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RESUMO 

 

PREDIÇÃO DA MATURAÇÃO PUBERAL DE INDIVÍDUOS DO SEXO 

MASCULINO A PARTIR DE VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS 

 

Autor: Radamés Maciel Vítor Medeiros 

Orientador: Paulo Moreira Silva Dantas 

 

Os métodos de análise do sistema de seleção de talentos esportivos, por 

vezes, não consideram a idade biológica dos atletas, uma vez que a avaliação 

do estado maturacional apresenta inúmeras limitações. Para tal, o presente 

estudo objetiva desenvolver uma equação preditiva da avaliação puberal de 

sujeitos do sexo masculino, baseada em medidas antropométricas. Foram 

avaliados 206 indivíduos do sexo masculino entre oito e 18 anos, estudantes 

de escolas públicas e privadas de Natal, Brasil. A amostra foi selecionada 

aleatoriamente, sendo utilizadas avaliações antropométricas, e a avaliação da 

maturação puberal, segundo o método de Tanner. A análise estatística foi 

apresentada pelos valores de tendência central e seus derivados, além de ser 

inferencialmente baseada na ANOVA, análise discriminante multivariada e 

teste de concordância Kappa ponderado linear. O avanço dos estágios 

puberais foi acompanhado por modificações antropométricas significativas, 

demonstrando a inter-relação entre estas variáveis. Para tal, a análise 

discriminante selecionou oito variáveis com maior índice de predição da 

maturação puberal, e criou uma equação com um nível de significância de 75% 

e concordância de 0,840, considerados como um excelente resultado. Isto 

demonstra que a predição da maturação puberal a partir de variáveis 

antropométricas apresentou-se como um método válido, servindo de auxílio 

prático no meio da seleção de talentos esportivos. 

 

Palavras-chave: Pesos e medidas corporais; puberdade; maturidade sexual; 

classificação; análise discriminante; antropometria. 
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ABSTRACT 

 

PREDICTION OF PUBERTAL MATURATION IN MALE SUBJECTS FROM 

ANTHROPOMETRIC VARIABLES 

 

Autor: Radamés Maciel Vítor Medeiros 

Orientador: Paulo Moreira Silva Dantas 

 

The methods of analysis of the selection system sports talent sometimes do not 

consider the biological age of the athletes, since that the assessment of 

maturational moment have several limitations The aim of this work is to develop 

a predictive equation of pubertal assessment in male subjects, based on 

anthropometric measurements. We evaluated 206 young boys, aged between 

eight and 18 years, and studing in public and private schools in Natal, Brazil. 

The sample selection was done randomly, being used the anthropometric 

measurements and pubertal maturation evaluation according to the Tanner 

stages. Statistical analysis followed the presentation of central tendency 

measures and their derivatives. The inferential analysis was performed 

according to the ANOVA test, multivariate discriminant analysis and weighted 

Kappa. The advancement of pubertal stages was accompanied by significant 

changes in anthropometric variables, demonstrating the relationship presented 

in both. For this purpose, discriminant analysis selected eight variables with the 

highest prediction of pubertal maturation, and created an equation with a 

significance level of 75%. and concordance level of 0.840, considered as 

excellent. This shows that the prediction of pubertal maturation from 

anthropometric variables presented as a valid method, being used as a practical 

tool in sports talents selection. 

 

Keywords: Body weight and measures; puberty; sexual maturity; classification; 

discriminant analysis; anthropometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As conquistas obtidas pelo meio esportivo brasileiro, a partir da 

responsabilidade de sediar dois grandes eventos mundiais - a Copa do Mundo de 

Futebol, em 2014, e as Olimpíadas de Verão, em 2016 -, também expõem a 

necessidade de uma reflexão sobre os investimentos que estão sendo empreendidos 

para estimular a prática esportiva, principalmente no tocante à formação de novos 

talentos (Ferrari e Piovani, 2009; Rosa, 2011). 

A Política Nacional do Esporte (Brasil, 2005) ressalta que o acesso ao meio 

esportivo é um direito assegurado ao cidadão brasileiro, devendo garantir condições 

cada vez melhores aos seus participantes, sejam eles atletas de alto rendimento ou 

não. Entre os principais objetivos propostos por este documento, encontram-se o 

fortalecimento da identidade cultural esportiva, a partir de políticas e ações 

integradas com outros segmentos, e o incentivo ao desenvolvimento de talentos 

esportivos em potencial. 

A estrutura organizacional das modalidades esportivas nacionais está 

dividida em alguns níveis de implantação, operacionalização e controle. No âmbito 

municipal e estadual, estão os clubes ou entidades esportivas, controladas por ligas, 

associações e federações. Já nos âmbitos Nacional e Internacional, a organização 

fica a cargo dos centros de treinamento e seleções nacionais, então controlados por 

confederações, comitê olímpico e federações internacionais (Meira e Bastos, 2011).  

A criação destes centros de treinamento, por organizações esportivas 

nacionais, possibilita a seleção de jovens atletas brasileiros, a supervisão de suas 

habilidades por treinadores experientes e a oportunidade de integrar as equipes de 

base (Soares et al., 2011; Ferreira et al., 2012; Meira et al., 2012; Nunomura e 

Oliveira, 2012), assim como também é encontrado dentro das perspectivas mundiais 

(Martindale et al., 2007; De Bosscher et al., 2009; Santos, 2009; De Bosscher et al., 

2010; Goncalves et al., 2012). 

Atualmente, a especialização precoce e a observação acurada por 

treinadores experientes ou olheiros continuam sendo as poucas ferramentas 

utilizadas para encontrar um atleta de excelente potencial entre um grande número 

de participantes, mesmo sabendo que existem diversos outros fatores no decorrer 
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desse processo (Martindale et al., 2007; Goncalves et al., 2012). A detecção das 

“futuras promessas” acaba sendo realizada em um curto espaço de tempo, e 

baseada em conclusões equivocadas, pois não ocorre a tendência de achar os 

“bons” de forma mais rápida, mas os precocemente desenvolvidos para aquele 

momento. (Martindale et al., 2007; Goncalves et al., 2012). 

De forma prática, observamos que inúmeros estudos já demonstram a 

importância das qualidades inatas e da contribuição da genética no sistema de 

identificação de talentos esportivos (De Moor et al., 2007; Bray et al., 2009; Roth, 

2011; Tucker e Collins, 2012). Porém, como exemplifica Abbott et al. (2005), a altura, 

um componente predominantemente determinado pela genética, é considerada como 

importante. característica de vantagem para alguns tipos de esporte, não sendo, 

entretanto, o principal meio de análise para identificar um talento, pois sofre forte 

influência do processo maturacional. 

Um dos grandes equívocos cometidos no transcorrer do processo de 

identificação de talentos está relacionado ao controle das modificações fisiológicas 

decorrentes dos processos maturacionais que advém da puberdade. A incessante 

separação de atletas pela idade cronológica pode mascarar o nível de desempenho 

individual, uma vez que não leva em consideração a idade biológica e suas 

implicações sobre as modificações físicas e funcionais (Malina e Bouchard, 2002; 

Malina et al., 2005; Pearson et al., 2006; Vaeyens et al., 2006; Vaeyens et al., 2008). 

Neste ponto, quando discutimos sobre o sistema de identificação de talentos 

esportivos, estamos nos baseando, na maioria das vezes, em um período muito 

específico da vida, geralmente em torno dos oito aos 18 anos, dependendo da 

demanda de cada esporte (Vaeyens et al., 2008; Cobley et al., 2009; Schorer et al., 

2009; Vaeyens et al., 2009). E, coincidentemente, ou não, as modificações 

relacionadas aos processos de maturação puberal, nos meninos, sobrevêm durante 

este mesmo período, que acaba sendo muito conturbado, porém fundamental para a 

sistemática e funcionalidade das decisões finais  (Mortatti e Arruda, 2007; Linhares et 

al., 2009; Dellagrana et al., 2010; Silva e Oliveira, 2010; Goncalves et al., 2012).  

A puberdade é definida como uma fase de desenvolvimento que transforma o 

corpo infantil em adulto, a partir de mudanças físicas e hormonais que culminam com 

a maturação puberal e a capacidade de reprodução (Parent et al., 2003; Kochi, 2006; 
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Verreschi, 2006; Rosenfield et al., 2008; Coutinho e Freitas, 2009; Garibaldi, 2009; Li 

et al., 2009; Marcell, 2009; Reato e Picanço, 2009; Sauer et al., 2009; Spinola-

Castro, 2009). Seu aparecimento constitui-se como uma importante ferramenta de 

análise, pois ocorre em um tempo individual e é regulada por mecanismos genéticos, 

neuroendócrinos e ambientais (Verreschi, 2006; Maakaroun e Souza, 2009), no qual 

a própria compreensão da puberdade como componente biológico da adolescência 

deixa clara sua complexidade, e enfatiza quão importante é sua avaliação para 

solucionar os problemas encontrados, por exemplo, na prática esportiva, que muitas 

vezes não são reconhecidos pelo professor, treinador ou avaliador. 

Durante esta fase, a ativação da produção de androgênios adrenais é o 

resultado do processo de maturação do córtex adrenal, então conhecido como 

“adrenarca”. Este evento pode se manifestar a partir de alguns sinais clínicos, como 

o surgimento do odor axilar, o aumento da oleosidade na pele e o aparecimento de 

pelos axilares e/ou pubianos (“pubarca”) (Rege e Rainey, 2012; Mouritsen et al., 

2013). Também ocorre o aumento da produção de hormônios sexuais nos meninos, 

a partir do estímulo do eixo Hipotálamo-Hipófise gonadal, sendo este processo 

responsável por modificações morfológicas e, consequentemente, pelo processo de 

crescimento físico e diferenciação da composição corporal e das medidas 

antropométricas (Zhang e Wang, 2009; Nandi e Chaudhur, 2010). 

Metabolicamente, algumas alterações morfológicas são comuns durante a 

puberdade nos meninos, uma vez que o aumento da produção de hormônios sexuais 

possui relação significativa com a modificação de algumas medidas corporais, e a 

quantidade de gonadotrofinas se encontra negativamente relacionada a alguns 

diâmetros ósseos e medidas de perimetria (Nandi e Chaudhur, 2010). Além destes 

marcadores, também é importante compreender as mudanças físicas que ocorrem 

durante este período, como nos estudos que encontraram tais tendências em relação 

às medidas antropométricas e de composição corporal (Barbosa et al., 2006; Wells, 

2007; Chen e Wang, 2009; Linhares et al., 2009; Boyne et al., 2010; Cuartero et al., 

2010; Dellagrana et al., 2010; Sun et al., 2012). 

Sobre o aspecto avaliativo, os métodos mais utilizados durante o período 

pubertário estão baseados no momento maturacional de cada sujeito, podendo então 

ser analisado, principalmente, a partir da maturação óssea, somática ou sexual 
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(Malina e Bouchard, 2002; Coutinho e Freitas, 2009; Garibaldi, 2009; Li et al., 2009; 

Maakaroun e Souza, 2009).  

A maturação óssea é responsável pela identificação do nível de crescimento 

ósseo, sendo realizada a partir de exames de Raio-x, principalmente, dos ossos do 

punho e da mão. A partir disso, especialistas observam o nível de desenvolvimento 

de cada osso e, baseado em ilustrações, fornecem o diagnóstico final da idade óssea 

do sujeito (Greulich e Pyle, 1959; Buken et al., 2007; Gertych et al., 2007). 

Entretanto, este tipo de avaliação requer de um investimento financeiro muito alto, no 

caso de trabalhos que precisam ser realizados com uma amostra muito grande, 

como encontrado diversas vezes no sistema de seleção de talentos esportivos. 

A avaliação da maturação somática possui a limitação da necessidade de ser 

realizada sob uma perspectiva longitudinal, assim tornando-se inviável dentro de uma 

busca mais apressada e de curto espaço de tempo, como ocorre, por exemplo, nas 

“peneiras” de alguns esportes. Alguns estudos desenvolveram equações de predição 

de indicadores maturacionais somáticos, como o Pico de Velocidade do Crescimento 

(PVC) e a Idade Adulta Predita (Khamis e Roche, 1994; Mirwald et al., 2002; 

Busscher et al., 2012), porém devemos considerar que o seu desenvolvimento foi 

realizado com uma população de características étnicas diferentes, e a proposta em 

si já possui limitações comuns aos métodos preditivos (Kochi, 2006). 

A maturação sexual é avaliada a partir da observação do desenvolvimento 

genital masculino e mamário feminino, além da pilosidade púbica, sendo 

considerada como o método padrão de acompanhamento do desenvolvimento 

puberal, uma vez que identifica a evolução das características sexuais secundárias 

dos mesmos (Boyne et al., 2010; Bagiu et al., 2012; Herman-Giddens et al., 2012; 

Tinggaard et al., 2012). Um dos métodos mais utilizados para este fim foi proposto 

por Marshall e Tanner (1970), que descrevem as principais mudanças sexuais 

externas ocorridas durante o período que antecede a puberdade (estágio 1), até o 

período posterior a ela (estágio 5). 

Porém, mesmo amplamente utilizado no acompanhamento da maturação 

biológica, este método de avaliação possui algumas desvantagens que podem 

comprometer a sua utilização em ambientes externos ao consultório médico, uma 

vez que a análise clínica é realizada apenas por médicos especialistas que analisam 
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as características sexuais secundárias dos indivíduos. De forma mais comum, as 

situações de constrangimento do avaliado ou a falta de privacidade do ambiente 

escolhido podem comprometer o transcorrer do processo avaliativo, e assim tornar-

se um fator limitante para seu uso (Veldre e Jurimae, 2004; Pérez et al., 2006). 

Na tentativa de solucionar este problema técnico e, ao mesmo tempo, 

fornecer ferramentas mais práticas para a sua utilização, alguns estudos 

internacionais (Duke et al., 1980; Williams et al., 1988; Desmangles et al., 2006; 

Chan et al., 2008; Raman et al., 2009) iniciaram a proposta por métodos auto-

avaliativos que se baseassem na avaliação proposta por Tanner (1962) e 

oferecessem, aos próprios avaliados, a oportunidade de identificar qual o estágio em 

que se encontra no momento. Sob a perspectiva nacional (Saito, 1984; Matsudo e 

Matsudo, 1991; Meneses et al., 2008; Leite et al., 2009) e regional (Azevedo et al., 

2009), alguns trabalhos também verificaram a validade do método de auto-avaliação 

da maturação puberal. 

A leitura destes estudos demonstrou resultados conflituosos em relação ao 

método auto-avaliativo e, ao analisarmos a aplicação prática do mesmo, devemos ter 

em mente que a presença de fotos contendo imagens de órgãos sexuais de meninos 

e meninas, limita esse tipo de avaliação em alguns estabelecimentos de trabalho, tais 

como escolas e clubes, pois implicam no cuidado com situações de privacidade e 

constrangimento para os avaliados e seus responsáveis. 

Estas limitações confirmam a importância da busca por novas formas de 

avaliação que se preocupem com os aspectos éticos e de privacidade do avaliado, 

assim identificando os estágios de maturação puberal de forma simples, econômica e 

confiável, com total acesso a qualquer forma de condição social, ou mesmo sob o 

ponto de vista prático.  

Neste ponto, buscando novos meios de análise para a maturação biológica, 

observamos que as principais modificações físicas decorrentes da puberdade estão 

relacionadas com as alterações antropométricas (Nandi e Chaudhur, 2010), sendo 

esta uma perspectiva inicial para a análise de como as variáveis antropométricas 

podem predizer a maturação puberal. 

Além disso, mesmo não substituindo, sob nenhum aspecto, a avaliação 

realizada por um médico especialista, o desenvolvimento de uma equação de 
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predição da maturação puberal também poderá alcançar sua importância dentro da 

área da saúde, principalmente quando relacionada à Educação Física e, 

consequentemente, ao processo de Identificação de Talentos Esportivos.     

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Entendemos que esta pesquisa possui importância dentro das perspectivas 

acadêmicas, profissionais e sociais. Acadêmica por possibilitar um meio simples e 

prático para a avaliação da maturação puberal em grandes populações, por 

profissionais que não médicos, auxiliando as ideias que norteiam a criação de novas 

ferramentas para o sistema de seleção e formação de novos talentos esportivos, pois 

de nada valem os investimentos fornecidos para os atletas, caso não exista atenção 

e planejamento desde a formação de base. Profissional, ao estabelecer uma nova 

alternativa prática aos profissionais da Educação Física, favorecendo o 

desenvolvimento de seu trabalho e possibilitando a utilização de um novo método 

que possa constituir-se como meio de auxílio nas atividades em sala ou na 

prescrição de atividades físicas, sendo elas no âmbito da escola ou dos clubes e 

escolinhas esportivas. Social, por propiciar à população um novo método avaliativo 

da maturação puberal que, mesmo não substituindo a avaliação médica, contribui 

para sua utilização dentro de estudos epidemiológicos, assegurando privacidade e 

segurança aos avaliados. 
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3. OBJETIVOS 

 

Este estudo objetiva desenvolver uma equação de predição da avaliação 

puberal de sujeitos do sexo masculino, baseada em medidas antropométricas.  

Na tentativa de organizar os processos determinantes à obtenção dos 

resultados finais, três artigos foram produzidos como base na proposta dos seguintes 

objetivos específicos: 

� Avaliar o comportamento das medidas antropométricas, segundo os 

estágios de maturação puberal. 

� Analisar a intensidade da relação entre as medidas antropométricas e os 

estágios de maturação puberal.   

� Identificar as variáveis com maior poder de explicação dos estágios da 

maturação puberal. 

� Verificar os seus níveis de validação e concordância da equação proposta. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

O estudo apresenta caráter transversal e cunho metodológico sob a forma 

descritiva que, por ser um estudo de status, possibilita a observação, análise e 

descrição objetiva e completa do fenômeno (Thomas e Nelson, 2007). 

No intuito de atender sua complexidade, o estudo empregou a comparação 

do conjunto de variáveis nos grupos, determinada pela premissa de que as 

diferenças não possam ser atribuídas ao acaso, e o tratamento estatístico 

determinará apenas se os grupos são diferentes, e não o porquê de eles serem 

diferentes, objetivando, portanto, a aceitação ou rejeição da hipótese nula (Thomas e 

Nelson, 2007). 

