatro estudos (8,3%) mostraram 

uma prevalência de menor que 20% de inatividade física, enquanto 28 estudos 

(58,3%) estimaram prevalências acima de 50%. 

 Em uma pesquisa realizada com adolescentes chineses, identificou-se 

uma alta prevalência de inatividade física (80%) (CHEN et al., 2014). Além 

deste, outros estudos também evidenciaram altas prevalências (KOHL et al., 

2012; LEE et al., 2012; MATSUDO et al., 2010; SILVA et al., 2014. Além disso, 

sabe-se da relação inversa entre a inatividade física e o aumento de doenças 

crônicas (LEE e YI, 2014).  

 Achados de Barros et al. (2009) apontaram que após uma intervenção 

de base escolar, o grupo controle relatou diminuição significativa de um dia por 

semana sem acumular 60 minutos de atividades físicas de moderada a 

vigorosa (AFMV) em comparação com o grupo de intervenção (2,6 versus 3,3, 

P <0,001). Porém, a prevalência de inatividade (0 dias por semana) subiu no 
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controle e diminuição no grupo de intervenção. A razão de chances para a 

adesão de pelo menos uma vez por semana de atividade física associada à 

intervenção foi de 1,83 (IC 95% = 1,24-2,71), na análise não ajustada e 1,88 

(IC 95% = 1,27-2,79) após o controle de gênero. 

 Por outro lado, é evidenciado que a prevalência de sobrepeso e 

obesidade é consideravelmente mais elevada entre os jovens oriundos de 

meios socioeconómicos mais desfavorecidos (FERNÁNDEZ-ALVIRA et al., 

2013). Entretanto, ao analisarmos outros estudos que trataram da temática 

observamos que não há consenso quanto a estas evidências (BARBOSA et al., 

2014; CUENCA-GARCIA et al., 2014; ; EKELUND et al., 2014; SILVA et al., 

2014).   

 Em um estudo longitudinal foi possível identificar resultados significativos 

quanto a variáveis como a AF e os hábitos alimentares, principalmente, no que 

diz respeito ao consumo frutas e verduras bem como alimentação balanceada 

(IANNOTTI; WANG, 2013).  

 Quanto ao consumo de álcool e o uso de cigarros, vários estudos 

apontam para prevalências preocupantes em adolescentes, muitas vezes 

relacionando estas atitudes ao envolvimento em brigas bem como acidentes 

(DUNN, 2014; LEE e YI, 2014). 

 Com base na última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE), o 

comportamento sexual é diferente entre adolescentes de várias regiões do 

mundo. Estudos realizados no Brasil e no mundo mostram que a vida sexual 

dos adolescentes tem início cada vez mais cedo e que a precocidade está 

associada ao sexo desprotegido e ao maior número de parceiros ao longo da 

vida. Sendo assim, o não uso do preservativo ou seu uso inadequado podem 

acarretar não só a infecção por doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e 

HIV/AIDS, como provocar gravidez indesejada (IBGE, 2014). 

A partir disso, pesquisas que tratam de comportamentais sexuais de 

risco trazem resultados cada vez mais preocupantes, em que o não uso de 

preservativos tem sido associado a diversas doenças sexualmente 
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transmissíveis sendo que a prevalência de adolescentes com HIV/AIDS tem 

aumentado nos últimos anos (FARIAS et al., 2009; SAWYER et al., 2012). 

Com base no exposto, faz-se necessário investigar como esses 

comportamentos de risco a saúde em adolescentes se comportam em 

diferentes estágios maturacionais, particularmente, no sexo masculino. 
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III METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva com delineamento 

transversal, tendo como proposta buscar informações relacionadas às 

possíveis relações entre os estágios maturacionais e comportamentos de risco 

à saúde em adolescentes regularmente matriculados nas séries do ensino 

fundamental II, da rede pública de ensino do estado do Rio Grande do Norte. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, sob o parecer de nº 668.331. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

3.2.1. População 

 

O estado do Rio Grande do Norte (RN) que conta com 167 municípios, 

tendo como área territorial 52.811,126 km², com uma estimativa de uma 

população de 3.408.510 habitantes. O mesmo está localizado na região do 

Nordeste, sendo classificado como o 16º no ranking racional com um IDH de 

(0,684) (IBGE, 2014).  

A pesquisa foi realizada nas quatro mesorregiões em que o estado é 

subdividido: Região I- Oeste potiguar; Região II- Central Potiguar; Região III- 

Agreste Potiguar; Região IV- Leste Potiguar (Figura 04), tendo como população 

36207 escolares com idades entre 10 a 18 anos e do sexo masculino, 

matriculados no ensino fundamental II das escolas da rede estadual de ensino 

do RN.  
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FIGURA 5. Mapa do RN dividido em mesorregiões. 

 

Fonte: IDEMA (2010). 

 

 

3.2.2. Amostra 

 

Para delineamento de uma amostragem representativa dos escolares do 

sexo masculino matriculados no ensino fundamental II do estado do RN, optou-

se por um processo de seleção amostral em duas fases: 1) por clusters, para 

definir as cidades por mesorregião; e 2) para definir as turmas das escolas nas 

respectivas mesorregiões (Quadro 01). 

 

QUADRO 1. Procedimento para a seleção do grupo amostral. 
 

Estágio Elemento Amostral Procedimento de amostragem 

I 
Cidades por área 

geográfica 

Amostragem por clusters e 

aleatória simples. 

