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Resumo 

 

A adopção de comportamentos activos pelos indivíduos parece ser 

condicionada e influenciada por múltiplos factores, pelo que a compreensão 

desses factores pode ser relevante para a eliminação de possíveis barreiras. 

Assim o nosso trabalho tem os seguintes objectivos (1) Verificar a associação 

entre o estatuto sócio-económico (escolaridade dos pais) e a actividade física 

dos adolescentes; (2) verificar a associação entre as características 

percepcionadas no envolvimento físico e a actividade física dos adolescentes. 

A amostra foi constituída por 50 adolescentes de ambos os sexos com 16 

anos de idade. A avaliação objectiva da actividade física habitual foi realizada 

através do acelerómetro MTI Actigraph, durante 7 dias consecutivos, tendo sido 

a classificação do nível de actividade física realizada para cada sujeito a partir 

dos pontos de corte propostos por Puyau et al (2002). O estatuto sócio-

económico (nível educacional) foi obtido através de questionário, assim como 

os factores percepcionados do ambiente. 

 Algumas características percebidas no ambiente parecem influenciar a 

actividade física dos adolescentes, nomeadamente o tempo em actividades 

sedentárias. Os principais resultados revelaram que quanto maior a existência 

de espaços de lazer gratuitos ou de baixo custo próximos da área de residência 

e quanto maior for o número de estabelecimentos comerciais a uma distância 

de acesso rápido a pé, menos tempo passam os jovens em actividades 

sedentárias (relação ligeira a substancial).  

Quando associamos o estatuto sócio-económico à actividade física 

verificamos que quanto mais baixo for o nível de escolaridade da mãe mais 

tempo passam em actividades sedentárias. 

 

Palavras-chave: ACTIVIDADE FÍSICA, ADOLESCENTES, ESTATUTO 

SÓCIO-ECONÓMICO, AMBIENTE. 
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Abstract 

 

The adoption of active behaviours by individuals seems to be conditioned 

and influenced by multiple factors, wherefore the understanding of those factors 

may be relevant to the elimination of casual barriers. Therefore, our work was 

based on the following objectives: (1)     To verify the association between the 

several variables related with social and economical conditions (parent's 

schooling) and the level of teenager's physical activity. (2)     To verify the 

association between observed characteristics in physical surroundings and 

teenager's physical activities.   

The sample was formed by fifty sixteen years old teenagers of both sexes. 

The objective evaluation of ordinary physical activity was realized with MTI 

Altigraph Accelerometer, during seven consecutive days, and the classification 

of the physical activity level has been realized, for each individual, from the 

cutting points proposed by PUYAU ET AL (2002). Social and economical 

conditions (educational level) were obtained through a questionnaire, as well as 

the observed factors of the ambient.  

Some observed ambient characteristics seem to influence teenager's 

physical activity, namely the amount of time spent in sedentary activities. Main 

results have shown that the larger the existence of free or low cost leisure 

spaces near the area of residence, and the larger the number of shops a 

walking distance away, the lower the time for sedentary activities (slight and 

substantial relation). 

When we associate social and economical conditions to physical activity, 

we verify that the lower the schooling level of the mother, the larger the 

sedentary activities. 

 

KEYWORDS:  Physical activity, Teenagers, Social and economical 

conditions, Ambient  
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1. Introdução 

 

A actividade física tem sido várias vezes referida como um 

comportamento imprescindível para a manutenção de um estilo de vida 

saudável.  

Os benefícios que um estilo de vida fisicamente activo pode promover em 

termos de saúde estão largamente documentados (Sleap e Tolfrey, 2001), 

assumindo-se a actividade física como uma componente fundamental da saúde 

quando integrada e valorizada no quotidiano dos indivíduos. Todavia, alguns 

estudos ressaltam o facto dos níveis de actividade física tenderem a decrescer 

da infância para a adolescência e daqui para a idade adulta (Caspersen et al., 

2000; Trost et al.,2002).  

Durante as décadas passadas foram desenvolvidas diferentes tecnologias 

conducentes à redução ou mesmo eliminação da actividade física da nossa 

vida diária (Ewing et al., 2003), sendo agora nossa tarefa compreender como é 

que as oportunidades para a actividade física podem ser restabelecidas, de 

modo a promover uma actividade física saudável na população (Sallis, 1995; 

Edwing et al., 2003).  

Perante a extensa literatura acerca dos benefícios da actividade física 

para a saúde surge a necessidade de compreender os determinantes da 

actividade física (Wendel-Vos et al., 2004). 

A literatura internacional tem vindo a referir a importância de se estudar a 

influência de factores do envolvimento físico na actividade física, na medida em 

que os ambientes físicos parecem ter a capacidade de facilitar ou condicionar a 

prática da actividade física (Sallis e Owen, 1999) e também porque a 

modificação de uma característica ambiental parece ser capaz de influenciar 

um vasto conjunto de pessoas (Sallis et al., 1998). A informação acerca das 

variações de actividade física em função de factores demográficos como o 

sexo, idade, etnia e estatuto sócio-económico, tem vindo a ser sugerida como 

útil para definir prioridades e planear programas que sejam apropriados para 

subgrupos da população (Sallis et al., 1996). 



  2

Alguns estudos demonstraram que o factor sócio-económico da família 

influencia o tipo de envolvimento com que a criança se vê confrontada fora do 

ambiente familiar (Taylor et al., 1994; Sallis et al., 1996). Portanto parece 

relevante investigar quais as variáveis ambientais que podem influenciar a 

actividade física em função do estatuto socio-económico, na medida em que, 

por exemplo, o acesso a programas comunitários de actividade física e a 

iluminação de parques públicos pode ser mais importante para grupos de 

estatuto sócio-económico baixo, ao passo que a comodidade dos ginásios 

privados e campos de ténis podem ser mais relevantes para grupos de estatuto 

sócio-económico elevado (Sallis et al., 1997a) 

O estudo dos factores de influência da actividade física não deve perder 

de vista a possibilidade de traduzir tal conhecimento em acções práticas que 

permitam ultrapassar as barreiras associadas à prática regular de actividade 

física, favorecendo as escolhas por comportamentos activos, em benefício da 

saúde pública (Owen et al., 2000) 

Na tentativa de encontrar mais e melhores possibilidades para as pessoas 

serem activas desde as idades mais jovens, com destaque para a fase da 

adolescência onde parece haver um declínio tendencial dos níveis de 

actividade física, colocou-nos como necessidade compreender como o estatuto 

sócio-económico, definido pela escolaridade dos pais, e a percepção das 

características do envolvimento físico podem influenciar a actividade física dos 

adolescentes. 

Assim, o maior propósito deste estudo, orientado para os factores de 

influência da actividade física, foi recolher informação que pudesse ajudar na 

identificação dos mecanismos pelos quais o comportamento de actividade 

física dos jovens é controlado, tendo sido nossa pretensão o alcance dos 

seguintes objectivos: (1) Verificar a associação entre as variáveis relacionadas 

com o estatuto sócio-económico (escolaridade dos pais) e o nível de actividade 

física dos adolescentes; (2) verificar a associação entre as características 

percepcionadas no envolvimento físico e a actividade física dos adolescentes. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. A Actividade Física e a Saúde 

A pratica regular de actividade física tem sido reconhecida como uma 

componente importante de um estilo de vida saudável, e consequentemente, 

sido associado a um aumento da expectativa de vida, com uma diminuição 

considerável nos factores de risco de um alargado numero de doenças crónico-

degenerativas. 