Por último, foi realizada uma análise discriminante múltipla, uma vez que 

neste tipo de análise, as variáveis devem ser aleatórias e inter-relacionadas, ou seja, 

seus diferentes efeitos não podem ser significativamente interpretados de forma 

separada (Hair et al., 2005). 

 

4.2  População e amostra 

A população do estudo compreende sujeitos do sexo masculino, com faixa 

etária entre oito e 18 anos, residentes da cidade de Natal/RN.  

A amostragem foi selecionada de forma aleatória, sendo composta por 206 

sujeitos. 

 

4.3  Critérios de inclusão e exclusão 

Os critérios de inclusão da amostra respeitaram a seletividade para o sujeito 

que estivesse na faixa etária entre 8 e 18 anos de idade, residisse na cidade de 

Natal/RN, além de que concordasse e, posteriormente, assinasse o termo de 

compromisso apresentado. Os critérios de exclusão foram utilizados para os sujeitos 

com síndromes genéticas identificadas, déficit cognitivo ou em tratamento com 

hormônio de crescimento (GH), agonistas do hormônio liberador de gonadotrofinas 

(GnRHa) e esteroides sexuais. 
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4.4  Variáveis de estudo 

Objetivando um modelo de predição equacional, a avaliação da maturação 

puberal, tanto em relação ao desenvolvimento da pilosidade como da genitália, 

representa a variável dependente do estudo.  

As variáveis independentes (preditoras) são representadas por todas as 

medidas antropométricas (massa corporal, estatura, altura tronco-cefálica, 

comprimento de membros inferiores, diâmetros ósseos, perimetrias e dobras 

cutâneas). Além disso, algumas variáveis intervenientes também foram levadas em 

conta, uma vez que podem representar fator de influência do processo de 

desenvolvimento puberal, tais como a etnia, as condições de saúde e a sazonalidade 

(Sun et al., 2002; Styne, 2004; Martinelli Júnior et al., 2006; Coutinho e Freitas, 2009; 

Boyne et al., 2010; Drenowatz et al., 2010; Perrin et al., 2012). 

Em primeiro lugar, a realização de estudos, no Brasil, que intencionem o 

controle dos fatores étnicos, será marcada por grandes dificuldades, uma vez que o 

país apresenta uma variabilidade étnica muito grande,  marcada, principalmente, pela 

“mistura” de raças.  

Por outro lado, ocorreu uma maior facilidade em relação ao controle das 

condiçoes de saúde dos sujeitos avaliados, pois a utilização de uma simples 

anamese foi suficiente. A importância de se preocupar com este fator pode ser 

exemplificada a partir de crianças com hipotireoidimo, que podem sofrer um deficit na 

altura adulta, caso o tratamento não seja realizado adequadamente (Teng et al., 

2004). Assim, para minimizar esse viés, o estudo adotou critérios de exclusão que 

não permitissem a entrada de sujeitos com qualquer problema relacionado ao 

crescimento ou desenvolvimento puberal. 

Quanto a perspectiva da sazonalidade, alguns cuidados foram tomados em 

relação ao tempo de execução das avaliações, que ocorreram em um período 

máximo de 6 meses. Além disso,  a cidade onde foram realizadas as avaliações 

(Natal/RN), por estar localizada numa zona intertropical, possui uma diferenciação 

climática mínima nas estações do ano.  

 

4.5  Seleção amostral 

No intuito de oferecer maior confiabilidade à seleção dos participantes da 
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pesquisa, foram realizados procedimentos estatísticos prévios para determinar o 

número mínimo necessário de participantes na amostra. 

A partir da realização de um estudo piloto, adotou-se um cálculo amostral 

baseado nas referências estatísticas de desvio padrão e erro padrão observados, 

indicando o tamanho amostral pela seguinte equação: n = ((z*d) / E)², onde: n= 

tamanho amostral; Z = valor 1,96 para o intervalo de confiança de 95%; d = desvio 

padrão; E = erro padrão de estimativa (Thomas e Nelson, 2007).  

Como a variável de desfecho é caracterizada como não-métrica, essa 

equação ainda seria inviável, porém, decidimos adotar a utilização de todas as 

variáveis métricas avaliadas no piloto, e formar um intervalo (Mínimo e Máximo) de 

expectativa, baseados na perspectiva de que as mesmas caracterizam-se como 

principal componente de explicação da maturação puberal, para o desenvolvimento 

da equação preditiva.  

 

4.6  Estudo Piloto 

O estudo foi realizado no ambulatório do Hospital de Pediatria Professor 

Heriberto Ferreira Bezerra, anexo integrante ao Complexo Hospitalar de saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Após aprovação da administração do ambulatório, uma sala foi providenciada 

para a realização do estudo (denominada sala de avaliação antropométrica), de 

forma que a mesma se adequava as exigências necessárias, como espaço amplo 

para a montagem dos aparelhos e conforto do avaliado e seu (s) responsável (eis); 

distanciamento dos consultórios médicos, no intuito de dimininuir a ocorrência de 

barulho ou interrupção por parte de algum outro paciente ou funcionário; e o controle 

da temperatura da sala, de forma que todos foram avaliados sob a mesma condição 

ambiental. 

Após o controle das influências físicas do espaço, foi definido um 

cronograma de avaliações que compreendeu os meses de Março, Abril e Maio. 

Durante esse período, foram selecionados pacientes de duas formas: diretamente ou 

indiretamente. 

A forma direta ocorreu a partir da captação de pacientes que tinham uma 

consulta previamente marcada para o médico (pediatra endocrinológico). Ao 
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chegarem ao espaço destinado aos consultórios, o paciente, acompanhado do 

responável, era abordado por um dos avaliadores e, após o consentimento e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por ambos 

(Anexo I), era realizada a anamnese geral da pesquisa, a partir de informações sobre 

os dados gerais do individuo (Apêndice I). 

A forma indireta ocorreu pela marcação da avaliação de indivíduos que não 

eram pacientes cadastrados no ambulatório. A partir da aleatorização de voluntários 

com interesse em participar da pesquisa, os responsáveis eram contactados e a 

avaliação era pré-agendada para um dia viável à disponibilidade dos mesmos. Após 

a confirmação de ambas as partes, a avaliação era realizada sob as mesmas 

condições da forma direta. 

Posteriormente à realização da anamnese inicial, o indivíduo entrava no 

consultório médico e era submetido a uma avaliação clínica (massa corporal, 

estatura e estágio pubertário). Em seguida, o mesmo era alocado para a sala de 

avaliação antropométrica, e passava pelo restante do processo avaliativo. 

Para tal, a avaliação médica era baseada nos critérios estabelecidos por 

Tanner (1962) para a identificação do estagiamento puberal, e a avaliação 

antropométrica, nos procedimentos definidos pela International Society for the 

Advancement of Kineanthropometry (ISAK) (Marfell-Jones et al., 2006).  

Vale ressaltar que a escolha do ambiente (ambulatório) para a realização das 

avaliações do estudo piloto ocorreu obedecendo a questões de viabilidade e 

praticidade para o desenvolvimento da pesquisa. Ainda que não representasse uma 

situação normal do cotidiano de jovens com a faixa etária utilizada, Azevedo e 

colaboradores (2009) mostraram que não existe diferença na relação da avaliação 

maturacional feita por dois avaliadores, seja em ambiente escolar ou ambulatorial. 

O período dos três meses utilizados para a realização do estudo piloto 

propiciou a avaliação de um total de 106 indivíduos. Destes, 54 foram excluídos da 

amostra, uma vez que não contemplavam os critérios de inclusão, ou se inseriam 

dentro de um dos critérios de exclusão. Por se tratar de um ambiente hospitalar, a 

maioria apresentava doenças como diabetes, hipotireoidismo ou baixa estatura. 

Os demais indíviduos, que atenderam aos critérios estabelecidos (n = 52), 

representaram a amostra do estudo piloto, utilizados na realização do cálculo de 
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estimativa da amostra, que informou sobre uma necessidade mínima aproximada de 

181 pessoas. 

Além disso, estes sujeitos foram utilizados para a amostra de validação da 

equação de predição. 

 

4.7  Procedimentos de Coleta 

O cálculo amostral foi realizado como uma forma de aumentar a 

confiabilidade dos métodos empregados no estudo. Depois de constatado seu 

resultado, foi iniciado o processo de coleta dos dados, segundo um novo 

planejamento de quatro meses. 

O ambulatório deixou de ser o local de avaliações, e passamos a selecionar 

os indivíduos no próprio local de estudo, ou seja, nas escolas. As mesmas foram 

selecionadas segundo sua disponibilidade para atender as demandas do projeto, de 

forma que conseguimos contemplar tanto as de caráter particular, quanto as 

públicas.     

A conversa com a direção ou coordenação constituiu-se como primeiro passo 

do processo e, uma vez aceitas as condições exigidas pelo estudo, os alunos 

obtiveram a informação sobre a realização do projeto, e os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram entregues aos (as) responsáveis 

dos mesmos. Logo após esse procedimento, a escola foi informada sobre os dias 

mais viáveis para a realização das avaliações e, em comum acordo, definia-se um 

pré-agendamento. 

Nos dias de realização das avaliações, aqueles alunos que estavam com o 

TCLE devidamente assinado, foram novamente convidados para participar da 

pesquisa e, em caso de aceitação, encaminhavam-se para a sala de apoio à 

avaliação. Neste ponto, ressalta-se que a sala era escolhida segundo os mesmos 

critérios requeridos no ambulatório, tais como a estrita privacidade, o distanciamento 

de focos de barulho ou constante interrupção por parte de professores ou alunos. 

Tais medidas foram adotadas em conformidade com as exigências requeridas pelo 

Comitê de Ética, e enfatizadas pelo TCLE. 

Após o processo de aceitação e esclarecimento de prováveis dúvidas 

referentes aos métodos de avaliação, o aluno foi encaminhado, primeiramente, para 
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a avaliação médica e, logo em seguida, numa outra sala, para a avaliação 

antropométrica. Os resultados de ambas as avaliações não foram compartilhados 

entre os avaliadores, de forma a evitar qualquer tendência durante as aferições. 

Ao término da pesquisa, as escolas foram informadas sobre a 

disponibilização dos resultados individuais e gerais - caso o número de avaliados 

fosse suficiente. O responsável pela escola optou por uma das formas de entrega 

desses resultados, sendo realizada diretamente para os alunos, ou diretamente para 

os pais, a partir da marcação de uma reunião geral. 

A segunda fase da coleta de dados foi responsável por um total de 223 

avaliações, ocorrendo perda de 17 avaliações (7,63%) pelos critérios estabelecidos 

para a amostra. Ao final, 206 indivíduos foram avaliados. 

 

4.8  Instrumentos de medida 

Os intrumentos utilizados no estudo obedeceram a critérios previamente 

estabelecidos pelos pesquisadores, segundo sua autenticidade científica e validação 

dos protocolos. Para tal, foram realizadas as avaliações: anamnese, antropométrica 

e clínica (desenvolvimento puberal).  

 

a) Avaliação Antropométrica:  

Os vieses de aferição da avaliação antropométrica foram minimizados pelo 

cálculo do Erro Técnico de Medida (ETM) (Perini et al., 2005). Cada antropometrista 

(iniciante ou experiente) passou por um período de capacitação do protocolo das 

medidas e teve seu ETM calculado (Apêndices II e III), obedecendo aos valores de 

referência propostos por Pedersen e Gore (2000). O cálculo foi realizado a partir de 

um estudo realizado paralelamente com 26 sujeitos, seguindo as equações (Silva et 

al., 2011): 

ETM (Absoluto) = 	�∑�²

��  

Onde: 

∑d² = Somatório dos desvios elevado ao quadrado; 

N = número de sujeitos avaliados. 
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% ETM = 	��	
	
	x 100 

Onde: 

ETM = Valor do ETM absoluto; 

VMV = Valor médio da variável. 

 

Os sujeitos foram avaliados descalços e vestindo o mínimo de roupa 

possível, dentro da possibilidade de se evitar qualquer tipo de constrangimento, 

sendo mensuradas as variáveis de massa corporal, estatura, altura tronco cefálica, 

comprimento de membros inferiores, cinco diâmetros ósseos, dez alturas ósseas, 

treze perimetrias e oito dobras cutâneas. Todas as medidas foram baseadas nas 

recomendações apresentadas pela (ISAK) (Marfell-Jones et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massa corporal (MC): Sujeito posicionado em pé, localizado no centro da 

plataforma da balança, ombros descontraídos, braços ao lado do corpo e evitando 

qualquer tipo de movimento. O registro foi anotado em kilogramas (Kg), utilizando 

uma Balança eletrônica da marca Welmy, com capacidade de 300 Kg e precisão de 

50 g, mostrada na Figura 1. 

Figura 1 - Balança digital com estadiômetro acoplado. 
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Estatura: Definida como a distância entre a planta do pés e o Vértex. O sujeito 

ficou com os pés descalços e unidos, com a cabeça voltada ao plano de Frankfurt e 

mantendo contato entre a parede e as seguintes regiões corporais: posteriores do 

calcanhar, cintura pélvica, cintura escapular e cintura occiptal. O avaliador observou 

a altura do ponto mais alto da cabeça, ao final de uma inspiração. O registro foi 

realizado em metros (m), utilizando a régua antropométrica da balança eletrônica da 

marca Welmy, com escala entre 1,00 e 2,00m, e precisão de 0,1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura Tronco Cefálica (ATC): O sujeito permaneceu sentado sobre uma caixa 

ou plataforma de nível, com as mãos relaxadas na frente da coxa, cabeça no plano 

de Frankfurt e tomando cuidado para não contrair os músculos glúteos ou executar 

um movimento com as pernas. O avaliador observou a altura do ponto mais alto da 

cabeça, ao final de uma inspiração. O registro foi realizado em metros (m), utilizando 

uma fita antropométrica da marca sanny, com 2 metros de comprimento e precisão 

de 0,1 cm, como apresentado na Figura 2. 

Comprimento dos Membros Inferiores (MMII): Encontrado a partir da diferença 

entre a estatura e a altura tronco cefálica. 

As medidas de diâmetros foram realizadas por dois instrumentos distintos: 

um segmômetro da marca Sanny, com 2 metros de comprimento e precisão de 0,1 

cm; e um paquímetro metálico da marca Cescorf, com precisão de 0,1 cm, 

Figura 2 - Fita antropométrica utilizada para a avaliação da 
ATC. 
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apresentados na Figuras 3 e 4. As medidas foram realizadas sempre do lado direito, 

de forma que o instrumento era posicionado firmimente no local, objetivando diminuir 

a influência dos tecidos moles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diâmetro Biacromial: É a distância entre os pontos mais laterais dos acrômios. 

O sujeito ficou em pé e com os braços relaxados lateralmente. O avaliador se 

colocou posteriormente ao sujeito, posicionando o paquímetro para cima, a um 

ângulo de 30º, tomando os devidos cuidados para ajustar o aparelho nos pontos 

anatômicos, sem comprimir os tecidos sobrejacentes. 

Diâmetro Bi-Íliocristal: Corresponde à distância entre os pontos mais salientes 

e lateralizados das cristas ilíacas. O sujeito se posicionou em pé e com os braços 

relaxados sobre a região peitoral. O avaliador se se colocou anteriormente ao sujeito, 

posicionando o paquímetro para cima, a um ângulo de 45º, tomando os devidos 

Figura 3 - Paquímetro metálico para avaliação dos diâmetros ósseos. 

Figura 4 - Segmômetro para avaliação das alturas e diâmetros ósseos. 
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cuidados para ajustar o aparelho nos pontos anatômicos, sem comprimir os tecidos 

sobrejacentes. 

Diâmetro Torácico Transverso: Corresponde à distância entre os pontos mais 

laterais do tórax (nível mesoesternal). Com o sujeito posicionado em pé, os braços 

deveriam realizar uma abdução suficiente para permitir o posicionamento do 

paquímetro, que então era direcionado para baixo, a um ângulo de 30º. O avaliador 

se posicionava lateralmente ao sujeito, realizando ao mensuração ao final de uma 

expiração. 

Diâmetro Bi-epicôndilo Umeral (D. Umeral): Corresponde a distância entre os 

epicôndilos medial e lateral do úmero. O sujeito se posicionava em pé, com o braço 

direito elevado e cotovelo flexionado em 90º. Após palpação dos epicôndilos, o 

avaliador pressionava o aparelho sobre os mesmos e realizava a mensuração. Vale 

ressaltar que o paquímetro poderia ficar numa posição oblíqua, uma vez que o 

epicôndilo medial geralmente se localiza numa posição mais baixa que o lateral. 

Diâmetro Bi-epicôndilo Femural (D. Femural): Corresponde a distância entre 

os epicôndilos medial e lateral do fêmur. O sujeito permanecia sentado, com a palma 

das mãos repousadas sobre as coxas e o joelho direito realizando uma flexão de 90º. 

Após palpação dos epicôndilos, o avaliador mantinha a pressão do aparelho sobre os 

mesmos, e realizava a mensuração. 

As medidas de alturas e comprimentos ósseos foram realizadas a partir de 

um segmômetro da marca Sanny, com 2 metros de comprimento e precisão de 0,1 

cm. 

Comprimento Acromial-Radial: Representa o comprimento do braço, sendo 

realizado a partir da distância entre o ponto de reparo do acrômio e a parte mais 

próximo-lateral da borda da cabeça do rádio. O sujeito se posicionava em pé, com o 

braço esquerdo relaxado em relação ao tronco, e o antebraço direito devendo estar 

pronado. 

Comprimento Radial-Estiloidal: Representa o comprimento do antebraço, 

sendo realizado a partir da distância entre as marcas radial e estiloidal. O sujeito se 

posicionava em pé, com o braço esquerdo relaxado em relação ao tronco, e o 

antebraço em semi-pronação. 
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Comprimento Estiloidal-Dactiloidal: Representa o comprimento da mão, 

verificando a distância entre a linha estiloidal e a parte mais distal do 3º dedo. O 

sujeito se posicionava em pé, com o braço esquerdo relaxado em relação ao tronco, 

enquanto o ombro direito estava parcialmente flexionado, o antebraço supinado e os 

dedos extendidos 

Comprimento Trocânter-Tibial Lateral: Representa o comprimento da coxa, 

compreendendo a distância entre as marcas trocantérica e tibial lateral. O sujeito 

assumia uma posição em pé, com os pés juntos e os braços cruzados sobre o tórax. 