II 
Turmas das escolas 

selecionadas 

Aleatória simples e estratificada, 

considerando as séries por 

região (I, II, III e IV) e as turmas. 

Fonte: o autor (2016). 
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Foram incluídos no estudo, alunos do sexo masculino que estejam 

matriculados no ensino fundamental da rede estadual de ensino, com idades 

de 10 a 18 anos. Entretanto, foram excluídos os alunos que apresentaram 

alguma deficiência intelectual, relatada clinicamente ou que apresentarem 

algum tipo de patologia que impossibilite de fazer a avaliação antropométrica.  

Para determinar o tamanho amostral, utilizou-se o cálculo para 

populações finitas, utilizando a seguinte fórmula (BARBETA, 2001): 

 

n0= 1 / Eo²     n= N x n0 / N + n0 

 

Onde: N=tamanho (número de elementos) da população; 

           n= tamanho (número de elementos) da amostra; 

           n0= aproximação inicial para tamanho da amostra; 

           E0= erro amostral tolerável. 

  

FIGURA 6. Fluxograma do processo de recrutamento da amostra aleatória 

estratificada por conglomerados. 

 

Fonte: o autor (2015).  
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Para o recrutamento do grupo amostral (n=495), foram selecionados de 

forma aleatória, uma cidade de cada mesorregião e, em cada cidade foi 

sorteada uma escola da rede estadual de ensino. A partir disso, aplicamos uma 

seleção aleatória e estratificada para definição das séries do ensino 

fundamental II (6º, 7º, 8º e 9) (Figura 5). Vale lembrar que mesmo após a 

estratificação, atendendo à alta demanda de procura e interesse por parte dos 

alunos em fazer parte da pesquisa, coletamos informações de todos os que 

tiveram disponibilidade. Ao final,  contamos com uma amostra composta por 

709 escolares.  

 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS  

 

3.3.1. Avaliação da maturação puberal 

 

Para identificar a maturação puberal foi utilizada a equação preditiva 

para a avaliação da maturação puberal, validada por Medeiros et al. (2014), em 

crianças e adolescentes do sexo masculino com idades entre 8 a 18 anos. Na 

validação da equação preditiva as diferenças significativas das variáveis 

antropométricas entre os estágios puberais foram capazes de predizer o estado 

maturacional dos sujeitos com uma razão de acerto de 75%, tendo um nível de 

concordância de 0,840.  

Sete variáveis antropométricas foram selecionadas para compor a 

equação de predição, medidas essas, realizadas segundo as recomendações 

propostas pela International Society for the Advancement of Kineanthropometry 

(ISAK). Sendo elas:  

 

a) Altura Tronco-Cefálica (ATC): Essa medida é feita entre o ponto mais 

alto da cabeça (vértex) e o plano de apoio da bacia (espinhas 

isquiáticas), sendo importante a observação do plano horizontal de 

Frankfurt. O avaliado deve sentar num banco de altura conhecida (50 

cm) e o avaliador se colocar em pé ao seu lado. 

b) Diâmetro biepicôndilo femural (DF): A medida é realizada com o avaliado 

sentado, com a articulação do joelho flexionado a 90 graus e os pés sem 
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tocar o solo. As hastes do paquímetro sevem ser introduzidas a 45 graus 

em relação à articulação do joelho, tocando as bordas externas dos 

côndilos medial e lateral do fêmur direito. 

c)  Altura Óssea Radial (AR): o avaliado assume uma posição relaxada 

com os braços estendidos. O antebraço direito deve ser ligeiramente 

girado para a posição pronada médio. Mede-se a distância entre o rádio 

previamente marcado e o processo estiloide.  

d) Altura Óssea Tibial (AOT): o avaliado assume uma posição sentada ou 

de pé no plano de Frankfurt. É a medida da borda súpero-medial da tíbia 

até a borda do maléolo medial inferior.  

e)  Perimetrias de Pescoço (PP): O avaliado assume uma posição sentada 

ou de pé no plano de Frankfurt. O perímetro em torno do pescoço é 

medida imediatamente superior à tireóide cartilagem (pomo de Adão). A 

fita será mantida perpendicular ao longo eixo do pescoço, que pode não 

necessariamente seja no plano horizontal. 

f) Perimetria de antebraço (PA): O avaliado assume uma posição de pé 

relaxado. A medição é feita no perímetro máximo do antebraço distal 

aos epicôndilos do úmero, com a palma para cima (ou seja, supinada), 

enquanto relaxa os músculos do antebraço. Usando a técnica de cross-

mão mover a fita métrica para cima e para baixo do antebraço e fazer 

medições em série, a fim de localizar corretamente o perímetro máximo.  

g) Perimetria de cintura (PC): O avaliado permanece em posição ortostática 

(PO), com abdômen relaxado, abaixo da última costela, a fita é posta no 

plano horizontal. 

Os escores de predição dos estágios maturacionais serão apresentados 

a partir da equação:  

Escore Discriminante (ED) = (0,49436278560689184 * Idade) + 

(10,745262005428554 * ATC) + (0,11583047665354242 * Altura Óssea Acrômio-

radial) – (0,013939832589160376 * Altura Óssea Tibial) – (0,02808260982382714 

* D. femural) + (0,05963444692416902 * Perimetria de Antebraço) + 

(0,22396819217173605 * Perimetria de Pescoço) – (0,051554782432506024 * 

Perimetria de Cintura) - 19,6913881812955.  