No entanto na sociedade moderna, a industrialização e a mecanização 

das tarefas destinadas ao ser humano, têm induzido uma alteração dos 

padrões e hábitos de vida, registando-se com uma certa frequência uma 

hipoactividade das populações (Sallis e Owen, 1999). 

Actualmente, somente algumas profissões requerem esforço físico, 

conduzindo a que o homem cada vez menos utilize as suas capacidades 

musculares. Vários estudos internacionais revelaram também que a maior 

parte do tempo das crianças e adolescentes é dispendido a ver televisão, a 

brincar com computadores ou ouvir música, além da modificação dos hábitos 

alimentares (Durant et al., 1996). 

Perante este cenário, a sociedade moderna começou a atribuir uma 

importância cada vez mais significativa à actividade física que é apontada por 

Mota (2001) como forma de compensar os efeitos produzidos pela sociedade 

dos nossos dias. Sendo assim é de extrema importância definir o conceito de 

actividade física, optando pela definição de Caspersen et al. (1985) e utilizada 

pelos Center for Disease Control and Prevention e o American College of Sport 

Medicine (CDC/ACSM, 1995) que define a actividade física como qualquer 

movimento produzido pela musculatura esquelética do qual resulte alteração do 

dispêndio energético. 

Vários estudos têm demonstrado uma associação forte e consistente 

entre a actividade física e a saúde (Pate et al., 1994).  

Na perspectiva holística de saúde [estado completo de bem-estar físico, 

social e mental, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade (WHO, 

2003)] os benefícios psicológicos são tão importantes como os benefícios 
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físicos, porque o bem-estar psicológico contribui para a saúde. Por isso, e para 

além das evidências directas, é de referir que a literatura apresenta um 

conjunto de ligações indirectas positivas entre a actividade física e a qualidade 

de vida, incluindo o referido bem estar psicológico, os estados de humor 

(Landers e Petruzzello, 1994) a ansiedade e o stress (McDonald e Hodgoon, 

1991), a depressão, a auto-estima e as funções sociais (McAuley, 1994) (Mota 

e Sallis, 2002). 

É consensual a noção de que a actividade física habitual é um 

comportamento de grande importância para a promoção de um estilo de vida 

saudável, tanto na infância e juventude como na idade adulta. Nos adultos a 

actividade física regular tem uma influência benéfica sobre alguns factores 

relacionados com a saúde, estando associada ao aumento da longevidade, a 

um decréscimo do risco de doenças coronárias (Simons-Morton et al., 1990; 

Blair et al.,1993), na diminuição de alguns factores de risco que lhes estão 

associadas, como a obesidade e o stress emocional, e uma acção profilática 

em patologias degenerativas do sistema osteo-articular (Blair et al., 1993). Nas 

crianças, a actividade física está associada à redução de factores de risco de 

doenças cardiovasculares: pressão sanguínea, presença de lipoproteínas de 

baixa densidade (Simons-Morton et al., 1990) e obesidade. Estas evidências 

levaram ao reconhecimento, por parte de organizações de grande credibilidade 

– por ex. American Heart Association (Fletcher et al., 1992, cit por Lopes et al., 

2001), de que a inactividade física é um dos factores de risco para a 

contracção de doenças cardiovasculares, tendo como consequência o 

desenvolvimento de objectivos, por parte de departamentos governamentais de 

alguns países (Lopes et al, 2001).  

A infância e juventude são consideradas idades determinantes no ganho 

de hábitos duradoiros de actividade física até à idade adulta. Parece razoável 

assumir que as crianças que sejam fisicamente activas sejam aquelas que 

venham a manter esse hábito enquanto adulto (Lopes et al. 2001).  

Paffenbarger et al (1993) observaram que a mortalidade, por diversas 

causas, reduzia-se em 53% entre homens que praticavam pelo menos 3 horas 

de actividade física por semana, comparados com indivíduos que o faziam pelo 
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menos 1 hora. Os autores referem ainda que importantes benefícios para a 

saúde podem ser obtidos com actividade física de moderada intensidade e que, 

quando compararam as taxas de mortalidade entre os indivíduos activos e 

inactivos, verificaram que os sujeitos considerados activos aumentavam a 

expectativa de vida em pelo menos dois anos (Paffenbarger et al, 1993)  

Pate et al. (1995b) referem que a aquisição de um estilo de vida activo 

não requer uma transformação radical nos hábitos quotidianos dos indivíduos, 

nem de um regime vigoroso de programas de exercício. Em vez disso, 

pequenas mudanças nas actividades diárias tornaram, segundo estes autores, 

os indivíduos mais resistentes a determinados factores de risco de doenças 

crónicas, bem como poderão contribuir para o aumento da qualidade das suas 

vidas.  

São vários os estudos que revelam que a actividade física é um pré-

requisito para que haja um crescimento e desenvolvimento óptimo ao nível das 

crianças e adolescentes (Saris, 1986; Sallis e Patrick, 1994; Raudsepp e Pall, 

1999). Além disso constitui um meio através do qual a criança adquire diversos 

tipos de conhecimento e habilidades motoras e cognitivas, assim como pode 

desempenhar um papel importante como meio de socialização e de 

desenvolvimento da auto-confiança e auto-estima (Sallis e Owen, 1999). No 

entanto, essa relação entre actividade física e saúde encontra-se menos 

documentada (Ott et al., 2000), uma vez que as suas influências não são ainda 

bem compreendidas (Pate et al., 1996).  

Apesar de uma grande parte da população se encontrar sensibilizada e 

ter consciência dos benefícios físicos e psicológicos da pratica de exercício, 

essa não assume, na sua grande maioria, estilos de vida activos e saudáveis 

coincidentes com a prevenção dos factores predisponentes das doenças 

cardio-degenerativas. 

É pois com grande preocupação que se constata que a maioria da nossa 

população não se dedica à pratica de actividades físicas regulares, não só 

pelas suas motivações intrínsecas, mas também pela carência de estruturas 

materiais, constituindo-se estas insuficiências de movimento um referencial 

importante nos riscos para a saúde publica (Shephard e Trudeau, 2000), 
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tornando a inactividade física assim uma das grandes preocupações da saúde 

publica (Sallis e Owen, 1999; Shephard e Trudeau, 2000). 

 

2.2. A actividade Física em Crianças e Adolescentes 

A relação entre a actividade física e a saúde não é tão evidente na 

infância e na adolescência como é nos adultos, porque, de um modo geral, as 

manifestações clínicas das doenças associadas à inactividade física são raras 

nestas idades (Guerra et al., 1998; Guerra, 2002). A verdade é que muitos dos 

factores de risco de doenças cardiovasculares começam durante a infância e 

parecem estar associadas a um estilo de vida sedentário (Kelly, 2000) e certos 

factores de risco como a hipertensão e os níveis de colesterol já são 

observados em idades pediátricas (Bereson et al., 1998; Berenson et al., 1992; 

Cole et al., 2000). A actividade física é tida, como um dos comportamentos que 

afecta a saúde e caracteriza um estilo de vida saudável (Santos, 2000) 

A actividade física regular ajuda a reduzir os factores de risco nas 

crianças e adolescentes da mesma forma que nos adultos. Assume-se, assim, 

o desejo de transmissão de estilos de vida activos na juventude como meio de 

prevenção de um conjunto de factores de risco de diferentes patologias, bem 

como, ao aumento da qualidade de vida dos indivíduos (Sallis e Owen, 1999). 