Comprimento Tibial Lateral: Representa o comprimento da perna, 

compreendendo a distância entre a marca tibial lateral e a planta dos pés. O sujeito 

assumia uma posição em pé, com os pés juntos e os braços relaxados lateralmente 

ao tronco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As medidas de perimetria foram realizadas a partir de uma fita 

antropométrica da marca sanny, com 2 metros de comprimento e precisão de 0,1 cm, 

ilustrada na Figura 5. Em todas as mensurações, o avaliador deveria tomar cuidado 

para não apertar muito a fita, pois os tecidos, por serem compressíveis, poderiam 

subestimar o resultado final. 

Perímetro de cabeça: Referente ao nível imediatamente acima da glabela. O 

sujeito se posicionava em pé, numa situação relaxada e com a cabeça posicionada 

para o plano de Frankfurt. A fita métrica era posicionada perpendicularmente ao eixo 

da cabeça, de forma que era pressionada o bastante para comprimir o cabelo. Para 

Figura 5 – Fita antropométrica e lápis de marcação antropométrica. 
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tal, tomou-se cuidado para não incluir a orelha ou objetos (grampos, clips ou itens 

similares). 

Perímetro de Pescoço: Referente ao nível imediatamente acima da cartilagem 

tireóide. O sujeito ficava em pé, totalmente relaxado e com a cabeça para o plano de 

Frankfurt. A medida era realizada imediatamente acima da cartilagem tireóide, e a fita 

era posicionada perpendicularmente ao eixo do pescoço. O avaliador era instruído a 

apertar a fita cuidadosamente, de forma a não comprimir o tecido ou causar algum 

incômodo ao avaliado. 

Perímetro de Braço Relaxado: Referente ao ponto médio entre o acrômio 

direito e o ponto radial. O sujeito se posicionava em pé, com os braços relaxados 

para os lados e levemente abduzidos, facilitando o posicionamento da fita. Esta 

deveria ser posicionada de forma perpendicular ao eixo do braço. 

Perímetro de Braço Contraído: Corresponde ao nível máximo de contração da 

musculatura do bíceps braquial. O sujeito se posicionava em pé, braço esquerdo 

relaxado, enquanto o direito permanecia levantado, realizando supinação de 

antebraço e flexão de cotovelo (entre 45º e 90º). O avaliador, postado ao lado do 

sujeito, posicionava a fita métrica e, durante a execução de força máxima do bíceps 

braquial, era verificado o ponto de maior circunferência. 

Perímetro de Antebraço: Corresponde  ao maior comprimento entre a parte 

distal do antebraço e o epicôndilo umeral. O sujeito ficava posicionado em pé, com o 

ombro direito levemente flexionado, cotovelo em extensão e antebraço supinado, de 

forma que os músculos ficassem relaxados.  

Perímetro de Punho: Corresponde ao menor comprimento da parte mais distal 

ao processo estilóide. Para tal, o sujeito se posicionava em pé e com o braço 

esquerdo relaxado, enquanto no lado direito ocorria uma leve flexão de ombro, 

extensão de cotovelo e supinação de antebraço.  

Perímetro de Peitoral ou Tórax: Correspondente ao nível do ponto 

mesoesternal. O sujeito se posicionava em pé, com os braços apoiados para os 

lados e ligeiramente abduzidos. O avaliador, posicionado lateralmente, posicionava a 

fita métrica no ponto anatômico e solicitava que o sujeito relaxasse os braços, assim 

realizando a mensuração ao final de uma expiração normal. 
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Perímetro de Cintura: Referente ao ponto mais estreito entre a borda da 10ª 

costela e a crista ilíaca. O sujeito se postava em pé, numa posição relaxada, e 

abduzia ligeiramente o braço, para que a fita pudesse passar ao redor do abdômen. 

Já o avaliador, em frente ao sujeito, realizava a mensuração ao final de uma 

expiração normal. 

Perímetro abdominal: Referente à linha imaginária que se forma a partir da 

cicatriz umbilical. O sujeito se postava em pé, numa posição relaxada, e abduzia 

ligeiramente o braço, para que a fita pudesse passar ao redor do abdômen. Já o 

avaliador, em frente ao sujeito, realizava a mensuração ao final de uma expiração 

normal. 

Perímetro de quadril: Referencia-se na maior protuberância dos glúteos, 

quando posicionado anteriormente a sínfise púbica. O sujeito ficava posicionado em 

pé, cruzando os braços sobre o tórax, com os pés juntos e os glúteos relaxados.  

Perímetro de Panturrilha: Corresponde a maior circunferência da região da 

panturrilha, segundo uma visão lateral. Sujeito em pé, com os braços cruzados sobre 

o tórax, pés ligeiramente afastados e massa distribuída igualmente sobre os dois. O 

avaliador realizava a mensuração numa posição lateral ao avaliado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As medidas de dobras cutâneas foram realizadas a partir de um compasso 

Harpenden (John Bull British Indicators Ltd), com escala de unidades de 0,2 mm e 

interpolação de medida de 0,1 mm, apresentado na Figura 6. Como citado 

Figura 6 – Compasso de dobras cutâneas Harpenden. 
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anteriormente, o avaliador possuia experiência nesse tipo de avaliação, 

apresentando um erro técnico menor que 5%.   

Dobra Cutânea Triciptal (TR): Refere-se ao ponto mais posterior do tríceps na 

visão do ponto médio Acrômio-Radial. Para tal, o sujeito se posicionava em pé, com 

ambos os braços relaxados. 

Dobra Cutânea Subscapular (SB): Localizada 2 cm abaixo do ponto mais 

ínfimo do ângulo inferior da escápula, formando uma linha oblíqua lateralmente (45º). 

O Sujeito se posicionava em pé, com os braços relaxados lateralmente ao tronco. 

Dobra cutânea Biciptal (BC):  Refere-se ao ponto mais anterior do bíceps na 

visão do ponto médio Acrômio-Radial. Para tal, o sujeito se posicionava em pé, com 

ambos os braços relaxados. 

Dobra Cutânea supra-Ilíaca (SI): Está localizada imediatamente acima da 

parte mais lateral do bordo superior da crista ilíaca. O sujeito se posicionava em pé, 

com os braços abduzidos horizontalmente. 

Dobra Cutânea Supra espinha (SE): É representada pela interseção entre 

duas linhas imaginárias. Uma, traçada da espinha ilíaca até a borda axilar anterior, 

enquanto a outra é representada por uma linha horizontal ao nível da marca 

iliocristal. O sujeito se posicionava em pé, com os braços abduzidos horizontalmente. 

 Dobra Cutânea Abdominal (AB): Está localizada a 5 cm do lado direito 

da cicatriz umbilical. O sujeito se posicionava em pé, com os braços abduzidos 

horizontalmente. 

 Dobra Cutânea de Panturrilha (PM): Localizada no ponto medial de 

maior perimetria da panturrilha. O sujeito se posicionava sentado em uma cadeira, 

com a coluna ereta, os braços suspensos na região lateral do tronco e o joelho em 

flexão a 90º. 

 

b) Avaliação médica: 

A escolha dos avaliadores para avaliar a maturação puberal também foi 

cuidadosamente analisada, sendo a mesma realizada por dois médicos pediatras 

endocrinologistas com experiência nesse tipo de avaliação. Além disso, no intuito de 

minimizar o erro inter-avaliador, um estudo de Azevedo (2009) demonstrou uma forte 
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correlação entre a avaliação da maturação puberal realizada pelos dois 

examinadores que participaram do presente estudo.  

Em relação ao método, embora os modelos de avaliação do estadiamento 

puberal tenham começado a ser propostos nas décadas de 40 e 50, o mais aceito 

atualmente foi proposto por Tanner (1962), que avalia o desenvolvimento das 

características sexuais secundárias, baseado no diagnóstico dos pêlos púbicos (P) e 

da genitália externa masculina (G).  

Neta avaliação, a maturação puberal obedece a uma cronologia, podendo 

ser classificada em cinco estágios (Coutinho e Freitas, 2009). Cada estágio 

representa o estado puberal de um sujeito, para aquele momento, segundo as 

características descritas por Tanner (1962), e representadas em forma de fotografias.  

 

4.9  Tratamento Estatístico 

A análise descritiva foi realizada a partir dos valores de tendência central 

(média e mediana) e seus derivados (desvio padrão intervalo interquartil). A 

distribuição dos dados foi observada a partir dos testes de Shapiro-Wilk e Levene, 

sendo encontrada distribuição não-paramétrica apenas para as dobras cutâneas, e 

tiveram de passar pelo processo de transformação logarítmica neperiana, que obteve 

sucesso na normalização destas variáveis. A análise inferencial ocorreu pela ANOVA 

one-way, com post hoc de Scheffé.   

O método multivariado de análise discriminante foi realizado a partir da 

estimação simultânea, no intuito de gerar uma função que identifique a inter-relação 

existente entre os estágios de maturação puberal e as variáveis antropométricas. 

Foram observados os pressupostos da análise discriminante de normalidade dos 

dados, multicolinearidade (Tolerância > 0,1 e Fator de Inflação de Tolerância < 10) e 

homogeneidade da matriz de covariâncias (p > 0,05). 

Após concluir que todos os pressupostos foram atendidos, as trinta e duas 

variáveis antropométricas, juntamente com a idade cronológica, foram utilizadas para 

a análise discriminante, a partir do método de estimação simultânea, assim gerando 

uma equação preditiva. Em seguida, a análise de validação foi realizada pela 

avaliação dos níveis de concordância entre o método preditivo e o método direto, 

que foram calculados pelo índice Kappa ponderado linear. 
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As análises foram realizadas pelo programa Statistica (versão 6.0) e Medcalc 

(versão  12.4), sendo o nível de significância adotado de p < 0,05.  

 

4.10 Comitê de ética 

Conforme exigência em pesquisa, o projeto foi devidamente registrado no 

Sistema Nacional de Informações Sobre Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos (SISNEP), e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob o número 618/11, assim 

entrando em conformidade à resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde para 

pesquisas envolvendo seres humanos . 
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5. ARTIGOS PRODUZIDOS 

 

5.1 O artigo “Contribuição das características antropométricas na predição dos 

estágios de maturação puberal de jovens do sexo masculino” será submetido no 

periódico Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia, que possui Fator de 

Impacto 0,879 e Qualis B1 da Capes para a área de Educação Física. 

 

5.2 O artigo “Análise discriminante da maturação puberal de jovens do sexo 

masculino, a partir das características antropométricas” será submetido no periódico 

Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, que possui Fator 

de Impacto 0,354 e Qualis B1 da Capes para a área de Educação Física. 

 

5.2 O artigo “Predição da maturação puberal a partir de variáveis antropométricas: 

Proposta de um método não invasivo” será submetido no periódico Jornal de 

Pediatria, que possui Fator de Impacto 1,013 e Qualis B1 da Capes para a área de 

Educação Física. 
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Resumo 

 

Objetivo: Identificar a contribuição de variáveis antropométricas para a predição 

do estádio maturacional em jovens do sexo masculino. 

Métodos: Estudo transversal, sendo investigados 190 sujeitos do sexo masculino, 

com idade entre oito e 18 anos, selecionados aleatoriamente em escolas públicas e 

privadas da Natal. Foram selecionadas trinta e duas variáveis antropométricas, 

sendo todas avaliadas a partir das recomendações da International Society for the 

Advancement of Kineanthropometry (ISAK). A avaliação da maturação puberal foi 

baseada na observação de dois especialistas experientes, que identificaram o 

desenvolvimento da genitália, segundo as recomendações propostas por Tanner 

(1962). 

Resultados: Tanto na idade cronológica, quanto nas variáveis antropométricas, 

houve um aumento de seus valores, com o avanço do desenvolvimento puberal (p < 

0,05). As variáveis de Altura tronco-cefálica, diâmetro bi-epicôndilo femural, 

perimetria de antebraço, dobra cutânea de tríceps, alturas ósseas tibial e acrômio-

radial apresentaram a melhor relação para predição dos grupos maturacionais, e 

foram capazes de reclassificá-los com um percentual de 76,3%. 

Conclusão: As características antropométricas apresentaram diferenças 

significativas entre os momentos dos estádios maturacionais, sendo encontradas, de 

forma representativa, sete variáveis que melhor predizem os estágios de maturação 

puberal. 

 

Palavras-chave: Antropometria; Puberdade; Maturidade sexual; Análise 

discriminante.  
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Abstract 

 

Objective: Identify the contribution of anthropometric variables to predict the 

maturational stadium  in young males.  

Methods: Cross-sectional study, where 190 male subjects were evaluated, aged 

between eight and 18 years, randomly selected from public and private schools of 

Natal, Brazil. Thirty-two anthropometric variables were measured, and evaluated all 

by the recommendations from the International Society for the Advancement of 

Kineanthropometry (ISAK). The assessment of pubertal maturation was based on the 

observation of two experienced experts, who identified the genital development, 

according to the recommendations proposed by Tanner (1962). 

Results: Both chronological age as the anthropometric variables, there was an 

increase of their values with the advancement of pubertal development (p <0.05). The 

variables of sitting height, biepicondylar femur, forearm girth, triceps skinfold, tibial 

and acromiale-radiale bone lenghts showed the best value for prediction of 

maturational groups, and were able to reclassify them with a percentage of 76.3%. 

Conclusion: The anthropometric characteristics showed significant differences 

between the moments of maturational stages, being found in a representative way, 

seven variables that best predict the stages of pubertal maturation. 

 

Keywords: Anthropometry; Puberty; Sexual Maturation; Discriminant analysis. 
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INTRODUÇÃO 

A puberdade é definida como a fase de desenvolvimento que transforma o 

corpo infantil em adulto, a partir de mudanças físicas e hormonais que culminam com 

a maturação sexual e a capacidade de reprodução (Parent et al., 2003; Coutinho e 

Freitas, 2009; Sun et al., 2012). Seu aparecimento pode ser visto como importante 

ferramenta de análise, pois ocorre em um tempo individual e é regulado por 

mecanismos genéticos, neuroendócrinos e ambientais (Verreschi, 2006; Maakaroun 

e Souza, 2009).  

O método mais utilizado para a avaliação clínica do desenvolvimento 

pubertário foi proposto por Tanner, a partir da observação das características sexuais 

secundárias, e sendo dividido em cinco estágios maturacionais. Nos meninos, este 

método se baseia nas características da pilosidade genital e púbica e do 

desenvolvimento da própria genitália, sendo o estágio 1 referente ao período anterior 

a puberdade, e o estágio 5, a pós-puberdade (Marshall e Tanner, 1970; Azevedo et 

al., 2009). 

Mesmo amplamente utilizado no acompanhamento da maturação biológica, 

este método de avaliação possui algumas limitações que podem comprometer a sua 

utilização em ambientes externos ao consultório médico, uma vez que a análise 

clínica é realizada segundo as características sexuais secundárias dos indivíduos. De 

forma mais comum, as situações de constrangimento do avaliado ou a falta de 

privacidade do ambiente escolhido podem comprometer o transcorrer do processo 

avaliativo, e assim tornar-se um fator limitante para seu uso (Veldre e Jurimae, 2004; 

Pérez et al., 2006). 

Na tentativa de minimizar tais limitações, alguns estudos propõem a 

utilização da auto-avaliação, que se utiliza de fotografias que ilustram os principais 

aspectos de cada estágio maturacional, e possibilita uma identificação visual auxiliar 

para que o avaliado aponte a foto que mais se assemelha ao seu momento 

maturacional atual. Entretanto, estudos nacionais e internacionais demonstraram, em 

geral, um conflitonos valores de confiabilidade deste método, que também possui a 

limitação de promover situações de constrangimento aos indivíduos (Desmangles et 

al., 2006; Meneses et al., 2008; Azevedo et al., 2009). 
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Diante desta perspectiva, estudos demonstram que modificações 

morfológicas são comuns durante a puberdade nos meninos, uma vez que o 

aumento da produção de hormônios sexuais possui relação significativa com a 

modificação de algumas medidas corporais(Zhang e Wang, 2009; Nandi e Chaudhur, 

2010). Baseando-se nestes achados, a análise dos parâmetros antropométricos e de 

composição corporal pode ser considerada como uma importante ferramenta para o 

acompanhamento do desenvolvimento puberal, uma vez que as mudanças na 

morfologia corporal externa estão relacionadas com o avanço dos estágios de 

maturação sexual (Barbosa et al., 2006; Linhares et al., 2009; Boyne et al., 2010).  

Dentre os métodos utilizados para analisar a relação entre estas variáveis, a 

análise multivariada pode ser reconhecidamente importante, uma vez que sua 

utilização poderá fornecer uma estimativa da contribuição de cada característica 

antropométrica para a predição dos estágios de maturação puberal, levando em 

conta a existência de inter-relações entre todas as variáveis (Hair et al., 2005). Par 

tal, o teste estatístico que melhor se aproxima deste objetivo é a análise 

discriminante que, assim como a regressão linear múltipla, possui o papel de verificar 

o nível de relação entre as variáveis e criar uma equação de predição de uma 

variável não-métrica, a partir de variáveis métricas. 

Para tal, o presente estudo tem por finalidade identificar as variáveis 

antropométricas que melhor predizem as diferenças apresentadas entre os estágios 

de maturação puberal. 