  

Para a identificação do estágio maturacional, seguimos a classificação 

proposta por Medeiros et al. (2014), visto que baseado no resultado do escore 
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obtido através da equação preditiva, os estágios maturacionais foram 

classificados em P1 (pré-púberes), P2, P3 e P4 (púberes) e P5 (pós-púberes). 

 

Estágios Valores de corte 

1 ED ≤ - 1,67491 

2 - 1,6749 ≤ ED ≤ - 0,79575 

3 - 0,79575 ≤ ED ≤ 0,27226 

4 0,27226 ≤ ED ≤ 2,21446 

5 ED ≥ 2,21446 

Quadro 2: Estágios puberais e pontos de corte. 

                                Fonte: MEDEIROS et al. (2014) 

 

3.3.3. Comportamentos de Risco à saúde 

 

Para a avaliação dos comportamentos de risco à saúde nos escolares foi 

utilizado o questionário comportamentos de risco dos adolescentes 

catarinenses (COMPAC), o qual foi elaborado com base em questionários 

internacionais (ANEXO 1).  

O questionário foi validado por Silva et al. (2013), bem como a 

reprodutibilidade testada, por um tamanho de amostra suficiente (n= 107 

alunos de uma escola estadual de Florianópolis) para obter um índice Kappa 

igual ou superior a 0,27, com erro do tipo I de 5% e do tipo II de 20%. Realizou-

se o procedimento de teste-reteste por um único avaliador, com intervalo de 

duas semanas entre as aplicações. Os valores de R por unidade temática 

variaram de 0,51 a 0,96 (SILVA et al., 2013).  

O questionário COMPAC II contém 49 questões. As informações foram 

organizadas em seis seções: 

1. Informações pessoais; 

2. Atividades físicas e comportamentos sedentários; 

3. Percepção do ambiente escolar e da Educação Física;  

4. Hábitos alimentares e controle de peso;  

5. Consumo de álcool e tabaco;  

6. Percepção de saúde e comportamento preventivo.  
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Houve treinamento com a equipe responsável na coleta dos dados, no 

intuito de buscar o esclarecimento das questões advindas do COMPAC, 

buscando padronizar todas as ações dos pesquisadores minimizando o risco 

de vieses.  

 

3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para nossas análises foram consideradas como variáveis dependentes 

os seis comportamentos de risco à saúde que foram categorizados em baixo 

nível de atividade física (< 300 minutos/semana); comportamento sedentário (> 

2 horas/dia); baixo consumo de frutas e verduras (< 4 vezes por semana); 

consumo de bebidas alcoólicas (ter consumido bebidas alcoólicas nos últimos 

30 dias); tabagismo (ter fumado nos últimos 30 dias); relações sexuais de risco 

(não utilizar preservativos regularmente) e envolvimento em brigas (ter se 

envolvido em brigas nos últimos 12 meses). 

A normalidade dos dados foi analisada através do teste de Komolgorov 

Smirnov com um nível de confiança de (p<0,05). A partir disso, os dados foram 

apresentados por meio de medidas de tendência central como média aritmética 

e desvio padrão. Logo após, análise inferencial foi realizada a partir do teste 

ANOVA One-way para as variáveis paramétricas e o Kruskal Wallis para as 

não paramétricas, no intuito de verificar as diferenças antropométricas entre os 

estágios, além disso utilizou-se o post hoc de Tukey para verificar as diferenças 

entre os grupos. 

No tratamento dos dados categóricos utilizou-se o teste Qui-quadrado 

(χ²) de tendência para associação. Na análise multivariada utilizamos o modelo 

de regressão logística multinomial, afim de calcular a razão de chances dos 

eventos acontecerem em função dos estágios maturacionais, onde todas as 

variáveis relacionadas com a maturação puberal na análise univariada (p<0, 

20) foram inseridos no modelo. Para todas as análises foi adotado o nível de 

significância menor ou igual a 0,05 (p≤0,05).  
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IV RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados nas figuras 1, 2 e 3 correspondem ao 

comportamento do crescimento físico de acordo com o avanço dos estágios 

maturacionais. De acordo com o gráfico 1, podemos perceber um aumento 

significativo do peso corporal entre os estágios maturacionais (p=0,001).   

 

GRÁFICO 1. Comportamento do peso corporal com o avanço dos estágios 

maturacionais dos escolares do Rio Grande do Norte, Nordeste, Brasil, 2015. 
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 Por outro lado, identificamos no gráfico 2 um crescimento significativo da 

estatura entre os estágios (p=0,001). Entretanto, vale destacar que no intervalo 

entre as fases 3 e 4 os adolescentes apresentaram a maior evolução de 

crescimento uma vez que a média evoluiu de 1,57±0,07 para 1,65±0,07 

(p=0,001), momento esse caracterizado de acordo com a literatura como pico 

de estirão no crescimento.  

 Ficou evidenciado nos estudos de Medeiros et al. (2014) um crescimento 

significativo do peso e estatura, principalmente durante a puberdade. 
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Resultados esses que corroboram com os dados apresentados em nossa 

pesquisa.   