Neste sentido, estilos de vida activos devem então ser encorajados desde a 

infância e adolescência, uma vez que se espera ser mais difícil, a partir de 

determinada idade, motivar os indivíduos para uma mudança no padrão de 

actividade física (Pols et al., 1996) Vários autores têm tido um conjunto de 

preocupações no sentido de encontrar limites razoáveis de entendimento de 

qual é a “actividade física suficiente ou adequada para crianças e jovens” 

(Sallis e Patrick, 1994; Biddle et al., 1998). 

A definição da quantidade mínima de actividade física exigível num 

contexto de melhoria da saúde é, porém uma tarefa complexa para crianças e 

jovens, uma vez que, os seus padrões de actividade física incluem episódios 

curtos e intensos que ocorrem de forma esporádica. Além disso, a actividade 

física espontânea das crianças mais jovens envolve grande diversidade de 
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movimentos incluindo torções do tronco, pouco comuns em adultos 

(Fairweather et al., 1999, cit por Mota e Sallis, 2002). 

Actualmente são perspectivadas duas recomendações gerais e uma 

subsidiária, acerca da intensidade e frequência da actividade física em crianças 

e adolescentes (Cavill et al, 2001): 

- Todas as crianças e jovens devem participar em actividades físicas 

moderadas a intensas pelo menos uma hora por dia; 

- As crianças mais sedentárias devem participar em actividades físicas 

moderadas a intensas pelo menos 30 minutos diariamente. 

- Como recomendação subsidiária: pelo menos duas vezes por semana, 

algumas daquelas actividades devem servir para apoiar o reforço e/ou 

manutenção da força muscular da flexibilidade e promover o desenvolvimento 

da densidade mineral óssea.  

Apesar dos benefícios aparentes na actividade física regular nas crianças 

e adolescentes serem substanciais, algumas investigações têm indicado que 

muitas não cumprem as recomendações actuais, e que no geral o nível de 

actividade física é baixo (Ducan et al., 2002; Guedes et al., 2001; Ledent et al., 

1997; Reilly et al., 2004; WHO, 2004a).  

De facto as crianças e os jovens crescem e vivem rodeados de 

oportunidades de escolha de comportamentos sedentários, como por exemplo 

a redução dos esforços físicos na deslocação para a escola e nos 

passatempos, o aumento do tempo dispendido a ver televisão, os jogos de 

vídeo, os hábitos de trabalho dos progenitores, o aumento do tráfego urbano e 

os problemas de segurança pessoal (Marshall et al., 2002; Saliis e Owen 

1999), e alguns autores referem ainda que tais comportamentos são mais 

encorajados do que alternativas fisicamente activas (Epstein et al., 1991; Vara 

e Epstein, 1993).   

Os dados da literatura indicam de facto que a participação em actividades 

físicas diminui progressivamente ao longo da adolescência, sendo este declínio 

substancialmente mais acentuado para o sexo feminino (-7,4% por ano) 

comparativamente com o masculino (-2,7%) e que, na generalidade, as 
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pessoas vão adquirindo hábitos de vida sedentários (Pate et al., 1994; Sallis, 

1993; Sallis et al., 1999). 

Mota e Sallis (2002), referem que uma faixa ainda bastante alargada de 

jovens necessita de ser mais activa no seu dia-à-dia, pois um número 

substancial de sujeitos de ambos os sexos não satisfaz a primeira 

recomendação, segundo Cavill et al. (2001). 

Dados de pesquisas recentes indicam uma grande diminuição da 

participação masculina em actividades intensas, sendo estes cada vez mais 

definidos por dois grupos de sujeitos, os muitos activos ou os sedentários. Pelo 

contrário parecem existir alguns indícios de que as raparigas apesar de serem, 

geralmente, menos activas e participarem em actividades menos intensas do 

que os rapazes são mais regulares nas suas práticas ao longo da idade, com 

especial relevância no período pós-puberal (Van Mechelen et al., 2000), 

contrariando um pouco as tendências habitualmente descritas. 

Apesar de serem necessários estudos mais aprofundados sobre a 

estabilidade para a vida adulta dos padrões de actividade física adquiridos na 

juventude, algumas evidências suportam a hipótese de que os padrões de 

actividade física das crianças persistem para a vida adulta, tornando-se 

importante que estes hábitos de actividade física regular sejam promovidos 

desde a infância (Janz et al., 2002).  

De acordo com vários autores, a área mais óbvia para a consecução 

deste objectivo superior são as aulas de educação física, já que estas 

constituem, na maior parte dos casos, a única experiência de actividade física 

organizada e regular para muitas crianças (McKenzie et al., 2004)  

Politicas de intervenção devem ser asseguradas a nível local, nacional e 

internacional. O fornecimento de equipamento, disponibilização de instalações 

desportivas, planos urbanísticos que incluam na sua estrutura a construção de 

espaços de recreação, facilidades de acesso, de mais passeios para caminhar 

ou andar de bicicleta com segurança, entre outras diligências, impulsionarão e 

facilitarão certamente a prática de actividade de toda a comunidade, de uma 

forma agradável, minimizando assim os malefícios dos modos de vida da 

sociedade moderna. 
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2.3. A actividade Física e o Dispêndio energético 

A quantificação da actividade física não está limitada ao conceito de 

dispêndio energético. Assim, o reconhecimento de padrões de actividade 

representa também uma forma de a quantificar. O padrão de actividade física, 

refere-se ao tipo, duração, frequência e intensidade da actividade durante um 

período de tempo limitado (Bouchard et al., 1993)  

Dado que a existência humana obedece à lei da conservação da energia, 

qualquer medida da actividade física deve ser expressa em termos de 

dispêndio energético (Montoye et al., 1996). No entanto, o dispêndio energético 

não pode ser considerado sinónimo de actividade física, uma vez que é 

possível gastar a mesma quantidade de energia numa actividade intensa de 

curta duração ou em actividades menos intensas, mas prolongadas no tempo 

(Montoye e al., 1996). 

Embora o dispêndio energético seja semelhante em actividades tão 

distintas, os benefícios para a saúde e os efeitos fisiológicos provocados por 

estes dois tipos de actividade serão distintos e, assim, enquanto indicador da 

actividade física, o dispêndio energético deve estar sempre relacionado com o 

tamanho corporal (U.S. Department of Health and Human Serviçes, 1996). Um 

individuo de estatura pequena, mas muito activo pode gastar a mesma 

quantidade de energia que um individuo sedentário, porém de grandes 

dimensões.  

O MET (equivalente metabólico), é utilizado para expressar o dispêndio 

energético em função do peso corporal do sujeito (Montoye et al., 1996). Por 

equivalente metabólico, entende-se o valor correspondente à energia 

despendida por um sujeito em repouso. O valor 1 MET corresponde a 3,5ml 

O2xkg-1xmin-1 e representa uma referência para a classificação da intensidade 

das actividades.  