 

MÉTODOS 

Amostra 

Estudo do tipo transversal, onde foram investigados 190 sujeitos do sexo 

masculino, com idade entre oito e 18 anos, selecionados de forma aleatória em 

escolas públicas e privadas de Natal, Brasil. Previamente às avaliações, foi realizado 

um estudo piloto no ambulatório do Hospital de Pediatria da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (HOSPED), que possibilitou o cálculo do tamanho amostral, 

baseado num intervalo de confiança de 95%, desvio padrão e erro padrão de 

estimativa dos dados. O resultado desta estimativa definiu a necessidade de um 

número mínimo de 181 indivíduos. 
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Os critérios utilizados para a seleção da amostra excluíram os sujeitos com 

síndromes genéticas, déficit cognitivo, tratamento com hormônio de crescimento 

(GH), agonistas do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRHa) e esteroides 

sexuais, ou presença de doenças que comprometessem a interpretação dos 

resultados. Para os selecionados, a participação nas avaliações só foi permitida com 

a permissão dos pais ou responsáveis, a partir da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Inicialmente, foram avaliados 196 

indivíduos, porém com os critérios utilizados, houve uma perda amostral de 6 

pessoas. 

Os procedimentos utilizados neste estudo foram previamente aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), sob o número 618/11. 

 

Instrumentos e Procedimentos  

Foram selecionadas trinta e duas variáveis antropométricas, sendo todas 

avaliadas de acordo com as recomendações apresentadas pela International Society 

for the Advancement of Kineanthropometry (ISAK) (Marfell-Jones et al., 2006). As 

variáveis mensuradas foram a massa corporal, estatura, altura tronco-cefálica (ATC), 

comprimento de membros inferiores (MMII), cinco diâmetros ósseos (Bi-acromial, Bi-

iliocristal, Torácico Transverso, Bi-epicôndilo umeral e Bi-epicôndilo femural), cinco 

alturas ósseas (Acrômial-Radial, Radial-Estiloidal, Estiloidal-Dactiloidal, Trocantérica-

Tibial Lateral e Tibial lateral), onze perimetrias (cabeça, pescoço, braço relaxado, 

braço contraído, antebraço, punho, peitoral, cintura, abdômen, quadril e panturrilha) e 

sete dobras cutâneas (Triciptal, subescapular, biciptal, abdominal, supra-espinhal, 

supra-ilíaca e panturrilha). 

A massa corporal e estatura foram avaliadas a partir de uma Balança 

eletrônica da marca Welmy, com capacidade de 300 Kg e precisão de 50 g, e uma 

régua antropométrica acoplada, com escala entre 1,00 e 2,00m, e precisão de 0,1 

cm. As medidas de perimetria e altura tronco-cefálica foram realizadas a partir de 

uma trena antropométrica da marca Sanny, com 2 metros de comprimento e precisão 

de 0,1 cm. Os diâmetros e alturas ósseas foram mensurados a partir de dois 

instrumentos: um segmômetro da marca Sanny, com 2 metros de comprimento e 
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precisão de 0,1 cm; e um paquímetro metálico da marca Cescorf, com precisão de 

0,1 cm. As medidas de dobras cutâneas foram realizadas a partir de um compasso 

Harpenden (John Bull British Indicators Ltd), com escala de unidades de 0,2 mm e 

interpolação de medida de 0,1 mm. 

As avaliações antropométricas foram realizadas por dois avaliadores 

experientes, com níveis de Erro Técnico de Medida (ETM) adequados, segundo os 

valores apresentados na literatura de 5 % para as dobras cutâneas e 1% para as 

demais (Pederson e Gore, 2000). Nas variáveis em que o ETM ultrapassou os 

valores recomendados, optou-se por excluí-las da análise. Outros dois avaliadores 

foram treinados previamente, e realizaram as medidas longitudinais e de perimetria, 

sob a supervisão e orientação de um dos avaliadores com experiência. 

A avaliação da maturação puberal foi baseada na observação de dois 

médicos especialistas e experientes, sendo seus índices de concordância inter-

avaliador apresentados em um estudo anterior (Azevedo et al., 2009). Para tal, o 

estado puberal dos sujeitos foi avaliado de acordo com as recomendações propostas 

por Tanner (1962), sendo os mesmos separados pelo estágio de maturação sexual 

da genitália (G1-G5).  

 

Tratamento Estatístico 

A análise descritiva foi realizada a partir dos valores de tendência central e 

seus derivados. A distribuição dos dados foi observada a partir dos testes de 

Shapiro-Wilk (normalidade dos dados) e Levene (igualdade de variância entre os 

grupos), sendo encontrada distribuição não-paramétrica apenas para as dobras 

cutâneas, que foram representadas pela mediana e variação inter-quartil, e tiveram 

de passar pelo processo de transformação logarítmica neperiana, que obteve 

sucesso na normalização destas variáveis. A análise inferencial ocorreu pela ANOVA 

one-way, com post hoc de Scheffé.   

Delineando uma abordagem multivariada, observamos inicialmente, as 

condições para as assunções da análise discriminante, a partir dos testes de 

Colinearidade (Tolerância > 0,1 e Fator de Inflação de Tolerância < 10) e do teste M 

de Box (0,118). A partir disso, as variáveis foram avaliadas pela estimação 
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simultânea, no intuito de gerar uma função que conseguisse predizer a maturação 

puberal, a partir das variáveis antropométricas.  

O nível de significância foi de p < 0,05, sendo as análises realizadas a partir 

do Programa Statistica, versão 6.0.  

 

RESULTADOS 

 

Tabela 1: Dados descritivos das variáveis antropométricas, segundo o estágio puberal. 

 
G1 

n = 62 

G2 

n = 18 

G3 

n = 20 

G4 

n = 40 

G5 

n = 50 

Tamanho corporal      

Idade (anos) 9,89±1,18 11,89±1,37
†
 12,67±1,31

†
 13,84±1,21

†‡
 15,75±1,19

†‡
 

Massa Corporal (Kg) 35,29±9,05 41,35±10,10
†
 51,82±17,73

†
  57,33±11,47

†
 67,89±16,95

†‡
 

Estatura (m) 1,38±0,08 1,45±0,10
†
 1,54±0,10

†
 1,65±0,08

†‡
 1,71±0,07

†‡
 

ATC (m) 0,71±0,04 0,74±0,04
†
 0,78±0,05

†
 0,84±0,04

†‡
 0,88±0,04

†‡
 

MMII (m) 0,67±0,05 0,71±0,07 0,76±0,06
†
 0,81±0,06

†‡
 0,83±0,05

†
 

Diâmetros Ósseos (cm)      

Bi-acrômio 30,76±2,04 32,17±3,31 34,46±2,76
†
 36,64±2,54

†
 39,10±3,25

†‡
 

Torácico Transverso 22,78±2,67 23,89±2,25
†
 26,19±4,03

†
 27,23±2,23

†
 29,22±3,21

†‡
 

Bi-Iliocristal 22,70±3,19 24,00±2,37
†
 26,15±4,67

†
 26,75±2,80

†
 28,35±3,64

†‡
 

Umeral 5,66±0,44 6,07±0,51
†
 6,55±0,67

†
 6,81±0,49

†
 7,02±0,43

†
 

Femural 8,55±0,70 9,18±0,77
†
 9,62±1,01

†
 9,69±0,60

†
 9,84±0,63

†
 

Alturas Ósseas (cm)      

Acromial-Radial 25,55±1,89 27,65±2,76
†
 29,24±2,39

†
 31,26±2,20

†‡
 32,20±2,04

†
 

Radial-Estiloidal 21,68±1,69 23,31±2,82
†
 24,78±2,47

†
 26,09±1,94

†
 27,42±2,08

†
 

Estiloidal-Datiloidal 15,52±1,01 16,19±1,65
†
 17,37±1,31

†
 18,60±1,06

†‡
 19,02±1,15

†
 

Trocantérica-Tibial lateral 34,35±3,63 37,34±5,74
†
 39,90±4,74

†
 43,41±3,53

†‡
 44,15±4,24

†
 

Tibial lateral 38,35±3,53 41,03±4,05
†
 43,83±3,80

†
 46,48±3,50

†
 47,34±3,92

†
 

Perimetria (cm)      

Cabeça 53,34±1,62 53,42±1,48 54,32±1,81 54,74±1,07
†
 56,37±1,78

†‡
 

Pescoço 28,48±1,96 29,38±1,66
†
 31,02±2,69

†
 32,50±2,59

†
 35,48±2,71

†‡
 

Braço Contraído 21,92±3,12 23,39±2,96
†
 25,75±4,76

†
 26,89±3,47

†
 29,87±3,84

†‡
 

Braço Relaxado 20,90±3,49 22,44±3,28
†
 24,86±5,21

†
 25,22±3,38

†
 28,00±4,18

†‡
 

Antebraço 19,88±2,04 21,40±2,20
†
 22,35±3,18

†
 23,75±2,01

†
 25,49±2,31

†
 

Punho 13,80±0,99 14,35±1,19
†
 15,12±1,97

†
 15,98±1,02

†
 16,42±1,01

†
 

Tórax 68,07±9,09 71,85±7,67
†
 76,07±15,93

†
 81,86±8,41

†
 88,23±12,43

†
 

Cintura 63,21±9,07 65,96±7,97
†
 71,51±12,59

†
 72,31±8,84

†
 77,67±12,43

†
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Abdômen 66,41±10,77 73,15±9,32
†
 76,76±13,51

†
 76,66±10,08

†
 82,18±13,75

†
 

Quadril 73,49±8,97 79,05±10,55
†
 84,74±12,55

†
 88,30±8,30

†
 94,51±10,79

†
 

Panturrilha 28,04±3,02 30,23±4,28
†
 32,22±4,69

†
 33,68±3,15 35,90±3,80

†
 

Dobras Cutâneas (mm)*      

Tríceps 12,9 (9,0 – 16,4) 15,0 (8,7 – 19,3) 14,9 (9,0 – 19,9) 10,1 (8,1 – 14,3) 10,8 (8,2 – 16,2) 

Subscapular 8,1 (6,1 – 14,0) 9,2 (7,0 – 15,4) 9,8 (7,2 – 21,6) 9,2 (7,4 – 15,9) 10,8 (8,0 – 20,8) 

Bíceps 8,0 (5,62 – 11,9) 9,4 (6,0 – 10,9) 9,0 (5,0 – 12,9) 6,4 (4,8 – 9,5) 5,3 (3,8 – 9,3) 

Supra-Ilíaca 12,13 (8,20 – 23,80) 18,0 (8,4 – 26,2) 20,0 (8,6 – 31,3) 13,2 (9,8 – 27,2) 14,2 (9,4 – 25,3) 

Supra-Espinhal 7,70 (5,5 – 15,6) 10,1 (5,7 – 16,1) 12,6 (5,9 – 21,8) 8,8 (6,5 – 17,8) 9,2 (6,2 – 17,2) 

Abdominal 12,64 (8,0 – 23,4) 19,1 (11,1 – 28,0) 23,4 (9,5 – 32,1) 16,9 (9,8 – 28,2) 15,0 (10,2 – 30,1) 

Panturrilha 13,4 (9,3 – 18,1) 14,2 (10,8 -23,0) 17,5 (9,0 – 21,8) 11,8 (9,7 – 16,0) 11,7 (8,7 – 15,8)  

ATC = Altura Tronco-Cefálica; MMII = Comprimento de Membros inferiores. 

†
 Diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) em relação a G1. 

‡
 Diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) em relação ao grupo maturacional anterior. 

* As variáveis apresentaram distribuição não-paramétrica, sendo representadas pela mediana e Variação Inter-quartil. 

 

Os valores médios de cada característica antropométrica, separados pelos 

estágios puberais, são descritos na Tabela 1. A idade cronológica apresentou-se 

maior com o avanço do desenvolvimento puberal, tendo média e desvio padrão para 

G1 (9,89 ± 1,18), G2 (11,89 ± 1,37), G3 (12,67 ± 1,31), G4 (13,84 ± 1,21) e G5 (15,75 

± 1,19). 

Em relação às outras variáveis, também ocorreu aumento de seus valores, 

com o avanço da puberdade. De forma mais detalhada, podemos observar que todas 

as variáveis, exceto perimetria de cabeça, diâmetro Bi-acrômio e MMII, apresentaram 

diferença significativa entre G1 e G2 (p < 0,05), porém não significativa entre G2 e 

G3. Além disso, as variáveis de tamanho corporal apresentaram modificações 

significativas de G1 para G2 (p < 0,01), ocorrendo uma estabilização em G3, e 

voltando a se diferenciar em G4 e G5 (p < 0,05).  

Para as dobras cutâneas, não foi encontrada nenhuma diferença significativa 

entre os estágios. Isso demonstra que, para valores absolutos, a adiposidade 

corporal representada pela gordura subcutânea não se modifica nos meninos, 

mesmo com a chegada da puberdade. 

Das trinta e duas variáveis antropométricas que passaram pela análise 

discriminante, seis delas (Altura tronco-cefálica, diâmetro bi-epicôndilo femural, 

perimetria de antebraço, dobra cutânea de tríceps, alturas ósseas tibial e acrômio-
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radial), mais a idade, foram selecionadas como os melhores preditores para os 

estágios de maturação puberal.  

A partir disso, quatro funções discriminantes foram formadas com o objetivo 

de descrever algebricamente a separação entre os cinco grupos analisados. O 

impacto de cada função para a predição da maturação puberal, e sua contribuição 

para explicar a relação entre todas as variáveis foram obtidos a partir da correlação 

canônica, que apresentou valores aceitáveis apenas para as três primeiras funções 

(0,927; 0,440; 0,352), assim sugerindo a pouca contribuição da função quatro (0,120) 

para as estatísticas posteriores.  

 

Tabela 2: Matriz estrutural das cargas das funções discriminantes 

 
Funções 

1 2 3 4 

Idade 0,785* 0,359 -0,173 -0,402 

ATC 0,703* 0,049 0,101 0,378 

D. Femural -0,051 0,759* -0,264 0,525 

C. Antebraço 0,285 0,602* 0,335 0,149 

DC Tríceps 0,417 0,208 0,493* 0,347 

AO Tibial 0,529 0,297 0,426 0,590* 

AO Acrômio-Radial 0,381 0,394 -0,187 0,552* 

DC = Dobra Cutânea; C = Circunferência; AO = Altura Óssea. 

* Maior Correlação absoluta entre cada variável e qualquer função discriminante. 

 

Tabela 3: Valores médios (Centróides) das funções discriminantes 

canônicas. 

Genitália 
Funções 

1 2 3 4 

Estágio 1 -2,874 -0,364 -0,119 -0,013 

Estágio 2 -1,574 1,224 -0,344 0,163 

Estágio 3 -0,388 0,616 0,532 -0,262 

Estágio 4 1,421 -0,167 0,524 0,136 

Estágio 5 3,149 -0,101 -0,360 -0,047 
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As tabelas 2 e 3 apresentam, respectivamente, os valores das cargas 

discriminantes de cada variável, e os valores dos pontos médios (centróides) de cada 

função. A idade e a ATC apresentaram-se como os melhores preditores para a 

função 1, que está relacionada a análise diferencial entre os estágios 4 e 5 vs. os 

demais estágios. Para a função 2, que está relacionada a diferença entre os estágios 

2 e 3 vs. os demais estágios, observamos uma grande contribuição do diâmetro 

ósseo Bi-epicôndilo femural (D. femural) e da perimetria de antebraço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Representação gráfica dos centróides das funções discriminantes 

canônicas. 

 

 As informações fornecidas no Gráfico 1 apontam novamente para uma 

análise dos centróides de cada estágio puberal, porém enfatizando a dispersão de 
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cada sujeito em relação ao mesmo. A partir disso, podemos observar a diferença 

entre os valores médios para os escores Z discriminantes dos cinco estágios, e 

assim verificar comparativamente a análise discriminante de forma geral. 

 Ao final, verificou-se que a probabilidade de predição dos estágios puberais, 

a partir das variáveis, é de 76,3%, como demonstrado nos valores de classificação 

para a análise discriminante. Especificamente aos grupos, o estágio 2 obteve o valor 

percentual mínimo (61,1%), o estágio 1 obteve o maior valor (87,1%), e os estágios 

3, 4 e 5 obtiveram, respectivamente, 65%, 62,5% e 84%. 

 

DISCUSSÃO 

As modificações antropométricas que ocorrem com o avanço dos estágios 

maturacionais podem ser reconhecidas como uma alternativa de análise para 

identificação das variáveis que melhor predizem estes momentos. Como observado 

anteriormente, das trinte e três variáveis antropométricas avaliadas, seis delas, 

juntamente com a idade, foram capazes de reclassificar um alto percentual dos 

grupos maturacionais, demonstrando a viabilidade desta perspectiva. 

No estudo realizado por Pérez et al. (2006), os estágios maturacionais 

também foram preditos com sucesso, a partir de oito variáveis antropométricas, 

assim demonstrando o significativo efeito do processo maturacional sobre as 

características antropométricas. Esta relação acaba sendo responsável pelas 

modificações corporais em indivíduos do sexo masculino, como observado na Tabela 

1 (Marshall e Tanner, 1970; Coutinho e Freitas, 2009; Tinggaard et al., 2012). 

Todas as variáveis antropométricas, exceto perimetria de cabeça, diâmetro 

Bi-acrômio e MMII, apresentaram diferença significativa entre G1 e G2, o que não foi 

confirmado para o período subsequente, entre G2 e G3. Isto pode ter ocorrido por 

dois motivos: o primeiro, pela idade mínima utilizada, que mesmo sendo concordante 

com outros estudos, pode incluir meninos que ainda estão muito atrasados em 

relação a sua entrada na puberdade, e subestimam os valores apresentados em G1. 

Por outro lado, esta diferença também pode ser explicada pela descrição encontrada 

no estudo de Wright et al. (Wright et al., 2012), onde o estágio 1 representa um 

período prévio a puberdade, e possui uma pequena diferenciação em relação ao 
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estágio 2. Posteriormente, os picos de velocidade do crescimento serão alcançados, 

aproximadamente, entre os estágios 3 e 4 (Coutinho e Freitas, 2009; Marcell, 2009).  

Em relação às dobras cutâneas, observamos que a variação apresentada foi 

muito alta, demonstrando uma grande variabilidade entre os sujeitos. Para tal, foi 

necessária a aplicação de técnicas estatísticas para amenizar essa distribuição e, 

após a aplicação da análise de variância, não foram encontradas diferenças 

significativas para nenhuma comparação entre os estágios, corroborando com o 

estudo de Veldre e Jürimäe (2004). Sabemos que, nos meninos, o aumento da 

massa corporal nesta fase é acompanhado, principalmente, pelo ganho de massa 

muscular (de 80% para 90%) e pela estabilidade nos níveis de massa de gordura, 

assim propiciando poucas modificações nos níveis absolutos de gordura subcutânea 

(Rogol et al., 2002; Mihalopoulos et al., 2010). 