 Nesse contexto, em pesquisa realizada na Espanha foram observadas 

mudanças em peso e estatura acompanhadas por aumento nos níveis de 

hormônios sexuais evidenciando associações entre as variáveis nos escolares 

com idades entre 12 a 15 anos (GARCÉS et al., 2008).  

 

GRÁFICO 2. Comportamento da estatura com o avanço dos estágios 

maturacionais dos escolares do Rio Grande do Norte, Nordeste, Brasil, 2015. 
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 De acordo com o gráfico 3, o aumento constante das variáveis de 

crescimento físico é visível com o avanço do desenvolvimento puberal. Com o 

IMC não seria diferente, pois os resultados apresentados nos mostram que o 

mesmo cresceu significativamente entre os estágios. Entretanto, é possível 

perceber que entre as fases 3 e 4, momento onde acontece o pico de estirão 

do crescimento há uma diminuição na média do IMC de 21,20±4,74 para 

20,97±4,11 (p=0,001). 

 Em estudo realizado por Azevedo et al. (2015) foi possível identificar que 

indicadores como o IDH tem um impacto positivo no crescimento significativo 

do IMC em escolares do sexo masculino do estado no RN no período de 10 

anos entre as avaliações, além disso as maiores variações de crescimento 
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entre os estágios maturacionais aconteceram entre as fases 2, 3 e 4 que 

caracterizam a puberdade, resultados esses que reafirmam as evidências 

apontadas em nosso estudo.   

 Dessa maneira, tem sido consenso da literatura apontar a interferência 

do desenvolvimento puberal tanto em meninos quanto em meninas e sua 

interferência em variáveis de crescimento físico como peso, estatura e IMC e 

por sua vez o percentual de gordura que tem sua distribuição na composição 

corporal divergente entre os sexos (COELHO et al., 2013; MALINA; 

BOUCHARD; BAR-OR, 2009; MEDEIROS et al., 2014; MEDEIROS et al., 

2014; SORENSEN et al., 2010; STAIANO et al., 2013;). 

 Além disso, sabendo que as condições socioeconômicas influenciam o 

crescimento durante a adolescência, pesquisas em Moçambique e Croácia 

identificaram que houve aumento significativo do IMC em meio a eventos como 

a transição nutricional e recuperação econômica dos países. Por fim, 

evidenciou-se que os meninos apresentaram maior sensibilidade as mudanças 

socioeconômicas (SANTOS et al., 2014; ZAJC PETRANOVIĆ et al., 2014).  

 

GRÁFICO 3. Comportamento do IMC com o avanço dos estágios 

maturacionais dos escolares do Rio Grande do Norte, Nordeste, Brasil, 2015. 
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No que diz respeito ao percentual de gordura (%), assim como exposto 

no gráfico 4, podemos observar que, para todos os estágios, o percentual de 

gordura encontra-se elevado ao mesmo tempo que através da média e desvio 

padrão verificamos que há um crescimento constante desta variável de acordo 

com o avanço puberal. No entanto, é possível perceber que a partir das fases 

3, 4 e 5 (29,04±17,54; 25,36±14,52 e 24,37±13,78) há uma diminuição, porém 

não significativa (p=0,091). 

Com isso, nossos resultados se revelam semelhantes aos de Loomba-

Albrecht e Styne (2009), Coelho et al. (2013) e Staiano et al. (2013) que em 

suas pesquisas identificaram aumento no tecido adiposo durante a puberdade 

e sua associação com o aumento da obesidade. Além disso, observaram que 

as mudanças durante a puberdade nos níveis de estrogênio, androgênio e os 

níveis de hormônio do crescimento também influenciam a adiposidade.  

 

GRÁFICO 4. Comportamento do percentual de gordura (%G) com o avanço 

dos estágios maturacionais dos escolares do Rio Grande do Norte, Nordeste, 

Brasil, 2015. 
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De acordo com pesquisas realizadas por Ferrari et al. (2012) e Ferrari et 

al. (2013) ao analisarem as tendências seculares nos últimos 30 anos do IMC e 

adiposidade em adolescentes, perceberam que houve aumento significativo de 
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tecido adiposo mesmo quando controlados o estado nutricional. Isto nos mostra 

que mesmo quando os indivíduos têm semelhantes IMC o tecido adiposo 

subcutâneo pode variar em proporção e distribuição. Este fato chama a 

atenção, uma vez que esta variável está relacionada com o aumento de 

doenças crônicas. 

Os resultados descritos na tabela 1 apresentam os valores médios das 

variáveis antropométricas separadas pelos estágios maturacionais. A partir 

disso, podemos perceber que a idade cronológica aumentou significativamente 

de acordo com o avanço dos estágios (p>0,001), onde a média e desvio 

padrão para os pré-púberes foi de 11,92±0,57 para (12,64±0,69; 13,25±0,65 e 

14,37±0,88, respectivamente) nas fases 2, 3 e 4 da puberdade, e na fase pós-

púberes de 15,76±1,21. 

 
TABELA 1. Valores descritivos e análise comparativa das variáveis 
antropométricas da equação de predição, segundo os estágios puberais.  

 
ATC= altura tronco-cefálica; AR= altura radial; AOT= altura óssea tibial; DF= diâmetro femural; 
PA= perimetria de antebraço; PP=perimetria de pescoço; PC= perimetria de cintura.  
ª Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos grupos maturacionais. 
b Diferença estatisticamente significativa (p<0,05), as variáveis apresentaram distribuição não 
paramétrica, sendo representadas pela mediana e variação interquartil. 