Como o consumo de oxigénio está directamente relacionado com o 

dispêndio energético, os METs podem ser convertidos directamente em 

unidades de dispêndio energético: o valor de 1 Kcalxkg-1xhora-1 é muitas vezes 

utilizado para representar 1 MET (Montoye et al., 1996). Assim 3 METs são 

aproximadamente 3Kcalxkg-1xhora-1.  
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O dispêndio energético por Kg de massa corporal em repouso ou durante 

o exercício físico é maior em crianças do que em adultos e varia de acordo com 

o estado maturacional. Por isso usar a definição de um MET do Compendium 

of Physical Activities sem ajustes é inadequado para a estimação do dispêndio 

energético em crianças e adolescentes, até que estas atinjam o estado 5 da 

escala de Tanner (Harrel et al., 2005, cit. por Valente, 2005), pois pode levar à 

sub estimação do dispêndio energético nestas idades.  

É preocupante ainda o facto dos pontos de corte definidos para adultos 

terem sido e continuarem a ser frequentemente usados na avaliação dos 

padrões de actividade física de crianças e jovens (Guerra et al., 2003). Este 

assunto é bastante problemático e discutível, na medida em que pode levar a 

resultados e conclusões erradas, dadas as características da actividade física 

desta serem bastantes diferentes das dos adultos (Puyau et al., 2004). 

Contudo, só recentemente é que se evidenciaram esforços na definição de 

pontos de corte específicos para crianças e adolescentes (Puyau et al., 2002; 

Puyau et al., 2004; Schmitz et al., 2005). 

Não é consensual na literatura qual o valor critério (ponto de corte) a partir 

do qual as crianças podem ser “classificadas” como activas e inactivas (Guerra, 

2002). 

Face ao exposto, Puyau et al., (2002), realizaram um estudo em 

condições laboratoriais e de terreno a 26 crianças e adolescentes de ambos os 

sexos (rapazes=14 e raparigas=12), com idades compreendidas entre os 6 e 

os 16 anos, sendo o principal objectivo estabelecer pontos de corte para 

actividades sedentárias, ligeiras, moderadas e vigorosas. Tal como Freedson et 

al. (1997), utilizaram como instrumentos de mensurasão da actividade física 

habitual o acelerómetro da MTI Actigraph. 

Estes autores definiram os pontos de corte não em termos de MET’s mas 

em termos de dispêndio energético em actividade, concluindo que a relação 

entre dispêndio energético e os counts são dependentes da idade. Chegaram à 

pertinente conclusão que os acelerómetros podem ser usados nas crianças e 

adolescentes para classificar não só a actividade de intensidade moderada a 
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vigorosa, mas também a inactividade física, distinguindo assim actividades 

sedentárias das ligeiras. 

Puyau et al. (2002), definiram como intensidade actividade física: 

- Sedentários, os valores em counts inferiores a 800; 

- Ligeira, os valores entre 800 e inferiores a 3200 

- Moderadas, os valores entre 3200 e inferiores a 8200 e  

- Vigorosa, para valores iguais ou superiores a 8200 counts.  

Estes valores foram definidos a partir de um estudo realizado em 

condições laboratoriais e de terreno, tendo também como sujeitos, crianças e 

adolescentes com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos.   

O interesse em avaliar a actividade física em qualquer população baseia-

se na necessidade de estabelecer o estado corrente da actividade física dessa 

população e determinar se a população se encontra dentro dos critérios 

apropriados e indispensáveis a um óptimo estado de saúde. O Council for 

Physical Education do National Association for Sport and Physical Education 

(1998) dos EUA recomenda que as crianças deverão acumular pelo menos 30 

a 60 minutos de actividade física apropriada à idade e ao estado de 

desenvolvimento, em todos, ou na maior parte dos dias da semana. (Lopes et 

al., 2001).  

 

2.4. Factores de influência da Actividade Física 

 

2.4.1. Factores Ambientais 

Perante a imensa literatura acerca dos benefícios da actividade física 

para a saúde surge a necessidade de compreender os factores que influenciam 

a actividade física (Wendel-Vos et al., 2004). A identificação de tais factores é 

de extrema importância para o desenvolvimento de estratégias no âmbito da 

prevenção primária (Sallis e Patrick, 1994), tendo como objectivo o 

desenvolvimento de politicas relevantes e intervenções eficazes, intervindo 
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sobre os factores de influência do comportamento de actividade física que são 

susceptíveis de serem alterados (Humpel et al., 2002).  

Automóveis, televisão, computadores, dispositivos poupadores de 

trabalho e trabalhos sedentários criaram um ambiente responsável por um 

estilo de vida profundamente sedentário, para um grande número de pessoas, 

talvez pela primeira vez na Historia. Assim, é necessário estarmos atentos aos 

efeitos dos nossos ambientes artificiais no que diz respeito aos níveis de 

actividade física das nossas populações (Sallis e Owen, 1999). 

Entre os vários modelos teóricos propostos para o estudo dos factores de 

influência da actividade física, as influências do ambiente físico são as menos 

compreendidas e talvez a mais importante classe de factores que podem ser 

modificados através de politicas de saúde pública (Owen et al., 2000). 

A abordagem ecológica tem assumido particular importância no contexto 

do comportamento de actividade física, uma vez que opção individual para ser 

fisicamente activo parece estar dependente das características ambientais que 

facilitam o envolvimento na actividade física. Os exemplos de tais 

características incluem passeios ou caminhos, destinos seguros para caminhar 

e andar de bicicleta, instalações recreativas e um clima agradável (Berrigan e 

Troiano, 2002). 

Segundo Allison et al. (1999) e Huston et al. (2003) um factor com 

bastante potencial para determinar o nível da prática de actividade física é, sem 

dúvida, a percepção dos jovens em relação às barreiras do ambiente, sendo 

que Santos (2004) refere no seu estudo que a associação entre as percepções 

dos jovens acerca das características do ambiente que os rodeia e os níveis de 

actividade física pode ajudar a compreender os factores ambientais que 

influenciam esta actividade.  

De facto, os ambientes físicos parecem ter a capacidade de facilitar ou 

condicionar a prática de actividade física (Sallis e Owen, 1999). Os ambientes 

ricos em recursos relevantes para actividade física, como passeios, parques e 

ginásios podem ser facilitadores para as pessoas serem fisicamente activas 

(Sallis et al., 1997; Pikora et al., 2002), ao passo que, os ambientes com falta 

de recursos e que colocam barreiras como o clima adverso, a falta de 
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segurança ou os elevados custos financeiros relacionados com a actividade 

física, podem actuar como um impeditivo dos residentes serem fisicamente 

activos (Sallis et al., 1997). Sendo assim os residentes que dispõem de um 

grande número de cenários e instalações recreativas parecem estar mais 

propensos a participar em actividades físicas de forma regular do que os 

indivíduos que vivem em áreas de residência que oferecem menos condições 

para o lazer (Sallis et Owen, 1999).  