As sete variáveis utilizadas na análise discriminante foram responsáveis pela 

formação de quatro funções. A partir do teste de Lambda de Wilks, apenas as três 

primeiras funções foram capazes de separar os estágios de maturação (p < 0,05), 

sendo estas responsáveis, respectivamente, por 85,9%, 19,4% e 12,4% da 

quantidade de variância da análise discriminante. Estes índices são considerados 

adequados para prosseguir com as demais interpretações deste método, pois 

conseguem predizer com alta precisão, as diferenças existentes entre cada estágio 

de maturação sexual (Hair et al., 2005).  

 As tabelas 2 e 3 apresentam as características específicas das funções para 

cada variável selecionada e os estágios puberais. A partir delas, podemos identificar 

que a idade (0,785) e a ATC (0,703) são as características mais preditoras da 

primeira função, e o D. femural (0,759) e a perimetria de antebraço (0,602), da 

segunda função. Pelos valores de centróide, observamos que a função 1 pode 

contribuir para a separação entre os grupos G4 e G5 vs. os demais estágios, devido 

as diferenças demonstradas nas variáveis discriminantes. Já para a função 2, 

observamos que esta separação está representada por G2 e G3 vs. os demais 

estágios, ou seja, as melhores tendências para esta análise discriminante estão 

baseadas em três grupos: G1; G2 + G3; G4 + G5.  

 Estes resultados são concordantes aos obtidos no estudo de Wright et al. 

(2012), sobre a acurácia das características de crescimento na puberdade, e propõe 
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a sua análise a partir de três fases específicas: Pré-puberdade (estágio 1 de Tanner), 

“Na puberdade” (Estágios 2 e 3 de Tanner) e “Completando a puberdade” (estágios 4 

e 5 de Tanner).  

 A literatura mostra que a sequência de mudanças maturacionais durante a 

puberdade já é bem definida, onde os estágios 4 e 5, quando referenciados em 

relação à caracterização da genitália, representam um momento maturacional 

avançado, em que o individuo se encontra próximo do estado adulto. É neste período 

que ocorrem as principais modificações corporais, principalmente em relação ao pico 

de velocidade do crescimento, assim contribuindo para sua maior diferenciação em 

relação aos estágios maturacionais iniciais (Duarte, 1993; Malina e Bouchard, 2002; 

Coutinho e Freitas, 2009). 

Para o percentual de viabilidade das predições corretamente classificados, a 

análise discriminante foi responsável por um total de 76,3% de acertos, considerado 

como um bom nível preditivo (Hair et al., 2005). Isto significa que as sete variáveis 

utilizadas nas funções foram responsáveis por um índice de 76,3% de predição dos 

estágios de maturação, o que representa um valor aceitável para este tipo de 

método. 

Os demais 23,7% restantes estão relacionados ao índice de erro originado 

pelos vieses que acompanham o presente estudo, principalmente com relação à 

avaliação antropométrica, que se caracteriza como um método que necessita de um 

treinamento prévio e capacitação adequada para que o erro intrínseco ao avaliador 

não seja tão acentuado. Porém, o cálculo dos erros inter e intra avaliador foram 

realizados para minimizar este problema. 

Nas análises mais específicas, observamos que os estágios intermediários 

G2, G3 e G4 foram os que apresentaram os menores índices, assim indicando uma 

maior dificuldade na identificação das modificações antropométricas durante estas 

fases da puberdade. Do outro lado, os momentos relacionados à G1 e G5 tiveram um 

alto percentual de acerto, demonstrando uma alta precisão na sua predição, assim 

justificada por serem momentos “extremos” ao processo maturacional, onde as 

modificações características da puberdade ainda não iniciaram (pré-puberdade) ou já 

foram finalizadas (pós-puberdade).  
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Assim, as modificações corporais ocorridas com o avanço da maturação 

puberal foram significativas e demonstram que podem ser utilizadas dentro de uma 

perspectiva clínica em jovens do sexo masculino. E, mesmo não substituindo o 

método direto utilizado na prática médica, estes resultados abrem caminho para uma 

proposta inovadora, uma vez que o presente estudo encontrou diferenças 

significativas das características antropométricas, entre os estágios de maturação 

sexual, identificando sete variáveis que melhor discriminam e predizem os mesmos, 

então representadas por um índice de classificação considerado bom (76,3%).  

 Portanto, estes achados confirmam que a avaliação das características 

antropométricas possui uma alta relação com o momento maturacional em jovens do 

sexo masculino, e representam uma nova perspectiva para o desenvolvimento de 

novos métodos de predição da maturação biológica, de forma que a mesma não seja 

limitada por seu caráter invasivo e de alto custo. 
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Resumo 

 

A relação entre os momentos maturacionais e a antropometria é de grande 

importância para o acompanhamento mais detalhado do desenvolvimento puberal, 

pois pode ser considerado como um meio externo adequado para o diagnóstico 

clínico. O objetivo do presente estudo é analisar a contribuição preditiva das 

variáveis antropométricas sobre a maturação puberal, a partir do método multivariado 

de análise discriminante. Foram avaliados 190 sujeitos do sexo masculino, entre oito 

e 18 anos, alunos de escolas públicas e privadas da Natal, Brasil. Trinta e duas 

variáveis antropométricas foram mensuradas e a avaliação da maturação puberal foi 

realizada a partir do método objetivo, observando o desenvolvimento da pilosidade  

púbica. A estatística foi representada pelos valores de tendência central e seus 

derivados, e de forma inferencial, pela Análise de Variância (ANOVA) e análise 

discriminante multivariada. O avanço dos estágios puberais foi acompanhado de 

modificações significativas das variáveis antropométricas (p< 0,05). A análise 

discriminante identificou oito variáveis com alta capacidade preditiva da maturação 

puberal, sendo elas a idade, ATC, diâmetro Bi-acromial, alturas ósseas acrômio-

radial, trocânter-tibial e tibial, e perimetrias de abdômen e antebraço. Estas variáveis 

foram responsáveis por estimar os estágios puberais com índice preditivo de 77,4% 

de chance de acerto, confirmando a alta relação entre estes parâmetros. As variáveis 

antropométricas apresentaram uma alta relação com a avaliação da maturação 

puberal, demonstrando um alto nível preditivo entre elas, e confirmando a viabilidade 

da criação de uma equação preditiva dos estágios puberais. 

 

Descritores: Antropometria; Puberdade; Maturidade sexual; Análise discriminante. 
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Abstract 

 

The relationship between maturational stages and anthropometric variables is very 

important for the more detailed diagnostic of pubertal development, because it may 

be considered a suitable tool for clinical diagnosis. The aim of this study is to analyze 

the predictive contribution of anthropometric variables on pubertal maturation, using 

the multivariate discriminant analysis method. Took part in this study 190 boys, 

between eight and 18 years old, from public and private schools of Natal, Brazil. 

Thirty-two anthropometric variables were measured and pubertal maturation was 

taken by the objective method, observing the development of pubic hair.  The statistic 

was represented by the values of central tendency and its derivatives, and so the 

inferential analysis of variance (ANOVA) and multivariate discriminant analysis. The 

advancement of pubertal stages was followed by significant changes of 

anthropometric variables (p< 0,05). The discriminant analysis identified eight 

variables with high predictive ability of pubertal maturation as age, sitting height, 

biacromial breadth, acromiale-radiale, trochanterion-tibiale laterale and tibiale laterale 

bone lenghts, and abdomen and forearm girths. Anthropometric variables showed a 

high correlation with the assessment of pubertal maturation, demonstrating a high 

level predictive among them, and confirming the feasibility of a predictive equation of 

pubertal stages. 

 

Keywords: Anthropometry; Puberty; Sexual Maturation; Discriminant analysis. 
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INTRODUÇÃO 

Considerada como uma das fases mais complexas do desenvolvimento 

humano, a puberdade é compreendida como um processo de transformação do 

corpo infantil para um corpo adulto, capaz de reproduzir, e que está diretamente 

ligada aos eventos de maturação mental, somática e sexual (Rogol et al., 2002; 

Bagiu et al., 2012; Sun et al., 2012; Tinggaard et al., 2012).  

Durante esta fase, a ativação da produção de androgênios adrenais é 

responsável pelo processo de maturação do córtex adrenal, então conhecido como 

“adrenarca”. Este evento pode se manifestar a partir de alguns sinais clínicos, como 

o surgimento do odor axilar, o aumento da oleosidade na pele e o aparecimento de 

pelos axilares e/ou pubianos (“pubarca”) (Rege e Rainey, 2012; Mouritsen et al., 

2013). 

A avaliação do desenvolvimento da pilosidade púbica é considerada como 

importante meio de acompanhamento do estado puberal de meninos e meninas, 

uma vez que identifica o comportamento das características sexuais secundárias 

dos mesmos (Boyne et al., 2010; Bagiu et al., 2012; Herman-Giddens et al., 2012; 

Tinggaard et al., 2012). Um dos métodos mais utilizados para este fim foi proposto 

por Marshall e Tanner (1970), que descrevem as principais mudanças sexuais 

externas ocorridas durante o período que antecede a puberdade (estágio 1), até o 

período posterior à ela (estágio 5). 

Para tal, estes momentos são marcados pelo aumento da produção de 

hormônios sexuais nos meninos, que são responsáveis por modificações 

morfológicas e, consequentemente, pelo processo de crescimento físico e 

diferenciação da composição corporal e das medidas antropométricas (Zhang e 

Wang, 2009; Nandi e Chaudhur, 2010). 

Esta relação existente entre os momentos maturacionais e a antropometria é 

de grande importância para o acompanhamento mais detalhado do 

desenvolvimento puberal, pois são os meios externos mais visíveis para o 

diagnóstico clínico (Veldre e Jurimae, 2004; Zhang e Wang, 2009; Boyne et al., 

2010). Assim, a utilização da avaliação antropométrica pode ser considerada como 

um instrumento adequado e viável para a observação dos estágios de maturação 

puberal, uma vez que evitam situações mais delicadas, como o constrangimento 
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e/ou falta de privacidade, decorrentes da observação das características sexuais 

secundárias (Veldre e Jurimae, 2004; Pérez et al., 2006). 

No entanto, a análise da relação entre os momentos maturacionais e as 

características antropométricas deve ser analisada a partir de um método 

adequado, que possa informar a capacidade preditiva entre estas variáveis. Para 

tal, a análise discriminante é considerada o método estatístico mais adequado, 

como recomendado por Hair et al. (2005) e apresentado nos estudos de Veldre e 

Jurimae (2004) e Pérez at al. (2006).  

Portanto, o presente estudo pretende analisar a contribuição preditiva das 

variáveis antropométricas sobre os estágios de maturação puberal, a partir do 

método multivariado de análise discriminante. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Amostra 

Estudo de caráter transversal, realizado com 190 sujeitos do sexo masculino, 

apresentando faixa etária entre oito e 18 anos. A seleção da amostra foi realizada 

de forma aleatória, no ambiente de escolas públicas e privadas localizadas em 

Natal, Brasil. A partir de um estudo piloto prévio, realizado no Hospital de Pediatria 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HOSPED – UFRN), o tamanho 

amostral foi definido a partir do intervalo de confiança de 95%, desvio padrão e erro 

padrão de estimativa dos dados, e definiu a necessidade de, no mínimo, 181 

sujeitos. 

Foram utilizados critérios de seleção que excluíram os indivíduos que 

utilizassem algum medicamento, estivessem em acompanhamento médico ou 

possuíssem alguma doença genética, de tal forma que estas condições pudessem 

interferir no processo de maturação biológica. Além disso, foram incluídos apenas 

aqueles que apresentaram a permissão dos pais ou responsáveis, através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No total, foram 

avaliados 198 sujeitos, tendo, porém, uma perda amostral de oito pessoas. 

A realização deste estudo e os respectivos métodos utilizados foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (CEP - UFRN), sob o protocolo de número 618/11. 
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Avaliação antropométrica 

Foram mensuradas trinta e duas variáveis antropométricas, sendo elas: 

massa corporal, estatura, altura tronco-cefálica, comprimento de membros 

inferiores, cinco diâmetros ósseos (Bi-acromial, Bi-iliocristal, Torácico Transverso, 

Bi-epicôndilo umeral e Bi-epicôndilo femural), cinco alturas ósseas (Acrômial-

Radial, Radial-Estilóidal, Estiloidal-Dactiloidal, Trocantérica-Tibial Lateral e Tibial 

lateral), onze circunferâncias (cabeça, pescoço, braço relaxado, braço contraído, 

antebraço, punho, peitoral, cintura, abdômen, quadril e panturrilha) e sete dobras 

cutâneas (Triciptal, subescapular, biciptal, abdominal, supra-espinhal, supra-ilíaca e 

panturrilha). A avaliação foi realizada de acordo com as recomendações descritas 

pela International Society for the Advancement of Kineanthropometry (ISAK) 

(Marfell-Jones et al., 2006).  

Para tal, uma Balança eletrônica Welmy, com capacidade de 300 Kg e 

precisão de 50 g, com régua antropométrica acoplada, de escala entre 1,00 e 

2,00m, e precisão de 0,1 cm, foram utilizadas para verificar a massa corporal e 

estatura. Uma trena antropométrica da marca sanny, com 2 metros de comprimento 

e precisão de 0,1 cm, permitiu as avaliações de perimetria e altura tronco-cefálica. 

Um segmômetro da marca Sanny, com 2 metros de comprimento e precisão de 0,1 

cm e um paquímetro metálico da marca Cescorf, com precisão de 0,1 cm, foram 

utilizados, respectivamente, para os diâmetros ósseos e comprimentos ósseos. Um 

compasso Harpenden (John Bull British Indicators Ltd), com escala de unidades de 

0,2 mm e interpolação de medida de 0,1 mm, foi responsável pelas medidas de 

dobras cutâneas. 

  

Erro técnico de Medida (ETM) 

Um estudo com 26 sujeitos foi realizado paralelamente, no intuito de calcular 

o Erro Técnico das Medidas (ETM) inter e intra avaliadores. As variáveis de dobra 

cutânea de coxa medial e perimetria de coxa apresentaram resultados acima dos 

valores de corte referidos na literatura (5% para dobras cutâneas e 1% para as 

demais variáveis antropométricas), e por este motivo, foram excluídas do estudo. 

 

 



50 

 

Avaliação da maturação puberal  

Dois médicos pediatras endocrinologistas do Hospital de Pediatria da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizaram a avaliação do estado 

puberal, segundo as recomendações de Tanner (1962), em relação a característica 

da pilosidade púbica (P1-P5). Estes avaliadores apresentam bons índices de 

concordância inter-avaliador, que foram apresentados em um estudo anterior 

(Azevedo et al., 2009).  

 

Tratamento Estatístico 

Primeiramente, a partir da análise da distribuição dos dados pelos testes de 

Shapiro-Wilk e Levene, foi encontrado que todas as variáveis de dobras cutâneas 

apresentaram distribuição não-paramétrica, sendo as mesmas corrigidas pelo 

método de transformação logarítmica neperiana. A análise descritiva foi realizada a 

partir dos valores de tendência central e seus derivados. A análise inferencial 

ocorreu pela Análise de Variância (ANOVA one-way), com post hoc de Scheffé.   

O método multivariado de análise discriminante foi realizado a partir da 

estimação simultânea, no intuito de gerar uma função que identifique a inter-relação 

existente entre os estágios de maturação puberal e as variáveis antropométricas. 

Foram observados os pressupostos da análise discriminante de normalidade dos 

dados, multicolinearidade (Tolerância > 0,1 e Fator de Inflação de Tolerância < 10) 

e homogeneidade da matriz de covariâncias (p > 0,05), como apresentado na 

Tabela 1. As análises foram realizadas pelo Programa Statistica, versão 6.0, sendo 

o nível de significância adotado de p < 0,05.  
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Tabela 1: Testes de Colinearidade e homogeneidade da matriz de covariâncias. 

 

Teste de Colinearidade 
Teste M de Box 

Tolerância VIF 

Idade 0,266 3,753 

0,078 

ATC 0,140 7,123 

AO Tibial 0,204 4,905 

AO Acrômio-Radial 0,171 5,863 

AO Trocânter-Tibial 0,250 4,006 

D. Bi-acromial 0,175 5,717 

P. Antebraço 0,162 6,174 

P. Abdômen 0,295 3,395  

ATC = Altura Tronco-Cefálica; AO = Altura Óssea; D = Diâmetro; P = Perimetria. 

VIF: Fator de Inflação de Variância. 

 

RESULTADOS 

 

Tabela 2: Dados descritivos das variáveis antropométricas, segundo o estágio puberal pela 

pilosidade. 