 

 

Quanto às outras variáveis que foram aplicadas na equação preditiva 

para classificar os estágios maturacionais, as perimetrias (PA, PC, PP) bem 

como os diâmetros e alturas ósseas (DF, AOT, ATC e AR) foram 

significativamente superiores aos estágios maturacionais anteriores, resultados 

esses que são explicados pelo processo de desenvolvimento puberal, 

momento em que mudanças físicas são perceptíveis.  
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De acordo com os dados apresentados na tabela 2, na análise 

univariada podemos observar que, dos comportamentos analisados, apenas o 

envolvimento em relações sexuais de risco apresentou associação 

estatisticamente significativa com a maturação puberal e (χ²=17,88; p=0,01). 

Entretanto, o tamanho do efeito nos mostra que a força de associação entre as 

variáveis foi tida como fraca (V de cramer=0,16; p=0,01). 

Não obstante, apesar de não apresentaram associações significativas 

notamos um sincronismo entre a aquisição de alguns comportamentos de risco 

de acordo com o avanço puberal, como é caso dos 52,9% escolares que foram 

classificados como irregularmente ativos onde 16,3% eram pré-púberes, 

(12,8%, 20,0% e 38,4%) estavam nas fases 2, 3 e 4 da puberdade e 12,5% 

eram pós-púberes.   

De forma geral, torna-se evidente que desde a infância até a adolescência 

os estudos têm nos mostrado que os meninos são mais ativos que as meninas 

(BACIL et al., 2015; CHUNG et al., 2012). Quando acompanhamos o 

desenvolvimento puberal, estudos que fizeram parte de uma revisão 

sistemática evidenciam que há uma associação inversa entre o avanço puberal 

com a prática de atividades físicas independente do sexo, o que reafirma os 

nossos resultados (BACIL et al., 2015).  

Ainda sobre isso, Dumith et al. (2011) em uma revisão sistemática, 

investigaram as mudanças na prática de atividades físicas durante a 

adolescência. A partir disso identificaram que a porcentagem média mudança 

por ano, em todos os estudos, foi -7% (IC=-8.8 a -5.2), variando de -18,8% 

para 7,8%. Embora estudos anteriores tenham revelado um maior declínio PA 

em meninos, o declínio foi maior nos adolescentes mais velhos. 

Já para os 59,4% escolares que em seus hábitos adotavam dietas 

irregulares, também identificamos na tabela 2 um sincronismo com o avanço 

puberal uma vez que as maiores prevalências foram encontras nas fases 3 e 4 

da puberdade 17,1% e 38,2%, respectivamente.  

Para os comportamentos sedentários os escolares púberes apresentavam 

resultados mais comprometedores a saúde, principalmente, na última fase da 

puberdade onde as prevalências eram consideravelmente superiores aos 

demais estágios uma vez que no uso excessivo de televisão (39,7%), 

computadores (38,5%) e celulares (41,1%).  
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TABELA 2. Associação entre maturação puberal e comportamentos de risco a 

saúde em crianças e adolescentes no estado do RN, Nordeste, Brasil, 2015.  

 

*valor de p<0,05 para tendência de associação significativa calculado pelo teste Qui-quadrado 

(χ²). 
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Nesse sentido, reforçando tais evidências identificamos uma revisão 

sistemática realizada por Hobbs et al. (2015) que em seus principais achados 

apontam para um crescimento nos comportamentos sedentários em crianças, 

adolescente e adultos. De acordo com os resultados, os níveis de 

comportamentos sedentários em adolescentes são superiores aos demais. 

Enquanto isso, em um estudo longitudinal desenvolvido no Reino Unido 

foi observado que os escolares do sexo masculino com amadurecimento 

precoce tinham maior tendência de envolver-se em atividades físicas com 

intensidades de moderada a vigorosa. Por outro lado, tornaram-se evidentes 

elevados índices de tempo destinado a comportamentos sedentários (VAN 

JAARSVELD et al., 2007).  

Quanto ao uso de álcool cerca de 20% dos escolares fazem o uso 

frequente ou já usaram, além disso observa-se um crescimento constante 

sobre esta questão. Enquanto isso, daqueles que usam frequentemente ou já 

usaram, 56,5% estão na puberdade, no entanto, assim como evidenciado em 

estudo realizado por Patton et al. (2004) as prevalências encontradas na fase 

pós-púbere (P5) foram superiores as identificadas nos estágios P2, P3 e P4 da 

puberdade. 

O que nos chama a atenção é o fato de 18,6% dos que já bebem serem 

pré-púberes, evidenciando o contato precoce das crianças com o uso do álcool. 

Por sua vez, os achados de Westling et al. (2008) divergem dos nossos quando 

em sua pesquisa identificaram resultados inferiores quando 2,5% das crianças 

que tiveram contato com cigarros e menos de 1% deles ingeriram álcool. 

Nesse contexto, Davis et al. (2015) perceberam que o uso precoce do 

álcool foi associado com um maior tempo para o desenvolvimento das 

características sexuais secundárias, interferindo desta forma no 

desenvolvimento puberal. 

Sobre este fato, evidências apontam para um maior envolvimento com 

uso de álcool aqueles que usam sem o conhecimento dos pais e os que entram 

na puberdade precocemente (BRATBERG et al., 2005; GAUDINEAU et al., 

2010; VERHOEF et al., 2014; WESTLING et al., 2008).   