Humpel et al. (2002) encontraram evidências consistentes de que a 

percepção de qualidades estéticas no ambiente, acessibilidade às instalações 

e oportunidades para a prática de actividade física estavam fortemente 

associadas à actividade física. Por outro lado, o clima e a segurança 

associavam-se de forma menos consistente com a actividade física. Ball, et al., 

(2001) concluiram, também no seu estudo com adultos de uma comunidade 

urbana australiana, que os factores ambientais como estética, factores de 

conveniência e de companhia para caminhar têm correlações significativas com 

actividade física.  

Saelens et al (2003) identificaram a existência de associações entre as 

características do ambiente e a actividade física realizada nas deslocações, ou 

seja, nos percursos realizados a pé ou de bicicleta. Estes autores realçam a 

importância dos contextos ambientais, num bairro da Califórnia, onde os 

residentes demonstraram uma maior prevalência para caminhar quando os 

factores estética, segurança, comercio e densidade residencial estão 

presentes, tendo um estilo de vida mais activo que os restantes. Neste estudo, 

as características do meio foram associadas a diferentes níveis de actividade 

física, estando os ambientes de maior densidade residencial associados a 

maiores índices de actividade física e uma menor prevalência de obesidade. 

As características do local onde as pessoas vivem podem influenciar a 

escolha por um meio de transporte não motorizado (Tudor-Locke et al., 2001). 

Nos adultos, a percepção de qualidades estéticas, do relevo, da quantidade de 

tráfego e da acessibilidade aos destinos, são factores que apresentam 

associações com a caminhada realizada com o propósito de deslocação (Ball 

et al., 2001; Carnegie et al., 2002). As razões muitas vezes apontadas pelos 
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pais, para não deixarem os seus filhos, ir para a escola a pé, são a distância, a 

insegurança provocada pelo excessivo tráfego automóvel e o receio de rapto 

ou outros abusos (Gordon-Larsen et al., 2000). 

A influência dos factores ambientais é, sem duvida mais notória nas 

crianças do que nos adolescentes. Sallis e Owen (1999) reiteram que, no caso 

das crianças, as horas passadas ao ar livre (outdoors) são o melhor preditor da 

actividade física das crianças. Em contrapartida, o tempo que passam em casa 

é um evidente obstáculo, frequentemente provocado pelas preocupações dos 

pais com a segurança, pela falta de espaços ou facilidades próximas de casa, 

como por exemplo, um parque infantil ou uma instituição com actividades 

desportivas. Contudo, embora as crianças residentes em bairros de baixo nível 

socioeconómico percepcionarem mais perigo, elas têm também mais 

probabilidade de serem fisicamente activas (Romero et al., 2001). Alguns 

autores referem que adolescentes que consideram a criminalidade elevada na 

sua vizinhança participam menos em actividade física (Gordon-Larsen et al., 

2000). 

Vários estudos, sugerem que a participação regular em actividade física 

de intensidade moderada como sendo suficiente para promover benefícios para 

a saúde similares aos de uma participação em actividades de intensidade 

vigorosa (Blair e Connelly, 1996; Pate et al., 1995a). Daí que intervenções 

prioritárias na área dos transportes devam considerar a importância do 

aumento da utilização da bicicleta, da caminhada e dos transportes públicos, 

de modo alargado e em toda a população pois tais formas de transporte são 

promotoras de saúde (McCarthy, 1999).  

Humple et al (2004b) num estudo realizado com uma comunidade urbana 

australiana verificou que diferentes atributos ambientais como o clima, estética, 

localização e acessibilidades influenciam o propósito dos percursos pedestres 

dessa comunidade. O clima e a estética estão associados ao caminhar com 

intencionalidade de praticar exercício físico, enquanto que a segurança, 

localização e acessibilidades são atributos ambientais associados ao caminhar 

por prazer (Humpel, et al. 2004b). Fica demonstrado a relevância das 

comodidades em termos de acessibilidades como factor motivador para a 
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prática de actividade física e a importância de se criar condições para que a 

actividade de caminhar tenha cada vez mais adeptos (Huston et al. 2003). 

Para adolescentes, pode ser especialmente importante organizar 

actividades dentro de locais convenientes, como na escola. Um ambiente 

encorajador é essencial para crianças e jovens porque é difícil para as crianças 

serem activas dentro de espaços fechados, o tempo gasto ao ar livre é 

altamente associado com elevados índices de actividade física (Sallis et al., 

1993b; Sallis, 1994). Muitos pais preocupam-se com a segurança dos “bairros” 

e proíbem as crianças de ir jogar ao ar livre. Infelizmente, quantas mais regras 

impedirem as crianças de jogarem menos activas elas serão (Sallis et al., 

1993b). Quantos mais locais de jogo e programas estruturados de actividade 

física edificarem dentro da sua área de residência maior será o índice de 

actividade física da criança (Sallis et al., 1993b; Sallis et al. 1997). O equilíbrio 

das preocupações de segurança com a necessidade de deixar as crianças 

jogar ao ar livre é um desafio sério. 

De acordo com Ball et al. (2001), factores como a qualidade e quantidade 

dos equipamentos desportivos disponíveis em casa, na vizinhança e nos outros 

locais de actividade física, a densidade populacional da envolvência e as 

características estéticas do meio envolvente, como uma linha costeira na zona 

residencial e ruas planas, largas e com arvores, são aspectos a ter em 

consideração quando analisamos a predominância da actividade física no 

quotidiano das pessoas.  

Face ao exposto, Humpel et al. (2004b) afirmam que cada local tem os 

seus atributos e seduz a população envolvente de forma específica, 

principalmente quando abordamos as caminhadas e os passeios cicloturisticos 

pela vizinhança. 

Tendo em consideração que as características ambientais influenciam a 

prática de actividade física, os resultados provenientes do estudo efectuado por 

Brownson et al. (2004) revelam que a maioria das pessoas que vivem em meio 

rural são fisicamente pouco activas. É comum que as pessoas deste meio 

desconheçam os benefícios e recomendações para a prática de actividade 



  16

física, sejam pouco encorajadas e apoiadas pela sociedade envolvente e 

receiem a ocorrência de lesões enquanto realizam actividade física. 

Assim, no âmbito do lazer, é habitual a actividade física da população 

residente no litoral ser superior à que vive no interior (Humpel et al., 2004a) e 

as pessoas do meio urbano caminhem mais do que as do meio rural (Berrigan 

e Troiano, 2002).  

De um modo geral, os estudos analisados demonstram que existem 

razões para acreditar que programas de intervenção que alterem o ambiente, 

através da remoção de barreiras e da criação de mais oportunidades para a 

prática de actividade física podem ser eficazes (Sallis et al., 1998).  

O estudo da associação das percepções dos jovens acerca das 

características do ambiente que os rodeia e os níveis de actividade física pode 

ajudar a compreender os factores ambientais que influenciam actividade física. 

Tal entendimento é relevante para a saúde pública pois pode fundamentar 

decisões de planeamento urbanístico que favoreçam a actividade física e, 

consequentemente, a saúde das crianças e adolescentes. 

Ducan et al. (2005) referem num estudo de revisão que modificações 

ambientais, mesmo que pequenas (Humpel et al., 2004b; Owen et al. 2000), 

promovem alterações de comportamento e promovem estilos de vida activos 

ao proporcionar melhores ambientes onde as condições de transportes, 

estradas, infra-estruturas desportivas, espaços verdes, espaços de lazer e de 

recreação melhoram quer em termos de segurança, de proximidade e de 

estética. 