(n = 190) 
P1 

n = 68 

P2 

n = 22 

P3 

n = 18 

P4 

n = 40 

P5 

n = 42 

Tamanho corporal      

Idade (anos) 10,08 ± 1,37 12,42 ± 0,79
†
 12,99 ± 1,24

†
 14,18 ± 1,11

†‡
 15,62 ± 1,30

†‡
 

Massa Corporal (Kg) 35,87 ± 10,21 43,15 ± 13,28
†
 54,21 ± 13,73

†‡
  55,61 ± 9,86

†
 70,50 ± 16,54

†‡
 

Estatura (m) 1,38 ± 0,09 1,49 ± 0,08
†
 1,58 ± 0,09

†‡
 1,64 ± 0,08

†‡
 1,71 ± 0,07

†‡
 

ATC (m) 0,71 ± 0,04 0,75 ± 0,05
†
 0,80 ± 0,05

†‡
 0,84 ± 0,04

†‡
 0,88 ± 0,04

†‡
 

MMII (m) 0,68 ± 0,06 0,74 ± 0,05
†
 0,78 ± 0,06

†
 0,81 ± 0,06

†
 0,83 ± 0,05

†
 

Diâmetros Ósseos (cm)      

Bi-acrômio 30,78 ± 2,12 33,02 ± 3,44 35,42 ± 2,46
†
 36,53 ± 2,47

†
 39,43 ± 3,13

†‡
 

Torácico Transverso 22,83 ± 2,78 24,75 ± 3,03 27,00 ± 3,01
†
 27,45 ± 2,20

†
 29,55 ± 3,19

†‡
 

Bi-Iliocristal 22,81 ± 3,22 24,34 ± 2,60 26,74 ± 4,33
†
 26,98 ± 2,38

†
 28,91 ± 3,72

†‡
 

Bi-Umeral 5,71 ± 0,49 6,09 ± 0,64 6,70 ± 0,56
†‡

 6,76 ± 0,38
†
 7,08 ± 0,48

†‡
 

Bi-Femural 8,67 ± 0,79 8,94 ± 0,73 9,71 ± 0,62
†
 9,75 ± 0,65

†
 9,97 ± 0,66

†
 

Alturas Ósseas (cm)      

Acromial-Radial 25,73 ± 2,12 27,98 ± 1,67
†
 29,91 ± 2,57

†
 31,15 ± 1,91

†
 32,42 ± 2,06

†‡
 

Radial-Estiloidal 21,82 ± 1,81 23,44 ± 2,50 25,34 ± 2,45
†
 26,09 ± 1,96

†
 27,58 ± 1,96

†‡
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Estiloidal-Datilóidal 15,56 ± 1,13 16,87 ± 1,37
†
 17,78 ± 1,40

†
 18,53 ± 1,03

†‡
 19,08 ± 1,11

†
 

Trocantérica-Tibial lateral 34,61 ± 4,11 38,30 ± 3,68 42,18 ± 3,84
†
 42,76 ± 4,08

†‡
 44,33 ± 4,31

†
 

Tibial lateral 38,52 ± 3,76 42,89 ± 2,99
†
 44,28 ± 4,87

†
 46,95 ± 2,87

†
 47,10 ± 3,86

†
 

Circunferência (cm)      

Cabeça 53,32 ± 1,74 53,98 ± 1,58 54,33 ± 0,92 55,06 ± 1,47
†
 56,29 ± 1,70

†‡
 

Pescoço 28,60 ± 2,03 29,48 ± 2,26 31,38 ± 2,74
†
 32,71 ± 2,43

†
 35,60 ± 2,68

†‡
 

Braço Contraído 22,00 ± 3,24 23,63 ± 3,92 26,02 ± 3,51
†
 26,93 ± 3,27

†
 30,36 ± 3,69

†‡
 

Braço Relaxado 20,97 ± 3,60 22,67 ± 4,65 24,98 ± 3,76
†
 25,27 ± 3,21

†
 28,50 ± 4,10

†‡
 

Antebraço 20,01 ± 2,26 20,97 ± 2,42 22,65 ± 1,89
†
 23,77 ± 1,89

†
 25,80 ± 2,26

†‡
 

Punho 13,84 ± 1,13 14,44 ± 1,20 15,26 ± 1,54
†
 15,99 ± 0,93

†
 16,54 ± 1,07

†
 

Tórax 68,36 ± 9,42 73,72 ± 9,90 77,74 ± 15,58
†
 81,28 ± 7,75

†
 89,16 ± 12,50

†‡
 

Cintura 63,26 ± 9,43 68,69 ± 12,05 72,02 ± 9,59
†
 72,92 ± 7,95

†
 79,52 ± 12,07

†‡
 

Abdômen 67,11 ± 11,09 73,01 ± 13,94 76,14 ± 10,57
†
 76,22 ± 9,24

†
 84,42 ± 13,40

†‡
 

Quadril 73,73 ± 9,53 80,02 ± 10,43 86,16 ± 8,29
†
 87,64 ± 7,62

†
 96,16 ± 10,42

†‡
 

Panturrilha 28,26 ± 3,51 29,95 ± 3,90 32,58 ± 2,94
†
 33,36 ± 2,77 36,59 ± 3,69

†‡
 

Dobras Cutâneas (mm)*      

Tríceps 13,0 (8,7 – 16,4) 13,9 (6,8 – 20,2) 14,8 (9,0 – 19,0) 9,8 (7,6 – 14,7) 12,2 (8,4 – 18,7) 

Subscapular 7,7 (6,0 – 11,9) 9,6 (7,0 – 21,4) 10,5 (6,8 – 17,2) 8,8 (7,4 – 14,5) 11,6 (8,3 – 21,7)
†
 

Bíceps 8,0 (5,6 – 11,8) 7,3 (4,2 – 10,9) 8,5 (5,5 – 10,4) 6,2 (4,3 – 10,7) 6,8 (4,5 – 9,4) 

Supra-Ilíaca 12,07 (8,0 – 23,1) 17,0 (6,8 – 34,7) 21,0 (9,1 – 29,8) 13,1 (9,5 – 23,1) 15,2 (11,5 – 27,7) 

Supra-Espinhal 8,0 (5,4 – 15,5) 8,3 (4,7 – 26,2) 13,4 (6,1 – 20,8) 8,7 (6,5 – 15,7) 10,7 (7,0 – 19,9) 

Abdominal 12,27 (7,8 – 23,6) 14,9 (6,5 – 23,8) 14,4 (11,0 – 20,6) 13,8 (9,6 – 26,7) 17,2 (12,1 – 32,9) 

D. Panturrilha 13,4 (9,2 – 18,2) 11,1 (8,3 -21,8) 12,7 (9,1 – 18,9) 13,1 (8,2 – 18,1) 12,5 (9,8 – 17,0)  

ATC = Altura Tronco-Cefálica; MMII = Comprimento de Membros inferiores. 

†
 Diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) em relação a G1. 

‡
 Diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) em relação ao grupo maturacional anterior.  

* As variáveis apresentaram distribuição não-paramétrica, sendo representadas pela mediana e Variação Inter-quartil. 

 

A Tabela 2 apresenta a descrição dos valores de tendência central das 

características antropométricas, de acordo com os estágios puberais de pilosidade. 

Com exceção das dobras cutâneas, observa-se que todas as variáveis apresentaram 

modificações relacionadas com o avanço do desenvolvimento puberal, como 

demonstrado, principalmente, pela idade cronológica, massa corporal e estatura. 

A dobra cutânea subescapular foi a única a apresentar diferença significativa, 

sendo esta encontrada entre os estágios P1 e P5. Isto evidencia a tendência de que 

a adiposidade subcutânea dos meninos não sofre modificações significativas durante 

a puberdade, mesmo diante de todos os processos fisiológicos deste período. 
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Analisando a transição entre os estágios, as principais diferenças ocorreram 

dos estágios mais avançados, quando comparados ao estágio 1, demonstrando as 

mudanças ocasionadas no decorrer da puberdade. Além disso, diferenças 

significativas foram encontradas entre os estágios P4 e P5, provavelmente 

explicadas pela ocorrência do pico de velocidade do crescimento. 

A partir da análise discriminante multivariada, as trinta e três variáveis 

utilizadas no estudo (trinta e duas variáveis antropométricas mais a idade) foram 

submetidas a um diagnóstico estatístico. Destas, apenas oito foram selecionadas 

como as melhores preditoras dos estágios de maturação puberal, sendo elas a idade, 

ATC, diâmetro Bi-acromial, alturas ósseas acrômio-radial, trocânter-tibial e tibial, e 

perimetrias de abdômen e antebraço. Esta análise foi responsável pela criação de 

quatro funções discriminantes, que representam o poder discriminatório das oito 

variáveis selecionadas para predizer a maturação puberal.  

 

Tabela 3: Resultados multivariados da análise discriminante dos cinco grupos de 

maturação puberal. 

 

A tabela 3 apresenta os principais testes estatísticos utilizados para verificar a 

validade das quatro funções discriminantes formadas. Nela observamos os 

resultados do autovalor, da correlação canônica e do teste de Lambda de Wilks. No 

geral, observamos que a primeira função demonstrou maior contribuição na 

evidência de diferenças entre os grupos, explicando um percentual de 94,8% da 

variância entre os estágios puberais. 

Por outro lado, a quarta função não apresentou um bom índice de predição, 

uma vez que apresentou um autovalor muito baixo e um p-valor acima de 0,05. Isto 

Função Autovalor 

Percentual de 

Variância 
Correlação 

Canônica 

Lambda de 

Wilks 

Qui-

Quadrado 
df Sig. 

Função Cumulativo 

1 6,077 94,8 94,8 0,927 0,103 409,502 32 0,000 

2 0,199 3,1 97,9 0,407 0,732 56,286 21 0,000 

3 0,098 1,5 99,4 0,299 0,878 23,535 12 0,024 

4 0,038 0,6 100,0 0,190 0,964 6,649 5 0,248 
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demonstra que esta função possui uma baixa capacidade de observar diferenças 

entre os grupos, e sua utilização se torna desnecessária para o prosseguimento das 

análises. 

 

Tabela 4: Carga de contribuição de cada variável para as funções 

discriminantes. 

 
Funções 

1 2 3 4 

ATC 0,727* -0,061 -0,026 0,248 

Idade 0,714* 0,408 0,169 -0,203 

D. Bi-acromial 0,632* -0,062 0,137 0,291 

AO Acrômio-Radial 0,565* 0,245 -0,272 0,379 

P. Antebraço 0,462* 0,075 0,144 -0,233 

AO Tibial 0,469 0,441 -0,503* 0,181 

P. Abdômen 0,235 0,251 0,493* 0,051 

AO Trocânter-Tibial 0,441 0,364 -0,198 0,565* 

ATC = Altura Tronco-Cefálica; AO = Altura Óssea; D = Diâmetro; P = Perimetria.                                                   

* Maior Correlação absoluta entre cada variável e qualquer função discriminante. 

 

A contribuição de cada variável antropométrica para a formação das quatro 

funções discriminantes é fornecida na Tabela 4. Nela identificamos que a idade e 

ATC são as variáveis mais importantes para explicar a diferença entre os sujeitos 

distribuídos entre os cinco estágios maturacionais, seguidos pelo diâmetro Bi-

acromial, altura óssea acrômio-radial e a perimetria de antebraço. As três variáveis 

restantes foram mais importante para a formação das demais funções discriminantes, 

confirmando sua relação com o avanço dos estágios maturacionais, porém de forma 

mais discreta. 
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Tabela 5: Valores médios das funções discriminantes (Centróides), 

segundo cada estágio puberal. 

Pilosidade 
Funções 

1 2 3 4 

Estágio 1 -2,780 -0,299 0,001 -0,037 

Estágio 2 -1,094 1,075 0,280 -0,142 

Estágio 3 0,346 0,165 0,130 0,577 

Estágio 4 1,711 0,142 -0,542 -0,030 

Estágio 5 3,308 -0,299 0,319 -0,087 

 

A Tabela 5 apresenta os centróides das funções discriminantes, que são 

definidos como o valor médio dos escores Z discriminantes para cada grupo 

analisado. Ou seja, cada centróide representa os pontos de corte necessários para 

separar os cinco grupos em análise, de forma que a partir deles poderemos analisar 

de forma visual, a distância existente entre os estágios puberais, como observado na 

Figura 1. 

 

Tabela 6: Avaliação da precisão preditiva dos estágios puberais pela função 

discriminante. 

 

Genitália 
Membros do grupo previsto 

 Total 
 Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 Estágio 5 

n 

Estágio 1 57 9 1 0 0 67 

Estágio 2 2 17 4 0 0 23 

Estágio 3 0 3 11 3 0 17 

Estágio 4 0 2 6 28 5 41 

Estágio 5 0 0 0 8 34 42 

% 

Estágio 1 85,1 13,4 1,5 0,0 0,0 100,0 

Estágio 2 9,1 72,7 18,2 0,0 0,0 100,0 

Estágio 3 0,0 17,6 64,8 17,6 0,0 100,0 

Estágio 4 0,0 5,0 15,0 67,5 12,5 100,0 

Estágio 5 0,0 0,0 0,0 19,5 80,5 100,0 

Percentual de casos corretamente classificados: 77,4%. 
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A avaliação da razão de sucesso da predição dos estágios de maturação 

puberal pelas variáveis antropométricas é apresentada na Tabela 6. Denominada de 

matriz de classificação, esta análise é considerada análoga ao R² da regressão linear 

múltipla, e permite verificar a significância da predição das funções discriminantes. 

Para o presente estudo, observamos que 77,4% dos grupos foram classificados 

corretamente, demonstrando que a predição dos estágios maturacionais obteve um 

resultado satisfatório, quando realizada a partir das oito variáveis antropométricas 

selecionadas na análise discriminante. Além disso, de forma mais detalhada dos 

grupos, o valor percentual mínimo encontrado foi de 64,8% para P3, enquanto o 

máximo foi de 85,1% para P1. 

Figura 1 – Representação gráfica da explicação das diferenças entre os grupos, 

pelas funções discriminantes canônicas. 
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DISCUSSÃO 

A relação existente entre o avanço da puberdade e as modificações do perfil 

antropométrico de meninos pode ser considerada como importante meio não invasivo 

do diagnóstico do estado maturacional destes sujeitos, uma vez que possibilitam, 

principalmente, uma menor invasão de privacidade do paciente.  

Para tal, a Tabela 2 demonstrou a existência da influência do desenvolvimento 

da pilosidade púbica sobre as variáveis antropométricas, como encontrado na 

literatura (Tanner, 1962; Ma et al., 2011; Tinggaard et al., 2012). Os processos 

metabólicos originados das regulações hormonais que ocorrem durante a puberdade 

são responsáveis por modificações morfológicas nos meninos, sendo identificadas 

com maior visibilidade a partir do crescimento na estatura e no aumento da massa 

corporal (Barbosa et al., 2006; Ma et al., 2011; Kryst et al., 2012). 

As dobras cutâneas não apresentaram diferença significativa entre os estágios 

puberais, com exceção a dobra subscapular nos momentos P4 e P5. Primeiramente, 

observamos uma alta amplitude da distribuição destas variáveis, como demonstrado 

por sua característica não-paramétrica. Isto demonstra a necessidade de controlar o 

estado nutricional dos indivíduos de cada grupo, uma vez que isto pode interferir no 

progresso de cada estágio, e sendo assim considerado como uma limitação deste 

estudo. 

Todavia, também podemos enfatizar que a ausência de diferenças 

significativas na distribuição de adiposidade corporal é uma característica comum no 

decorrer da puberdade, uma vez que o aumento da massa corporal é mais explicado 

pelo ganho de massa muscular, e consequente estabilização da massa de gordura 

(Ma et al., 2011; Kryst et al., 2012). 

A partir da análise discriminante multivariada, das variáveis analisadas neste 

estudo, observamos que oito delas foram responsáveis por um alto poder preditivo 

dos estágios puberais, demonstrando um alto índice de inter-relação entre elas. 

Pérez et al. (2006) utilizaram este mesmo método com jovens nadadores 

venezuelanos, e obtiveram um alto índice preditivo a partir de oito variáveis 

antropométricas, demonstrando ser este um número habitual para a análise 

discriminante em indivíduos nesta faixa etária.   
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Através das correlações canônicas, verificamos que a função 1 foi responsável 

por explicar 86% da quantidade de variância da análise discriminante, sendo este um 

valor considerado como alto, e identificando esta função como a mais importante 

(Hair et al., 2005). Esta perspectiva é confirmada pelo teste de Lambda de Wilks, 

meio responsável para calcular a significância das funções discriminantes, sendo a 

mesma encontrada apenas nas três primeiras funções deste estudo, e identificando a 

baixa estimação da quarta função para o prosseguimento da análise.   

A partir da Tabela 3, observamos as variáveis idade, ATC, diâmetro bi-

acromial, altura óssea acrômio-radial e perimetria de antebraço com as maiores 

cargas de contribuição para formar a função 1. Em jovens atletas de natação, Pérez 

et al. (2006) encontraram as variáveis de estatura, massa corporal, perimetrias de 

panturrilha e braço relaxado, e alturas ósseas estioidal-datiloidal e trocantérica-tibial. 

Mesmo sendo com uma amostra de características diferentes, percebemos a 

semelhança e a relação entre as variáveis selecionadas para ambos os estudos. 

Os valores de centróides apresentam o nível de dispersão entre os estágios 

puberais. A função 1 prediz de forma mais eficaz a separação de três grupos 

distintos, baseados no agrupamento P1+P2, apenas o estágio P3, e o agrupamento 

P4+P5. Este resultado pode estar relacionado ao período de desaceleração inicial 

das modificações antropométricas nos estágios iniciais do desenvolvimento puberal, 

para uma posterior aceleração a partir do estágio 4, determinado principalmente pela 

ocorrência do Pico de velocidade do crescimento nos meninos (Ma et al., 2011). 

Além disso, também verificamos a partir dos valores de centróide da função 2, 

uma separação dos estágios puberais em três grupos distintos (P1, P2-P3-P4, P5), 

assim corroborando com a proposta estabelecida por Tanner (1962) para as três 

fases de desenvolvimento da pilosidade púbica, divididas em pré-puberdade (Estágio 

I), puberdade (Estágios II, III e IV) e pós-puberdade (Estágio V).  

Estes resultados demonstram a grande relação existente entre as oito 

variáveis antropométricas selecionadas para o modelo preditivo e os processos 

relacionados a cada momento maturacional, confirmando, de forma concreta, a 

viabilidade deste método de análise. Esta interpretação pode ser mais bem 

compreendida, a partir da visualização da Figura 1, que demonstra claramente o 

nível de separação entre os cinco estágios. 
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Foi encontrado um índice de 77,4% de predição dos estágios de pilosidade 

púbica, a partir de apenas sete variáveis antropométricas. Este resultado é 

considerado alto e satisfaz os limites estabelecidos pela literatura, assim sendo 

adequados para a determinação da inter-relação entre as variáveis analisadas e o 

valor preditivo que uma tem sobre a outra (Krzanowski, 1975; Hair et al., 2005).  