Além disso, 317 (44,7%) dos escolares envolveram-se em brigas nos 

últimos 12 meses, sendo que destes 52% deles estavam entre os estágios 3 e 

4 da puberdade. Esses resultados corroboram com os encontrados por uma 
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revisão sistemática, aonde foram identificadas altas prevalências de 

comportamentos agressivos em adolescentes do sexo masculino. Suas vias de 

explicações com base em todos os estudos já publicados apontam que esse 

evento acontece devido às mudanças nos níveis de testosterona durante a 

puberdade, que por sua vez estão significativamente associados com 

comportamentos agressivos (DUKE et al., 2014).  

TABELA 3. Resultados da regressão logística multinomial com Odds ratio 

ajustados de acordo com o avanço puberal, RN, Nordeste, Brasil, 

2015.

 

   *valor de p<0,05 para Odds ratio significativo calculado pela regressão logística multinomial. 
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A partir disso, a regressão logística foi realizada para determinar os 

efeitos da maturação puberal sobre os comportamentos de risco a saúde em 

crianças e adolescentes (Tabela 3). Os resultados apresentados nos permite 

apontar que os adolescentes nos estágios 4 e 5, obtiveram (OR= 1,84 e 2,03; 

IC=1,08-3,13 e 1,04-3,97) vezes mais chances de usar o celular mais de 2 horas 

por dia quando comparados as crianças pré-púberes, caracterizando-se como 

comportamento sedentário.  

Esses resultados convergem com os valores encontrados no estudo de 

Van Jaarsveld et al. (2007), quando adolescentes classificados com maturação 

precoce tinham maiores chances de engajar-se em comportamentos 

sedentários, independente dos aparelhos utilizados nessas atividades. 

Por outro lado, também identificamos que houve aumento significativo em 

nas chances dos adolescentes dos estágios 4 e 5 (OR=1,79 e 1,98; IC=1,12-

2,85 e 1,12-3,48) no envolvimento em brigas nos últimos 12 meses. 

Nesse sentido, podemos identificar na literatura evidências que reforçam 

os nossos achados, quando em estudo realizado com uma amostra 

representativa de crianças e adolescentes nos Estados Unidos, os resultados 

apresentaram associações entre a maturação precoce com comportamentos 

delinquentes e envolvimento em brigas (LYNNE et al., 2007). Além disso, como 

citado anteriormente, as variações hormonais influenciam nos comportamentos 

agressivos durante a puberdade (DUKE et al., 2014).  

Nesse contexto, os dados apresentados são convergentes com 

evidências sintetizadas em uma revisão sistemática que analisou a associação 

entre maturação puberal e comportamentos de risco (AZEVEDO et al., 2015).  

Por outro lado, divergindo dos nossos achados nos deparamos com um 

estudo longitudinal realizado na Holanda, onde a maturação biológica não foi 

associada a nenhum comportamento de risco. Sobre isso, cabe destacar que 

as medidas utilizadas foram predominantemente subjetivas e vieses 

metodológicos foram observados, fatos esses que interferem na relação entre 

as variáveis (BERNAARDS et al., 2001). 

De forma geral, levando-se em consideração os resultados 

apresentados é válido ressaltar a associação entre a maturação puberal e 

comportamentos de risco em adolescentes em seus diferentes contextos e que 

os mecanismos fisiológicos, hormonais e o desenvolvimento do cérebro 
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adolescente explicam a vulnerabilidade destes para decisões arriscadas que 

propiciam comportamentos de risco a sua saúde (SMITH et al., 2013; 

STEINBERG, 2008; STEINBERG et al., 2008). 

Ainda sobre isso, as evidências apontam que decisões arriscadas 

aumentam durante a primeira parte da adolescência pelo desenvolvimento 

substancial de regiões cerebrais ligadas a emoções, relacionamentos e afetos 

e imaturidade de regiões cognitivas. Esta questão consiste na idéia de que a 

puberdade desempenha um papel diferencial no processo, já que existe essa 

desregulação entre os sistemas cerebrais envolvidos, os quais modulam esses 

comportamentos que podem coincidir com a puberdade, mas ser independente 

dela (SMITH et al., 2013; STEINBERG, 2008).   
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V CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Os resultados discutidos apontam para um crescimento físico dentro da 

normalidade, exceto o percentual de gordura que apresentou resultados 

elevados para todos os estágios maturacionais. 

Por sua vez, as maiores prevalências de comportamentos de risco à 

saúde apresentaram-se durante e após a puberdade.  

Quanto a associação da maturação com os comportamentos de risco 

podemos identificar que o comportamento sedentário (uso de celular) e 

envolvimento em brigas foram os mais associados, uma vez que os 

adolescentes no estágio 4 da puberdade assim como os pós púberes 

obtiveram maiores chances de se envolverem nestes comportamentos.  

Partindo disso, o presente estudo nos permite concluir que os 

comportamentos de risco a saúde em escolares estão associados à maturação 

puberal.   

Sugere-se que em novos estudos sejam consideradas às influências 

biológicas (crescimento físico, regulações hormonais e desenvolvimento do 

cérebro), a partir disso, contextos de zonas de vulnerabilidade social e o 

ambiente escolar além das relações sociais (parentais e amigos) devem ser 

melhor investigados.  