 

2.4.2. Estatuto Sócio-económico 

O estatuto sócio-económico ou classe social referem-se, geralmente, à 

estratificação horizontal da população com base em factores como a profissão, 

rendimentos, prestígio social, instrução e grupo de filiação (Mota e Sallis, 

2002). Apesar do estatuto socioeconómico se apresentar como uma medida 

meramente descritiva, ela serve como indicador das diferenças económicas, de 

educação, do acesso aos equipamentos desportivos, às atitudes, valores e 
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outros factores que podem influenciar os comportamentos em geral (Pill et al., 

1995). 

O contexto familiar durante a infância e adolescência prepara a nossa 

trajectória de vida adulta. As circunstâncias sociais e económicas da família 

estão fortemente relacionadas com as oportunidades de desenvolvimento que 

os jovens podem ter, não apenas pelos aspectos relacionados com a nutrição, 

mas também com a educação e a actividade física (Wadsworth, 1999). 

Segundo Estabrooks et al. (2003) a reduzida participação na actividade 

física por parte dos menos favorecidos economicamente pode também ser 

explicada pelo facto de, por vezes, existir uma injusta distribuição de 

instalações recreativas favoráveis às áreas de elevado nível socioeconómico. 

Neste estudo constatou-se que as áreas de residência de baixo estatuto-

socioeconómico tinham poucos recursos de actividade física, e dos recursos 

disponíveis apenas uma pequena porção era gratuita. Por seu lado, Giles-Corti 

e Donovan (2002) encontraram resultados contrários que sugerem que, à 

excepção do acesso a campos de golfe e à praia, os habitantes das áreas de 

baixo nível socio-económico tinham iguais ou melhores acessos a instalações 

recreativas que envolviam matriculas/custos (exemplo: centros recreativos e 

desportivos, ginásios), mesmo depois de realizados ajustes aos rendimentos 

familiares.  

De acordo com Mota e Sallis (2002), numa hierarquia, o dinheiro 

destinado às despesas como actividade física surge depois das despesas de 

primeira necessidade, como a alimentação, cuidados médicos, vestuário e 

habitação. 

Resultados idênticos ao estudo anterior obtiveram Parks et al. (2003) 

quando compararam o meio rural ao urbano no seu estudo observaram que as 

pessoas com estatuto socioeconómico baixo são 2 vezes mais activas em meio 

urbano do que em meio rural, ficando, uma vez mais evidente que os factores 

ambientais, como por exemplo, condições adequadas de acessibilidade e 

suporte social, têm um papel importante na participação das pessoas em 

programas de actividade física regular.  
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As barreiras da actividade física parecem variar em função do estatuto 

socioeconómico. Nesta perspectiva, as barreiras “internas” como falta de 

motivação ou falta de tempo livre são mais comuns entre grupos sócio-

económicos altos, enquanto que barreiras “externas” como falta de dinheiro e a 

falta de transporte são mais comuns em grupos socioeconómicos mais baixos 

(Chinn et al., 1999).  

Num estudo com uma amostra multiétnica de 1871 jovens, Sallis et al. 

(1996) verificaram que um forte efeito da posição socioeconómica pode ser 

encontrado na participação em aulas suplementares de actividade física, uma 

vez que, o grupo de jovens provenientes de famílias em situação 

socioeconómica mais elevada apresentava o dobro da probabilidade de 

participar em aulas de actividade física fora do contexto curricular. 

Adolescentes de famílias de baixo rendimento têm acesso limitado a este tipo 

de recursos que podem contribuir para aumentar a actividade física (Sallis et 

al., 1996). 

Vários estudos, com crianças e adolescentes, verificaram que os grupos 

de baixo estatuto socioeconómico têm valores de actividade física mais 

reduzidos do que os grupos de elevado estatuto socio-económico (Renaat et 

al., 2003; McVeigh et al., 2004; Santos et al., 2004), bem como, uma actividade 

física insuficiente para beneficiar a sua saúde (Droomers et al., 1998). A lacuna 

diminui quando caminhar para os transportes públicos é incluído nos índices de 

actividade física, mas as diferenças entre as classes permanecem (Giles-Corti 

e Donovan, 2002). 

Um estudo com alunos do ensino secundário verificou que aqueles cujo 

nível socioeconómico era alto, tinham mais aulas de actividade física, referiam 

um maior número de actividades praticadas nessas aulas e participavam em 

mais desportos de equipa (Sallis et al., 1996). Os dados deste estudo sugerem 

ainda que as crianças mais favorecidas financeiramente têm maior acesso a 

programas de actividade física, tanto na escola como no exterior. Isto aumenta 

a probabilidade das crianças provenientes de famílias menos favorecidas 

financeiramente poderem estar num maior risco de declino dos níveis de 
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actividade física e menos propicias a desenvolverem estilos de vida activos, 

que promovam a saúde e previnam a doença (Hovell et al., 1999). 

Uma situação socio-económica desfavorável da família pode enfraquecer 

a capacidade dos pais para providenciar o transporte dos filhos para 

actividades organizadas, bem como limitar o pagamento de inscrições e 

aquisição de equipamentos desportivos (Santos, 2004).  

Os resultados do estudo de Santos (2004), apontam para a existência de 

associações entre a actividade física e a posição socio-económica do pai e da 

mãe que, embora fracas, revelam uma tendência entre os jovens de ambos os 

sexos, cujos pais têm níveis de escolaridade e de profissão mais elevados, 

para pertencer aos grupos de nível mais elevado de actividade física. 

Aparentemente uma maior disponibilidade financeira, bem como um nível 

educacional mais elevado dos pais pode coincidir com ideias mais claras 

acerca da importância da actividade física para os jovens (Santos, 2004). 

Qualquer iniciativa de promoção da actividade física, enquanto 

comportamento associado à saúde, deve considerar a existência de grupos 

distintos e também reflectir essa mesma diversidade (Santos, 2004). Uma vez 

que a participação em actividades desportivas pode acarretar custos elevados, 

nomeadamente na aquisição de material desportivo e/ou no pagamento de 

mensalidades ou quotas nos clubes e/ou associações desportivas, pais com 

níveis financeiros reduzidos poderão restringir a participação dos filhos em 

actividades desportivas (Santos, 2004). Deste modo, a classe social também 

afecta a natureza do lazer do sujeito e as suas práticas, sendo os custos um 

importante factor que pode explicar a maior participação das famílias de classe 

média do que da classe operária na maioria das modalidades de lazer. 

Segundo Forrest et al. (2001), a maior participação das pessoas de 

estatuto socio-económico elevado em actividade física é devida ao facto destas 

actividades serem realizadas normalmente em tempo de lazer, momentos mais 

usufruídos por este tipo de pessoas. Os indivíduos de estatuto socio-

económico baixo costumam ser fisicamente mais activos noutras 

circunstâncias, nomeadamente trabalho e em transporte activo. Além disso, na 



  20

sua residência, são fisicamente activos em tarefas como a agricultura de 

sobrevivência e tarefas domésticas. 