Entretanto, ao realizarmos uma análise mais detalhada, percebemos que deve 

haver um cuidado com relação ao estágio 3, uma vez que o mesmo possui uma 

relação moderada com as variáveis antropométricas, e pode ser subestimado no 

caso de análises preditivas. Além disso, percebemos um percentual de erro de 

23,9%, que expõe a principal limitação do estudo: os vieses encontrados na 

avaliação antropométrica, que além de necessitar de um treinamento para a sua 

avaliação, também possui uma grande influência da habilidade e dos erros inter e 

intra avaliadores. Mesmo com o cuidado do presente estudo quanto ao controle 

destes erros, identificamos ser este um problema indispensável na realização de 

trabalhos posteriores.  

 

CONCLUSÕES 

A partir da análise discriminante, observamos que existe uma grande relação 

entre as variáveis antropométricas e a maturação puberal, demonstrando a 

viabilidade deste método de observação como instrumento não invasivo para o 

diagnóstico de jovens do sexo masculino, no entanto que sejam levados em 

consideração os vieses encontrados na avaliação antropométrica. A partir deste 

cuidado, identificamos oito variáveis com um alto peso de predição dos estágios 

puberais, confirmando a possibilidade de posteriores propostas de equações 

preditivas entre estas variáveis.  
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Resumo 

 

Objetivo: Propor um método não-invasivo da avaliação do estado puberal de 

jovens do sexo masculino, baseado em variáveis antropométricas. 

Métodos: Foram avaliados 206 sujeitos do sexo masculino, com idade entre oito e 

18 anos, selecionados de forma aleatória nas escolas de Natal, Brasil. Sete variáveis 

antropométricas foram avaliadas segundo as recomendações da ISAK, e os estágios 

puberais foram mensurados a partir da análise do desenvolvimento da genitália. A 

estatística foi representada pelos valores de média e desvio padrão dos grupos, 

sendo realizada a Análise de Variância e o método multivariado de análise 

discriminante, para a criação da equação preditiva. 

Resultados: 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%.  A partir de uma amostra de validação, o nível de 

concordância entre a equação proposta e o método objetivo foi excelente, 

apresentando um índice médio de 0,840.  

Conclusão: A equação preditiva proposta neste estudo apresentou um elevado 

nível de validade, apresentando-a como uma nova alternativa para a avaliação da 

maturação puberal de jovens do sexo masculino. 

 

Palavras-chave: Pesos e medidas corporais; puberdade; maturidade sexual; 

Classificação; Análise discriminante. 
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Abstract 

 

Objective: To develop a non-invasive method to assess the pubertal maturity of 

young males, based on anthropometric variables. 

Methods: Methods: It was studied 206 male subjects, aged between eight and 18 

years, randomly selected at Natal schools. Seven anthropometric variables were 

evaluated according to the recommendations of ISAK, and pubertal stages were 

determined by the development of the genitalia. The statistic was represented by the 

mean and standard deviation of the groups, and it was performed the analysis of 

variance method and multivariate discriminant analysis, to establish the predictive 

equation. 

Results: The significant differences in anthropometric variables by the pubertal 

classification were able to predict the maturity stages of subjects with a ratio of 75%. 

From a validation sample, the level of agreement between the proposed equation and 

the objective method was excellent, showing a score of 0.840. 

Conclusion: The predictive equation proposed in this study had a high level of 

validity, presenting a new alternative for the assessment of pubertal maturation of 

young males. 

 

Keywords: Body weights and measures; puberty; sexual maturity; classification; 

discriminant analysis. 
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INTRODUÇÃO 

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, capaz de reproduzir. Sua 

regulação ocorre através de mecanismos multifatoriais, sendo marcada, 

principalmente, por uma variabilidade biológica entre os jovens de mesma faixa etária 

(Rogol et al., 2002; Parent et al., 2003). 

Dentro do contexto esportivo, esta perspectiva biológica é considerada como 

fator limitador do sistema de seleção de jovens talentos, uma vez que os principais 

métodos de análise utilizados neste processo estão focados na idade cronológica, 

uma medida que não abrange o estado de maturidade de cada sujeito (Martindale et 

al., 2007; Goncalves et al., 2012). 

O baixo controle da idade biológica neste processo seletivo ocorre pela 

limitação de alguns métodos, como a necessidade de um diagnóstico médico 

especializado para a avaliação da idade óssea, e a necessidade de um longo período 

de acompanhamento clínico para a avaliação da maturação somática, que 

demandam um alto custo financeiro e inviabilizam o planejamento de programas de 

seleção que necessitam de um curto espaço de tempo. Mesmo nos métodos mais 

simples e rápidos, como a avaliação da maturação puberal proposta por Tanner 

(Tanner, 1962), observamos a existência de uma baixa privacidade oferecida para os 

avaliados, já que a mesma se respalda na observação das características sexuais 

externas.  

Tentando minimizar esta limitação, alguns estudos propuseram uma análise 

auto-avaliativa dos estágios maturacionais, baseada na apresentação de figuras 

ilustrativas, que acabam minimizando as situações de constrangimento, mas 

propiciam a realização desta avaliação pelos próprios avaliados, que, muitas vezes, 

possuem baixa capacidade técnica e especializada (Chan et al., 2008; Meneses et 

al., 2008; Azevedo et al., 2009; Leite et al., 2009). 

Buscando novos meios de análise para a maturação biológica, observamos 

que as principais modificações físicas decorrentes da puberdade estão relacionadas 

com as alterações antropométricas (Nandi e Chaudhur, 2010). Para tal, o potencial 

de predição destas variáveis só pode ser analisado a partir de uma abordagem 
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multivariada, pelo método de análise discriminante, que se baseia na avaliação das 

diferenças antropométricas entre os estágios de maturação puberal, e assim 

possibilita a criação de uma equação preditiva que garanta uma maior privacidade 

dos avaliados e evite situações constrangedoras que possam limitar sua utilização. 

Diante disto, o presente estudo pretende propor um método não-invasivo da 

avaliação do estado puberal de jovens do sexo masculino, baseado em variáveis 

antropométricas,  

 

MÉTODOS 

Estudo Piloto 

Um estudo piloto foi realizado no ambulatório do Hospital de Pediatria da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo avaliados 52 indivíduos do 

sexo masculino que apresentavam um histórico clínico ausente de qualquer doença 

que limitasse o processo normal do desenvolvimento puberal. O cálculo do tamanho 

amostral foi realizado a partir dos valores médios e do erro padrão de estimativa 

destes dados, além de um intervalo de confiança de 95%, resultando numa 

necessidade mínima de 181 sujeitos para o desenvolvimento do estudo. 

Além disso, os sujeitos avaliados no estudo piloto também foram utilizados 

como amostra de validação da equação preditiva criada a partir da análise dos 

dados do estudo. 

 

Amostra 

Caracterizado como estudo transversal, a seleção amostral ocorreu de forma 

aleatória, a partir de visitas realizadas em quatro escolas públicas e quatro escolas 

privadas de Natal, Brasil. Como critérios de seleção, todos os sujeitos avaliados 

deveriam ser do sexo masculino, estar numa faixa etária entre oito e 18 anos, não 

apresentar alguma doença crônica ou utilizar medicamentos que interferissem 

diretamente no processo de maturação biológica. Além disso, só participaram da 

pesquisa os sujeitos que apresentaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) assinado pelos pais ou responsáveis. No total, foram realizadas 

223 avaliações, tendo, porém, uma perda amostral de 17 pessoas (7,63%), e 

finalizando o estudo com 206 sujeitos. 
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Todos os procedimentos utilizados obtiveram aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP - UFRN), sob 

o protocolo 618/11. 

 

Avaliação antropométrica 

Trinta e duas variáveis antropométricas foram utilizadas no estudo, porém, 

após a realização da análise estatística, apenas sete delas foram selecionadas 

para compor a equação de predição, juntamente com a idade cronológica: Altura 

Tronco-Cefálica (ATC), diâmetro óssea Bi-epicôndilo femural (D. Femural), alturas 

ósseas acrômio radial e tibial, além das perimetrias de pescoço, antebraço e 

cintura. Todas as medidas foram realizadas segundo as recomendações propostas 

pela International Society for the Advancement of Kineanthropometry (ISAK) 

(Marfell-Jones et al., 2006).  

As avaliações da altura tronco-cefálica (ATC) e das perimetrias foram 

realizadas a partir de uma trena antropométrica da marca sanny, com 2 metros de 

comprimento e precisão de 0,1 cm. Para a avaliação dos diâmetros ósseos e das 

alturas ósseas, foi utilizado, respectivamente, um segmômetro da marca Sanny, 

com 2 metros de comprimento e precisão de 0,1 cm e um paquímetro metálico da 

marca Cescorf, com precisão de 0,1 cm.  

 

Erro técnico de Medida (ETM) 

No intuito de minimizar o viés de mensuração, característico à avaliação 

antropométrica, o erro técnico das medidas inter e intra avaliadores foi calculado a 

partir de um estudo realizado paralelamente com 26 sujeitos. Os resultados foram 

analisados a partir dos valores de referência considerados aceitáveis pela literatura 

(Pedersen e Gore, 2000), sendo assim excluídas do estudo as variáveis de dobra 

cutânea de coxa medial e perimetria de coxa. 

 

Avaliação da maturação puberal  

A avaliação do estado puberal foi realizada por dois pediatras 

endocrinologistas do Hospital de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, que seguiram o método proposto por Tanner (1962), a partir da 
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observação do desenvolvimento da genitália (G1-G5). Para minimizar os erros de 

medida entre estes avaliadores, os seus respectivos índices de concordância na 

avaliação da maturação puberal são apresentados em um estudo anterior (Azevedo 

et al., 2009).  

 

Tratamento Estatístico 

A análise estatística foi realizada a partir dos Programas Statistica, versão 

6.0, e Medcalc, versão 12.4. Inicialmente, a análise descritiva foi utilizada a partir 

da apresentação da média aritmética e do desvio padrão, e a análise inferencial foi 

realizada a partir da ANOVA one-way, no intuito de verificar as diferenças 

antropométricas entre cada estágio. 

Posteriormente, verificaram-se os pressupostos da análise discriminante 

multivariada, como apresentado na tabela 1. Os resultados da análise da tolerância 

(< 0,1), do fator de Inflação de tolerância (< 10) e da matriz de covariância pelo 

teste M de Box (p > 0,05) apresentaram resultados positivos. 

 

Tabela 1: Verificação dos Pressupostos estatísticos para a 

análise discriminante da amostra de estudo. 

 
Teste de Colinearidade 

Teste M de Box 
Tolerância VIF 

Idade 0,283 3,538 

0,367 

ATC 0,150 6,660 

D. Femural 0,287 3,479 

AO Acrômio-Radial 0,199 5,038 

AO Tibial 0,254 3,942 

P. Pescoço 0,133 7,515 

P. Antebraço 0,116 8,618 

P. Cintura 0,198 5,040 

VIF: Fator de Inflação de Variância. 

 

Após concluir que todos os pressupostos foram atendidos, as trinta e duas 

variáveis antropométricas, juntamente com a idade cronológica, foram utilizadas para 
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a análise discriminante, a partir do método de estimação simultânea, assim gerando 

uma equação preditiva. Em seguida, a análise de validação cruzada foi realizada 

pela avaliação dos níveis de concordância entre o método preditivo e o método 

direto, que foram calculados pelo índice Kappa ponderado linear. 

Todas as análises foram realizadas adotando-se um nível de significância 

de p < 0,05.  

 

RESULTADOS 

 

Tabela 2: Valores descritivos e análise comparativa das variáveis antropométricas 

selecionadas para a equação de predição, segundo os estágios puberais. 

 

G1 

(n = 66) 

G2 

(n = 24) 

G3 

(n = 23) 

G4 

(n = 41) 

G5 

(n = 52) F 

Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Amostra do estudo 

Idade 9,90 ± 1,22 12,02 ± 1,12 12,81 ± 1,35 13,84 ± 1,19 15,80 ± 1,19 174,25* 

ATC 0,70 ± 0,04 0,75 ± 0,04 0,78 ± 0,05 0,83 ± 0,04 0,88 ± 0,04 145,95* 

D. Femural 85,29 ± 6,97 92,09 ± 8,70 94,87 ± 9,99 97,11 ± 6,06 98,24 ± 6,21 27,69* 

AO Acrômio-Radial 25,48 ± 1,92 28,01 ± 2,15 29,16 ± 2,24 31,25 ± 2,17 32,22 ± 2,00 88,00* 

AO Tibial 38,24 ± 3,53 41,28 ± 3,14 43,48 ± 3,65 46,40 ± 3,49 47,26 ± 3,86 55,48* 

P. Pescoço 28,43 ± 1,96 30,31 ± 3,22 30,79 ± 2,59 32,56 ± 2,59 35,48 ± 2,71 59,08* 

P. Antebraço 19,80 ± 2,07 21,94 ± 2,89 22,07 ± 3,14 23,85 ± 2,09 25,52 ± 2,26 44,36* 

P. Cintura 63,01 ± 9,00 69,74 ± 12,59 70,07 ± 12,36 73,00 ± 9,78 78,19 ± 12,46 13,50* 

Amostra de validação 

Idade 10,16 ± 1,24 11,75 ± 1,16 12,00 ± 1,83 13,38 ± 1,41 16,08 ± 1,27 28,86* 

ATC 0,71 ± 0,04 0,75 ± 0,03 0,76 ± 0,05 0,84 ± 0,04 0,86 ± 0,04 27,77* 

D. Femural 85,72 ± 8,94 93,09 ± 9,18 94,06 ± 10,83 96,81 ± 4,17 98,39 ± 8,28 4,49* 

AO Acrômio-Radial 25,53 ± 2,69 28,19 ± 1,85 28,80 ± 2,69 31,72 ± 2,21 32,23 ± 2,02 16,59* 

AO Tibial 37,23 ± 4,26 41,11 ± 3,15 42,60 ± 5,14 46,49 ± 3,16 47,01 ± 4,11 14,16* 

P. Pescoço 27,89 ± 1,97 31,08 ± 3,38 31,56 ± 2,45 32,11 ± 2,43 35,01 ± 3,39 12,71* 

P. Antebraço 19,43 ± 2,37 22,26 ± 1,96 22,76 ± 3,40 23,05 ± 1,40 25,56 ± 3,46 8,89* 

P. Cintura 61,51 ± 11,07 63,30 ± 11,09 69,38 ± 14,69 73,13 ± 9,24 78,99 ± 16,60 3,36
†
 

ATC = Altura Tronco-Cefálica; D = Diâmetro; AO = Altura Óssea, P = Perimetria. 

* Diferença significativa entre os estágios puberais (p < 0,01).  

† 
Diferença significativa entre os estágios puberais (p < 0,05). 

 

  A apresentação dos valores de tendência central e do nível de dispersão 

das variáveis antropométricas selecionadas, segundo cada estágio puberal, é 
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apresentada na Tabela 2. Para tal, também são apresentados os resultados do Teste 

F, que comprova a existência de diferenças antropométricas significativas entre os 

estágios, como observado pelos valores de p. 

 A partir desta confirmação de diferenças entre os grupos, a análise 

discriminante gerou um escore de predição dos estágios puberais, apresentado 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.  

 Baseado no resultado deste escore, os estágios puberais são estimados 

segundo os seguintes valores de corte: Estágio 1 (ED ≤ - 1,67491), Estágio 2 (- 

1,67491 ≤ ED ≤ - 0,79575), Estágio 3 (- 0,79575 ≤ ED ≤ 0,27226), Estágio 4 (0,27226 

≤ ED ≤ 2,21446) e Estágio 5 (Ed ≥ 2,21446).    

 

Tabela 3: Matriz de classificação da análise discriminante dos estágios 

puberais, a partir da amostra de validação. 

 

Genitália 
Membros do grupo previsto 

Total 
 Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 Estágio 5 

n 

Estágio 1 15 2 0 0 0 17 

Estágio 2 1 4 1 1 0 7 

Estágio 3 0 2 5 1 0 8 

Estágio 4 0 0 2 8 2 12 

Estágio 5 0 0 0 1 7 8 

% 

Estágio 1 88,2 11,8 0,0 0,0 0,0 100,0 

Estágio 2 14,3 57,1 14,3 14,3 0,0 100,0 

Estágio 3 0,0 25,0 62,5 12,5 0,0 100,0 

Estágio 4 0,0 0,0 16,7 66,7 16,7 100,0 

Estágio 5 0,0 0,0 0,0 12,5 87,5 100,0 

Percentual de casos corretamente classificados: 75,0%. 
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 Para tal, a confiabilidade desta equação preditiva foi de 75%, como 

observada a partir da Tabela 3, que apresenta a matriz de classificação da análise 

discriminante para a amostra de validação. Este índice percentual é considerado um 

método análogo ao R² observado na Regressão linear múltipla, indicando o potencial 

de predição da equação formulada.  

 

Tabela 4: Índices de concordância entre os resultados da equação 

preditiva e a avaliação objetiva dos estágios puberais. 

 Kappa Erro Padrão IC 95% 

Amostra do estudo 0,816 0,023 0,772 – 0,860 

Amostra de Validação 0,840 0,042 0,756 – 0,923 

  

 Além disso, na tentativa de realizar uma validação cruzada, os índices de 

concordância entre os resultados preditos pela equação e os resultados da avaliação 

objetiva são apresentados na Tabela 4. 

 

DISCUSSÃO 

O propósito do presente estudo foi criar e validar um novo método avaliativo 

com capacidade suficiente para predizer a maturação puberal de jovens do sexo 

masculino. A partir do método multivariado de análise discriminante, demonstramos a 

alta capacidade preditiva de apenas oito variáveis analisadas, demonstrando a 

praticidade desta avaliação com relação a sua viabilidade financeira e baixa 

demanda de tempo. 

Após a realização de alguns cuidados metodológicos, as modificações 

antropométricas foram analisadas a partir da divisão dos estágios puberais pelo 

desenvolvimento da genitália, como verificado na Tabela 2. Apenas as variáveis 

selecionadas na análise discriminante são utilizadas, uma vez que sua contribuição 

para a formação da equação é o ponto central deste estudo. 