Além disso, estudos de intervenção e longitudinais são necessários para 

a identificação do sincronismo dos comportamentos de risco e sua relação com 

o desenvolvimento puberal, assim como a influência da maturação precoce. 

Por fim, sugerimos uma ação integrada entre as Secretarias de Estado de 

Educação e Cultura (SEEC), Esporte e Lazer (SEEL), Saúde Pública (SESAP) 

e a Extraordinária de Juventude (SEJURN), no intuito de acompanhamento dos 

indicadores sociais e de saúde para que com essas informações sejam 

desenvolvidas políticas direcionadas a saúde dos escolares da rede estadual 

de ensino. 
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ANEXO 01. VARIAVÉIS ANTROPOMÉTRICAS E QUESTIONÁRIO 

COMPAC. 

Variáveis antropométricas (Equação preditiva) 

Idade:  Est.(cm):  ATC (m): AOT (cm): PA (cm): PC (cm): 

Peso (kg):  IMC: AR (cm): DF (mm): PP (cm):  

 

QUESTIONÁRIO COMPAC 

Informações Pessoais 

1. Qual o seu sexo? 

(  ) Masculino  (  ) Feminino 

2. Qual série está?  

3. Qual sua idade em anos? 

4. Qual o seu estado civil? 

(  ) Solteiro(a)   (  ) Casado(a)/vivendo com parceiro(a)  (  ) Outro 

5. Com quem você mora? 

(  ) com a família   (  ) sozinho  (  ) Outros 

6. A sua residência fica localizada na região/área: 

(  ) Urbana   (  ) Rural 

7. Você trabalha? 

(  ) não trabalho   (  ) sim, até 20 horas semanais  (  ) sim, mais de 20 horas semanais  

8. Num dia típico de trabalho, como você descreve suas atividades? 

(  ) não trabalho    

(  ) passo a maior parte do tempo sentado, sem realizar esforço físico  

(  ) meu trabalho inclui caminhar esporadicamente e/ou realizar tarefas leves/moderadas 

(  ) meu trabalho inclui atividades vigorosas (intensas) ou longas caminhadas 

9. Renda Familiar Mensal (total): 

(  ) até 2 salários mínimos  (  ) 3 a 5 salários mínimos  (  ) 6 a 10 salários mínimos (  ) 11 ou 

mais salários mínimos 

10. Marque a alternativa que melhor indica o nível de estudo da sua mãe: 

(  ) minha mãe nunca estudou 

(  ) minha mãe não concluiu o Ensino Fundamental (1º. grau) 

(  ) minha mãe concluiu o Ensino Fundamental (1º. grau) 

(  ) minha mãe não concluiu o Ensino Médio (2º. grau) 

(  ) minha mãe concluiu o Ensino Médio (2º. grau) 

(  ) minha mãe não concluiu a Faculdade 

(  ) minha mãe concluiu a Faculdade 

(  ) não sei 
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Atividades Físicas e Comportamentos Sedentários 

11. Qual a atividade de lazer de sua preferência? (marcar apenas uma opção) 

(  ) atividades físicas (esportes, danças, outros)    (  ) usar o computador 

(  ) jogos de mesa (cartas, dominó, sinuca)            (  ) atividades culturais (cinema, teatro, etc.)  

(  ) assistir TV                                                                (  ) atividades manuais (bordar, costura, 

etc.) 

(  ) jogar videogame                                                    (  )outras atividades 

12. Durante uma semana normal (típica), em quantos dias você pratica atividades físicas 

moderadas a vigorosas (atividade física no lazer, no trabalho e no deslocamento)? 

(  ) 0        (  ) 1      (  ) 2      (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5      (  ) 6      (  ) 7 dias 

13. Durante uma semana normal (típica), quanto tempo você pratica atividades físicas 

moderadas a vigorosas (atividade física no lazer, no trabalho e no deslocamento)? 

(  ) não pratico  (  ) menos de 30 minutos por dia (  ) 30 a 59 minutos por dia  (  ) 60 minutos ou 

mais por dia 

14. "Eu gosto de fazer atividades físicas”. O que você diria desta afirmação: 

(  ) discordo totalmente  (  ) concordo em parte  (  )discordo em parte  (  ) concordo totalmente 

(  ) nem concordo, nem discordo 

15. Considera-se fisicamente ativo o jovem que acumula pelo menos 60 minutos diários de 

atividades físicas moderadas a vigorosas em 5 ou mais dias da semana. Em relação aos seus 

hábitos de prática de atividades físicas, você diria que: 

(  ) sou fisicamente ativo há mais de 6 meses 

(  ) sou fisicamente ativo há menos de 6 meses 

(  ) não sou, mas pretendo me tornar fisicamente ativo nos próximos 30 dias 

(  ) não sou, mas pretendo me tornar fisicamente ativo nos próximos 6 meses 

(  ) não sou, e não pretendo me tornar fisicamente ativo nos próximos 6 meses 

16. Como você normalmente se desloca para ir à escola (colégio)? 

(  ) a pé          (  ) bicicleta         (  ) carro/moto         (  ) ônibus         (  ) outro 

17. Quanto tempo você gasta nesse deslocamento? 

(  ) menos de 10 minutos por dia   (  ) 10 a 19 minutos por dia   (  ) 20 a 29 minutos por dia  

(  ) 30 a 39 minutos por dia            (  ) 40 a 49 minutos por dia   (  ) 50 a 59 minutos por dia 