Embora a investigação nesta área não seja consensual, alguma evidência 

sugere que, normalmente, crianças e adolescentes de estratos sociais mais 

elevados são fisicamente mais activos do que aquelas que pertencem a 

estratos sociais mais baixos, sendo possível destacar que a participação em 

diferentes tipos de actividades físicas/desportivas, o interesse dos pais nessa 

participação, o acesso a equipamentos, a programas e a locais seguros para a 

realização das actividades, parecem ser factores determinados, em grande 

parte, pelo nível socio-económico (Mota et Sallis, 2002). 

Assim, nesta perspectiva, torna-se imperioso o trabalho conjunto dos 

responsáveis pela saúde e pela educação, com o intuito de melhorar as 

condições de vida das pessoas e, assim, evitarem-se desigualdades nos níveis 

de actividade física (Woodfield et al., 2002). De acordo com Santos et al. 

(2004), programas organizados dirigidos a adolescentes de baixo nível 

socioeconómico deveriam ser desenvolvidos, pelo facto destes parecerem 

estar claramente em desvantagem em termos de poderem participar em 

actividades físicas de lazer organizadas ao mesmo nível das crianças de 

famílias de nível socioeconómico mais alto. Por outro lado, o apoio financeiro 

do estado para o desporto dos jovens deveria oferecer oportunidades para 

todas as crianças, para que a situação socioeconómica da família não se 

constitua como factor limitativo da prática de actividades físicas/desportivas 

(Tammelin et al., 2003).  

 

2.5. A avaliação da actividade física em crianças e adolescentes 

A medição da actividade física em idades pediátricas tornou-se num 

aspecto fulcral quer para os epidemiologistas e fisiologistas, quer para os 

clínicos ligados à prevenção e reabilitação das doenças hipocinéticas. (Saris, 

1986)  

O desenvolvimento de métodos objectivos e válidos para estimar o 

dispêndio energético na actividade física é um objectivo importante, primeiro, 
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para avaliar a associação entre inactividade física e saúde, segundo, para 

monitorizar as alterações no dispêndio entre populações ao longo do tempo e 

por fim para a descrição internacional de diferenças culturais transversais. Ao 

mesmo tempo, pode ser de considerável utilidade na avaliação de intervenções 

direccionadas ao aumento de actividade física ou monitorização do custo 

energético de qualquer actividade humana (Ainslie et al., 2003). 

O número de métodos de avaliação e índices da actividade física usados 

na literatura é muito vasto e pode criar algumas dificuldades aos investigadores 

para que estes possam escolher o instrumento mais apropriado (Schutz et al., 

2001). Alguns Instrumentos medem apenas a quantidade (e/ou os padrões) de 

actividade física, outros medem ambos. Um dos mais importantes factores 

limitativos no estudo da actividade física na infância continua a ser a dificuldade 

metodológica em medições não invasivas e avaliadoras dos níveis de 

actividade física. O esforço para desenvolver formas de medir com exactidão a 

actividade física nas crianças em larga escala é necessariamente um 

importante passo na avaliação quer dos factores que influenciam a actividade 

física infantil, quer das mudanças do padrão da actividade e da relação da 

actividade física com a saúde na infância (Bouchard, 2000). 

Na avaliação da actividade física deve-se ter em conta todas as suas 

dimensões, intensidade, frequência, duração e tipo de actividade (actividade 

escolar, ocupação dos tempos livres, semana ou fim-de-semana) bem como o 

peso, altura, e o sexo, para uma correcta interpretação.  

 

2. 5.1. Métodos de avaliação da actividade física 

A avaliação da actividade física numa população pediátrica apresenta 

problemas e constrangimentos específicos relacionados com as próprias 

características da população infantil. Numerosas técnicas de avaliação têm 

sido utilizadas em crianças e adolescentes, no entanto não existe nenhum 

procedimento passível de aplicação universal (Freedson e Melanson, 1996).  

Para Sallis e Owen (1999) a escolha do instrumento de avaliação da 

actividade física deve ter em consideração vários critérios, nomeadamente a 

fiabilidade (consistência de resultados entre testes), validade (para saber se o 
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instrumento serve para medir o que se pretende), sensibilidade (às alterações 

dos padrões do movimento), não-reactividade (capacidade de não influenciar o 

comportamento), aceitação do indivíduo avaliado (confortável, esteticamente 

agradável e de fácil utilização), e os custos aceitáveis de administração. 

Os métodos de avaliação da actividade física podem dividir-se em dois 

grandes grupos: os métodos laboratoriais e os métodos de terreno. Nos 

métodos laboratoriais aplicam-se as técnicas mais exactas, mas que exigem 

equipamentos mais sofisticados e custos avultados. (Montoye et al., 1996). 

Estes dividem-se em métodos fisiológicos onde se avalia o dispêndio 

energético associado às perdas de calor do indivíduo através da calorimetria 

directa e indirecta; e métodos biomecânicos que medem a actividade muscular, 

a aceleração e o deslocamento do corpo ou de partes do corpo, avaliados por 

plataformas de força ou pelo método fotográfico (Montoye et al., 1996). Nos 

métodos de terreno aplicam-se técnicas menos complexas que podem ser 

utilizadas em estudos epidemiológicos, em amostras com grandes dimensões, 

são menos dispendiosos, e consequentemente menos precisos (Montoye et al., 

1996).  

Dos diversos métodos de terreno referidos na literatura é importante 

também fazer a distinção entre os métodos subjectivos como os questionários, 

entrevistas, relatórios pessoais, ou diários e métodos objectivos, como os 

marcadores fisiológicos e a monitorização electrónica. 

 
Métodos subjectivos: 
A observação directa consiste no registo contínuo das actividades dos 

sujeitos. A sua aplicação em idades pediátricas parece ser eficiente, uma vez 

que, permite a caracterização das actividades específicas. No entanto, a 

presença de um observador, pode interferir no decorrer natural das actividades. 

É um método muito exigente para o investigador, uma vez que, exige tempo, 

esforço e custos financeiros, o que inviabiliza a sua aplicação em amostras 

numerosas (Freedson e Melanson, 1996). 

A avaliação da actividade física através de diários considera os registos 

de todas as actividades em formulários durante intervalos de tempo pré-
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determinados. Para que se consiga estimar a quantidade de actividade de um 

indivíduo são necessários vários dias de registo em períodos diferentes do ano, 

uma vez que, o nível de actividade física do sujeito não se mantém constante 

(Blair et al., 1985). A escolha deste método de avaliação requer muito empenho 

por parte dos sujeitos avaliados. Mesmo sendo uma técnica dotada de alguma 

precisão, é necessário considerar a passível relutância dos indivíduos em 

registar todas as actividades, ou mesmo, a simplificação do seu padrão 

habitual para facilitar o registo (Laporte et al., 1985). A utilização de um diário 

de actividades, em simultâneo com o uso de um acelerómetro portátil, pode 

fornecer dados mais completos e pormenorizados acerca das tarefas motoras 

habituais do indivíduo (Bouchard et al., 1993).  

Os questionários têm sido um dos métodos mais utilizados em pesquisas 

epidemiológicas envolvendo grandes grupos populacionais. Os valores obtidos 

através das respostas dos questionários permitem classificar os indivíduos em 

níveis de actividade física e possuem uma fiabilidade aceitável (Pereira et al., 

1998). 