Como observado, o avanço dos estágios de maturação sexual é 

acompanhado de alterações antropométricas significativas, demonstrando uma 

relação entre estas variáveis, e confirmando o processo de crescimento somático 

causado pelas mudanças físicas características à puberdade (Rogol et al., 2002; 
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Tinggaard et al., 2012). Nos meninos, o aumento da produção de esteroides sexuais 

androgênicos, representado principalmente pela secreção de testosterona, provoca a 

ocorrência do pico de velocidade do crescimento, e estimula o ganho de estatura e 

massa corporal, acompanhada principalmente pela maior distribuição de massa 

muscular. Estes eventos contribuem para o aumento das demais variáveis, como as 

medidas lineares longitudinais, alturas e diâmetros ósseos, e as perimetrias (Pinyerd 

e Zipf, 2005; Zhang e Wang, 2009; Boyne et al., 2010). 

As diferenças apresentadas pelas variáveis antropométricas foram 

responsáveis por um alto potencial de discriminação dos cinco estágios puberais, 

favorecendo a criação de uma equação preditiva dos grupos a partir do método de 

análise discriminante.  Para tal, os fatores de correção foram calculados para cada 

variável e a razão de sucesso da equação foi formada, seguindo as recomendações 

encontradas na literatura (Hair et al., 2005). 

A partir da análise do grupo de indivíduos que não participaram do processo 

de predição, a Tabela 3 mostra a matriz de classificação da amostra de validação, 

que apresentou um percentual de 75,0% de significância da equação. Os estágios 

que representam a puberdade (G2, G3 e G4) obtiveram valores percentuais de 

predição entre moderado e alto, sendo esta fato explicado pelo baixo número de 

sujeitos em cada grupo. Além disso, os estágios intermediários do desenvolvimento 

puberal possuem uma alta variabilidade entre os sujeitos do mesmo grupo 

maturacional, propiciando uma dificuldade na classificação dos sujeitos, e limitando 

sua utilização, principalmente na fase de ocorrência do Pico de Velocidade do 

Crescimento (Rogol et al., 2002; Azevedo et al., 2009). 

Mesmo apresentando índices de predição moderados, a equação 

apresentada neste estudo apresentou um índice de explicação aceitável, e pode ser 

definida como uma alternativa para o acompanhamento do desenvolvimento puberal 

dos meninos. Esta abordagem abre alternativa para uma avaliação inovadora, que 

leve em consideração a predição da maturação puberal de forma não-invasiva, assim 

diferenciando-se dos métodos utilizados atualmente, relacionados à predição 

maturacional com base apenas na maturação somática e idade óssea (Khamis e 

Roche, 1994; Mirwald et al., 2002; Chittawatanarat et al., 2012),  
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No intuito de verificar a confiabilidade da equação ora proposta, 

apresentamos na tabela 4 os níveis de concordância relacionados a avaliação 

objetiva do estádio puberal. Tanto na amostra de estudo, quanto na amostra de 

validação, observamos valores de concordância quase perfeita, como referenciado 

no estudo realizado por Landis e Koch (Landis e Koch, 1977).  

Estes resultados são iguais ou até melhores que aqueles apresentados nos 

estudos que propuseram a validação do método de autoavaliação dos estágios de 

maturação sexual. Tanto na perspectiva internacional, como no âmbito nacional e 

regional, observamos que os trabalhos apresentaram índices muito conflituosos 

(entre 0,36 e 0,78), que acabam ocasionando uma dúvida sobre o real potencial 

deste método (Chan et al., 2008; Azevedo et al., 2009; Leite et al., 2009), e, ao 

mesmo tempo, reforçando a potencialidade da presente proposta.  

É importante destacar que a utilização da avaliação antropométrica possui 

algumas limitações que merecem atenção, uma vez que a sua prática necessita de 

preparação técnica prévia do avaliador e os vieses de aferição podem ocorrer a partir 

do erro pessoal das medidas (intra), ou entre as medidas de dois ou mais avaliadores 

(inter) (Pedersen e Gore, 2000; Silva et al., 2011; Stomfai et al., 2011).  

Porém, para solucionar este problema, o erro técnico de medida de cada 

avaliador deve ser conhecido ou mensurado em uma amostra de mesmas 

características (Silva et al., 2011). Assim, um estudo paralelo foi realizado com o 

objetivo de mensurar o erro entre os avaliadores responsáveis, levando em 

consideração os valores referenciais de 5% para as dobras cutâneas e 1% para as 

demais variáveis antropométricas (Pedersen e Gore, 2000).  

Assim, com os devidos cuidados para a sua utilização, este método pode ser 

utilizado como uma nova ferramenta prática de avaliação do desenvolvimento 

puberal de jovens meninos, garantindo maior privacidade aos avaliados e podendo 

ser utilizado, de forma prática, dentro de qualquer ambiente avaliativo. Além disso, 

mesmo não substituindo a avaliação objetiva do médico, esta equação preditiva pode 

ser utilizada como meio de auxílio para inúmeros profissionais que não possuem 

condições físicas ou acadêmicas no acompanhamento clínico de jovens que se 

encontram na puberdade. 
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Portanto, as modificações antropométricas influenciadas pela ocorrência da 

puberdade são consideradas como uma alternativa para o acompanhamento do 

desenvolvimento puberal de sujeitos do sexo masculino. A partir da idade cronológica 

e sete variáveis antropométricas, foi possível determinar uma equação preditiva dos 

estágios puberais com um índice de explicação aceitável (75%) e nível de 

concordância excelente (0,840), demonstrando uma grande validade para a sua 

utilização prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Agradecimentos 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

pela concessão da bolsa de mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Artigo 3) 

  

AZEVEDO, J. C. V.  et al. Comparação entre avaliação objetiva e autoavaliação da 

maturação sexual em crianças e adolescentes. J. Pediatr., v. 85, n. 2, p. 135-142, 

2009. 

BOYNE, M. S.  et al. Growth, body composition, and the onset of puberty: longitudinal 

observations in Afro-Caribbean children. J Clin Endocrinol Metab, v. 95, n. 7, p. 

3194-3200, 2010. 

CHAN, N. P. T.  et al. Reliability of pubertal self-assessment in Hong Kong Chinese 

children. J Paediatr Child H, v. 44, n. 6, p. 353-358, 2008. 

CHITTAWATANARAT, K.  et al. Height prediction from anthropometric length 

parameters in Thai people. Asia Pac J Clin Nutr, v. 21, n. 3, p. 347-54, 2012. 

GONCALVES, C. E.; RAMA, L. M.; FIGUEIREDO, A. B. Talent identification and 

specialization in sport: an overview of some unsolved questions. Int J Sports Physiol 

Perform, v. 7, n. 4, p. 390-3, 2012. 

HAIR, J. F.  et al. Análise multivariada de dados. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 

2005.     

KHAMIS, H. J.; ROCHE, A. F. Predicting adult stature without using skeletal age: the 

Khamis-Roche method. Pediatrics, v. 94, n. 4 Pt 1, p. 504-7, 1994. 

LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical 

data. Biometrics, v. 33, n. 1, p. 159-74, 1977. 

LEITE, N.  et al. Avaliação e auto-avaliação puberal em crianças e adolescentes 

obesos. Motriz, Rio Claro, v. 15, n. 3, p. 641-47, 2009. 

MARFELL-JONES, M.  et al. International standards for anthropometric 

assessment.  Potchefstroom: ISAK, 2006.     

MARTINDALE, R. J. J.; COLLINS, D.; ABRAHAM, A. Effective talent development: 

the elite coach perspective in UK sport. J Adolesc Health, v. 19, n. 2, p. 187-206, 

2007. 

MENESES, C.; OCAMPOS, D. L.; TOLEDO, T. B. D. Estagiamento de Tanner: um 

estudo de confiabilidade entre o referido e o observado. Adolesc & saúde, v. 5, n. 3, 

p. 54-6, 2008. 



79 

 

MIRWALD, R. L.  et al. An assessment of maturity from anthropometric 

measurements. Med Sci Sports Exerc, v. 34, n. 4, p. 689-94, 2002. 

NANDI, A. M.; CHAUDHUR, A. B. D. Anthropometric - hormonal correlation: an 

overview. J Life Sci, v. 2, n. 2, p. 65-71, 2010. 

PARENT, A. S.  et al. The timing of normal puberty and the age limits of sexual 

precocity: variations around the world, secular trends, and changes after migration. 

Endocr Rev, v. 24, n. 5, p. 668-693, 2003. 

PEDERSEN, D.; GORE, C. Error en la medición antropométrica. In: NORTON, K. e 

OLDS, T. (Ed.). Antropometrica. Rosario: Biosystem, 2000.    

PINYERD, B.; ZIPF, W. B. Puberty - Timing is everything! J Pediatr Nurs, v. 20, n. 2, 

p. 75-82, 2005. 

ROGOL, A. D.; ROEMMICH, J. N.; CLARK, P. A. Growth at puberty. J Adolescent 

Health, v. 31, n. 6, p. 192-200, 2002. 

SILVA, D. A. S.  et al. O antropometrista na busca de dados mais confiáveis. Rev 

Bras Cineantropom Desempenho Hum, v. 13, n. 1, p. 82-85, 2011. 

STOMFAI, S.  et al. Intra- and inter-observer reliability in anthropometric 

measurements in children. Int J Obes, v. 35, n. S1, p. S45-S51, 2011. 

TANNER, J. Growth at adolescent.  Oxford: Blackwell Scientific, 1962.     

TINGGAARD, J.  et al. The physiology and timing of male puberty. Curr Opin 

Endocrinol Diabetes Obes, v. 19, n. 3, p. 197-203, 2012. 

ZHANG, Y.; WANG, S. Secular trends in growth and body proportion among children 

and adolescents from 1985 to 2005 in Shandong, China. Anthropol Sci, v. 117, n. 2, 

p. 69-76, 2009. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo foi responsável pelo desenvolvimento de um novo método 

de avaliação da maturação puberal, a partir de variáveis antropométricas. 

Primeiramente, como encontrado nos artigos 1 e 2, a análise discriminante 

multivariada foi utilizada para verificar a inter-relação entre os estágios de maturação 

sexual e as variáveis antropométricas, selecionando aquelas que apresentaram 

melhor potencial preditivo e utilizando-as como um diagnóstico inicial para uma 

validar a proposta de formulação de uma equação de predição dos estágios 

puberais. 

Esta, por sua vez, foi desenvolvida a partir da produção do artigo 3. 

Encontramos que das trinta e duas variáveis estudadas, apenas sete, juntamente 

com a idade cronológica, foram responsáveis por um índice de predição de 75%, 

sendo este considerado entre moderado e alto. Além disso, a análise de 

concordância em relação ao método de avaliação objetiva obteve um valor de 0,840, 

sendo capaz de mostrar, com uma alta probabilidade, que a equação é válida e 

confiável para predizer os estágios de maturação puberal, a partir da avaliação de 

variáveis antropométricas. 

Mesmo com as limitações características a avaliação antropométrica, os 

cuidados necessários foram tomados, garantindo um controle dos possíveis vieses, e 

assim validando ainda mais os resultados encontrados. Porém, sugere-se que, para 

estudos futuros, o estado nutricional dos sujeitos seja controlado, uma vez que a 

obesidade é considerada como um fator de influência no processo maturacional. 
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ANEXO I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para seu filho(a) participar da pesquisa “Desenvolvimento de uma 

equação de predição do estágio de maturação sexual em indivíduos na puberdade, 

através de variáveis antropométricas”, coordenada por Paulo Moreira Silva Dantas. A 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura criar uma equação matemática para identificar o estado da 

maturação sexual de pessoas com idade entre 8 e 18 anos, através da avaliação 

antropométrica (medidas do corpo). Ou seja, tentaremos criar uma forma de avaliação que 

facilite o trabalho de profissionais da Educação Física em escolas e clubes. 

Caso decida aceitar este termo, seu filho(a) será submetido(a) as simples avaliações 

das medidas corporais (peso, estatura, circunferências corporais, dobras cutâneas de 

gordura e tamanhos ósseos) e da maturação sexual, ambas realizadas por profissionais 

qualificados e experientes.  

Assim, garantimos que não haverá nenhum tipo de risco físico ou psicológico aos 

participantes. Porém, como a avaliação da maturação sexual exige um cuidado quanto ao 

conteúdo sexual dos participantes, esclarecemos que todas as medidas éticas serão 

tomadas para evitar esse risco específico, pois todos os procedimentos serão realizados 

cuidadosamente por profissionais habilitados, em ambientes que disponham de total 

privacidade e respeito à pessoa que será avaliada. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: disponibilidade gratuita 

de consulta e diagnóstico médico, avaliação completa de composição corporal e avaliação 

dos fatores de risco à saúde. Além disso, você será peça fundamental para a realização de 

um estudo que poderá garantir contribuições à sociedade e ao avanço da ciência. 

Se você tiver algum gasto indevido que seja relacionado à sua participação na 

pesquisa, você poderá ser ressarcido, em caso de solicitação e posterior análise pelo 

pesquisador responsável da pesquisa. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

 Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 
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Você ficará com uma cópia deste Termo, e toda dúvida que tiver a respeito desta 

pesquisa poderá perguntar diretamente para Paulo Dantas, no endereço ou telefone citados 

ao final deste documento. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser 

questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL, no endereço ou telefone mostrados 

ao final desta página. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“Desenvolvimento de uma equação de predição do estágio de maturação sexual em 

indivíduos na puberdade, através de variáveis antropométricas”. 

 

Natal, ___ de __________ de 201_ 

 

 
Base de Pesquisa Atividade Física e Saúde - AFISA - Seção UFRN 
Ginásio Poliesportivo da UFRN. Av. Senador Salgado Filho, 3000 
Campus Universitário; CEP: 59078-970 Natal/RN  
Fone: (84) 99175135 
Email: pgdantas@terra.com.br 

Comitê de Ética em Pesquisa Hospital Universitário Onofre Lopes;  
Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis. 
CEP: 59.012-300 – Natal/RN; Fone: (84) 3342-5003 
Email:cepufrn@reitoria.ufrn.br 
www.etica.ufrn.br 

 
Participante da pesquisa: 
 
Nome: 

 
Assinatura:___________________________________________________________ 
 
Pai / Mãe ou Responsável Legal 
 
Nome: 

 
Assinatura:___________________________________________________________ 
 
Pesquisador responsável: 
 
Nome: __________________________________________________________ 

 
Assinatura:_______________________________________________________ 
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APÊNDICE I 

Ficha de Coleta das avaliações de campo 

 

 

Nome:_______________________________________________ Nº: ____  Cidade: __________ 

Residencial:  __________   Celular: _________   Data Nasc: ___/___/___      Data Aval: __/__/___        

Sexo:  M(   )   F(   )      Escola: ________    Estaturas:  Pai: _______   Mãe: ________ 

Medicamentos? _______  Qual (is): ________________________________________________ 

 

 

Medidas Gerais 

 

Peso: ______    Bi-acrômio: ______       D Femural: _______ Troc-tibial:______  2D esq: ________    

Estat: ______   Torác. transv: _____ Acro-radial: _______ Tib-male: ______ 4D esq: ________ 

Enverg: _____    Bi-iliocristal: ______     Rádio-estil: _______      2D dir: ________      

ATC: _______  Bi-epic. Um: ______      Estil-datil: ________ 4D dir: ________  

 

Circunferências 

 

Cabeça: ________       Braço C. : ______    Punho: _______ Abdômen: ______ Panturrilha:______ 
Pescoço:________ Braço R. : ______ Tórax: ________    Quadril: ________   

Ombro: _________    Antebraço: _____      Cintura: _______     Coxa Média: _____      

 

Dobras Cutâneas 

 

TR: ______/______/______     SI: _______/________/______     CM:  _____/________/______    
SB: ______/_______/_____      SE: ______/________/______     PM: ______/________/______ 

BC: ______/_______/_____ AB: ______/________/______  

 

Estação 4 

 

    Pilosidade: ________________                Mamas / Genitália: __________________ 
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APÊNDICE II 

Erro Técnico de Medida (ETM) para as variáveis de tamanho corporal, diâmetros 

ósseos, tamanhos ósseos e perimetrias. 

 n 
Erro Intra (%) 

Erro Inter (%) 
Avaliador 1 Avaliador 2 

Tamanho Corporal     

Massa Corporal 26 0,56 0,75 0,84 

Estatura 26 0,10 0,10 0,10 

ATC 26 0,20 0,20 0,30 

MMII 26 0,30 0,40 0,50 

Diâmetros ósseos     

Bi-acrômio 26 0,16 0,21 0,24 

Torácico Transverso 26 0,21 0,28 0,32 

Bi-iliocristal 26 0,40 0,53 0,60 

Bi-umeral 26 0,66 0,88 0,99 

Bi-femural 26 0,41 0,54 0,61 

Alturas Ósseas     

Acromial-radial 26 0,80 0,96 1,19 

Radial-estiloidal 26 0,96 0,87 1,43 

Estiloidal-datiloidal 26 0,40 0,53 0,59 

Trocantérica-tibial lateral 26 0,40 0,53 0,60 

Tibial lateral 26 0,23 0,31 0,35 

Perimetrias     

Cabeça 26 0,12 0,16 0,18 

Pescoço 26 0,14 0,18 0,20 

Braço Contraído 26 0,28 0,37 0,42 

Braço Relaxado 26 0,96 0,97 1,43 

Antebraço 26 0,11 0,15 0,17 

Punho 26 0,17 0,23 0,26 

Tórax 26 0,44 0,59 0,67 

Cintura 26 0,20 0,27 0,30 
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Abdômen 26 0,18 0,24 0,27 

Quadril 26 0,45 0,65 0,67 

Coxa medial 26 3,00 3,99 4,50 

Panturrilha 26 0,24 0,32 0,36 
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APÊNDICE III 

Erro Técnico de Medida (ETM) para as variáveis de Dobras cutâneas. 

 n 
Erro Intra (%) 

Erro Inter (%) 
Avaliador 1 Avaliador 2 

Tríceps 26 3,10 3,60 4,65 

Bíceps 26 2,20 2,55 3,30 

Subescapular 26 4,05 4,70 6,08 

Supraespinhal 26 4,30 4,99 6,45 

Suprailíaca 26 4,90 4,98 7,35 

Abdominal 26 4,08 4,73 6,12 

Coxa Medial 26 5,06 5,87 7,59 

Panturrilha 26 4,33 5,00 6,50 

 

 