(  ) 60 ou mais minutos por dia 

18. Como você normalmente se desloca para ir ao trabalho? 

(  ) eu não trabalho    (  ) a pé bicicleta    (  ) carro/moto        (  ) ônibus       (  ) outro 

19. Quanto tempo você gasta nesse deslocamento? 

(  ) eu não trabalho               (  ) menos de 10 minutos por dia  (  ) 10 a 19 minutos por dia  

(  ) 20 a 29 minutos por dia  (  ) 30 a 39 minutos por dia             (  ) 40 a 49 minutos por dia 

(  ) 50 a 59 minutos por dia  (  ) 60 ou mais minutos por dia 
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20. Preencha o quadro abaixo, informando a frequência e a duração de todas as atividades que 

você faz. ASSINALE TODAS AS ATIVIDADES QUE VOCÊ REALIZA A FREQUÊNCIA E A 

DURAÇÃO. 

Exemplo: Vezes por semana  Duração por dia (minutos) 

“DANÇA” (  ) 1 (  ) 2 “(X) 3” (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 “50 minutos” 

   

Alongamento/ioga (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Basquetebol (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Boliche (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Caminhada (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Ciclismo (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Corrida (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Dança (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Futebol  (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Ginástica (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Judô (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Musculação (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Natação (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Pesca (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Surfe (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Tênis (quadra) (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Tênis (mesa) (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Voleibol (quadra) (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Handebol (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Outras:  (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

Não prática 

atividades físicas 

(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7  

 

21. Quantas horas por dia você assiste TV: 

 

22. Quantas horas por dia você usa computador e/ou joga videogame: 
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23. Quanto tempo você gasta sentado, conversando com amigos, jogando cartas ou dominó, 

falando ao telefone, dirigindo ou como passageiro, lendo ou estudando (não considerar o 

tempo assistindo TV e usando computador e/ou videogame): 

 

 

Hábitos Alimentares 

24. Em quantos dias de uma semana normal você consome: 

 0 1 2 3 4 5 6 7dias 

FRUTAS ou toma SUCOS NATURAIS de 

frutas 

        

VERDURAS (saladas verdes, tomate, 

cenoura...) 

        

SALGADINHOS (coxinha, pastel, batata 

frita...) 

        

DOCES (bolos, tortas, sonhos, sorvetes...)         

REFRIGERANTES         

FEIJÃO com ARROZ         

CARNE BOVINA         

LEITE e/ou OUTROS derivados (iogurte, 

queijo...) 

        

  

Consumo de Álcool e Tabaco 

25. Durante uma semana normal (típica), em quantos dias você consome bebidas alcoólicas? 

(  ) 0        (  ) 1       (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5      (  ) 6      (  ) 7 dias 

26. Durante uma semana normal (típica), nos dias em que você consome bebidas alcoólicas, 

quantas doses você consome por dia? 

 

  27. Com relação ao fumo, qual a sua situação? 

 

Percepção de Saúde e Comportamento Preventivo 

28. Em geral, você considera sua saúde: 

(  ) excelente (  ) boa  (  )regular  (  ) ruim  (  ) péssima 

29. Com que frequência você considera que dorme bem? 
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(  ) sempre  (  )quase sempre  (  )às vezes (  )quase nunca (  )nunca 

30. Em média, quantas horas você dorme por dia: 

 

31. Como você descreve o nível de estresse em sua vida? 

(  ) raramente estressado, vivendo muito bem 

(  ) às vezes estressado, vivendo razoavelmente bem 

(  ) quase sempre estressado, enfrentando problemas com frequência 

(  ) excessivamente estressado, com dificuldade para enfrentar a vida diária 

32. Qual a principal fonte de estresse em sua vida? (Marque apenas uma opção) 

(  ) não tenho estresse 

(  ) problemas de relacionamento (na família, na escola, no trabalho, etc.) 

(  ) situação de rejeição e/ou preconceito (dificuldade em aceitar-se ou ser aceito pelos outros) 

(  ) excesso de compromissos e responsabilidades 

(  ) agressões (violência física e/ou sexual) 

(  ) problemas de saúde (com você ou com pessoas próximas) 

(  ) dificuldades financeiras (não ter dinheiro, perder ou não conseguir emprego, assumir o 

sustento da família) 

(  ) outros____________________ 

33. Durante os últimos 12 meses, com que frequência você se sentiu sozinho (a)? 

(  ) nunca      (  ) raramente      (  )algumas vezes       (  )a maioria das vezes      (  )sempre 

34. Durante os últimos 12 meses, você se sentiu "muito triste" ou "sem esperança" quase todos 

os dias durante duas semanas seguidas ou mais, a ponto de você ter que parar de fazer suas 

atividades normais? 

(  ) sim     (  ) não 

35. Se você já teve relações sexuais, com que frequência você utiliza/utilizou preservativo 

(camisinha)? 

(  ) nunca tive relação sexual       (  ) sempre           (  ) às vezes            (  ) nunca 

36. Durante os últimos 12 meses, quantas vezes você esteve envolvido numa briga? 

(  ) nenhuma vez       (  ) 1 vez      (  ) 2 ou 3 vezes   (  ) 4 ou 5 vezes      (  ) 6 ou 7 vezes    

(  ) 8 ou mais ou mais  
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APÊNDICES 
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