Este método é que possui maior praticabilidade em estudos 

epidemiológicos, facilitando a recolha de grande quantidade de informação 

relevante acerca da actividade física habitual. A selecção de um questionário 

requer a consideração dos objectivos de utilização do instrumento, do tempo e 

limitações financeiras, da idade e sexo em estudo e das características socio-

económicas da população. 

A maneira como as questões estão ordenadas e a forma como a 

actividade física está definida, podem afectar a quantificação da actividade 

física (Sarkin et al., 2000). 

O uso de questionários como a forma de pesquisa parece ser aceitável 

para estudos que envolvam adultos, mas a sua fiabilidade é discutível quando 

se trata de escalões etários mais baixos, como o caso de crianças e 

adolescentes. Os questionários são instrumentos de avaliação susceptíveis de 

enganos e erros, e dependem da capacidade de memorização do sujeito. O 

uso deste método, em crianças com menos de 10 anos, não é aconselhável 

(Trost et al., 1998), uma vez que, nestas idades as crianças ainda não 
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possuem memória suficiente para reter todo o tipo de actividade diária, 

limitando a informação acerca desta (Saris, 1985). Além disso, a validade das 

respostas depende fundamentalmente do desenvolvimento cognitivo e da idade 

da criança (Sallis et al., 1993a).  

 

Métodos objectivos: 
Nos marcadores fisiológicos, temos a água Duplamente Marcada (Doubly 

Labeled Water), que é considerada como gold Standard, mas limitada na 

aplicação a trabalhos epidemiológicos pelo seu custo elevado, no entanto tem 

sido largamente utilizado para validar outros instrumentos (Montoye et al., 

1996). E a monitorização da frequência cardíaca que em certas circunstancias 

pode ser útil para estimar o dispêndio energético, pois fornece informações da 

quantidade de tempo gasto em actividades de intensidade elevada mas é 

pouco preciso a avaliar actividades de baixa intensidade. É útil para grandes 

amostras porque é pouco dispendiosa, e pode ser vantajosa para caracterizar a 

actividade, mas os valores podem ser afectados por outros factores alheios à 

actividade, como o stress emocional, a temperatura corporal, o excesso de 

humidade, postura corporal ou grupo muscular envolvido (Ainslie et al., 2003; 

Montoye et al., 1996). 

Na monitorização electrónica encontramos os Pedómetros que medem 

verticais e registam a contagem total dos movimentos, podem ser usados na 

cintura, pulsos ou tornozelos. Regista as acelerações verticais sempre que o pé 

bate no chão. Testes de validade revelam precisão deste instrumento (Tudor-

Locke et al., 2002). São úteis para avaliar a actividade física habitual 

(actividades de baixa intensidade entre sentar, ficar de pé, andar) podem 

apenas estimar o número de passadas ou de maneira adicional, estimar 

variáveis como a percentagem de passadas, distâncias percorridas e gasto 

energético mas com limitações. Não conseguem distinguir trabalhos 

moderados e pesados, nem os movimentos do tronco, nem a amplitude das 

passadas (Melby et al., 2000).  

Os acelerómetros são outro instrumento de monitorização electrónica que 

tem sido muito utilizado na avaliação da actividade física. Concebidos para 
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detectar a aceleração e desaceleração do movimento humano (Janz, 1994) os 

acelerómetros fornecem a objectividade necessária que os questionários não 

conseguem dar e não são tão dispendiosos como a técnica da água 

duplamente marcada. Pode fornecer informações mais detalhadas sobre o 

movimento, uma vez que, não se baseiam apenas no impacto no solo, 

conforme os pedómetros, como também se baseiam no centro de gravidade 

(Janz, 1994).  

 

2. 5.2. Acelerómetros 

Vários modelos de acelerómetros têm vindo a ser testados e descritos na 

literatura, destacando-se o Caltrac e o MTI Actigraph (Manufacturing 

Tecnologiy Inc.), anteriormente designado de CSA (Computer Science 

Applications), considerados uniaxiais, e o Tritrac e Tracmor, acelerómetros 

triaxiais. 

O acelerómetro MTI Actigraph, mede os movimentos apenas no plano 

vertical. A aceleração é directamente proporcional à força muscular e por 

conseguinte ao dispêndio energético (Montoye et al., 1996). 

Os sensores triaxiais mais utilizados são o Tritrac e o Tracmor (Oliveira e 

Maia, 2001; Rowlands et al., 2004). Medem a aceleração nos planos horizontal, 

vertical e mediolateral, registando os counts de cada plano separados ou 

conjuntamente. Quanto maior for o número de counts obtido, maior terá sido a 

actividade do sujeito. Possibilita, assim, avaliar a quantidade e os padrões de 

actividade física (Nichols et al., 2000), para além de estimar o dispêndio 

energético na marcha com mais precisão que os uniaxiais. 

  No entanto, a utilização do Tritrac na avaliação da actividade física de 

crianças e adolescentes é problemática devido às dimensões do aparelho 

(11x6,9x3,3 cm). Cada aparelho pesa 170g, e deve ser colocado numa bolsa 

apropriada e preso à volta da cintura. Para além do incómodo de terem de o 

transportar por longos períodos de tempo, o seu volume pode provocar 

movimentos extra, principalmente em actividades vigorosas, originado 

resultados inconsistentes (Louie et al., 1999). Deste modo, em estudos de 

campo a questão do tamanho do MTI Actigraph, pode ser considerada uma 
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vantagem relativamente à utilização do Tritac, principalmente em crianças e 

adolescentes, uma vez que, o MTI Actigraph é mais pequeno e pode ser 

utilizado sob a roupa, ficando imperceptível, e os movimentos estranhos do 

aparelho são diminutos. Deste modo, em estudos de campo e numa população 

infantil, a questão do tamanho do MTI Actigraph pode ser considerada uma 

vantagem relativamente aos acelerómetros triaxiais, que apesar de medirem a 

actividade física nos três planos, são consideravelmente maiores.  

 

2. 5.2.1. Vantagens e Limitações do MTI Actigraph 
Actualmente os acelerómetros estão cada vez mais disponíveis no 

mercado em menores dimensões. Por este motivo são mais práticos e também 

tecnologicamente mais sofisticados, providenciando informações mais 

precisas. 

O MTI Actigraph tem sido considerado um instrumento importante na 

avaliação objectiva da actividade física, tanto em adultos como em crianças e 

adolescentes. Como mede apenas o plano vertical, o MTI Actigraph aplica-se 

para determinados movimentos como a marcha, corrida e saltos, excluindo 

outros movimentos como andar de bicicleta, subir escadas ou remar. 

O MTI Actigraph é um acelerómetro desenhado para ser transportado na 

anca, tornozelo ou pulso. Pode ser usado durante seis semanas e o seu 

descarregamento é feito num computador com contagens que podem oscila 

entre um segundo a uma série de horas. Este aparelho é o que possui o 

potencial mais longo e completo de medir e avaliar a quantidade e os padrões 

de actividade física. Os dados recolhidos por este aparelho são convertidos em 

counts, que representam a intensidade de cada intervalo de tempo específico 

numa dada intensidade de actividade (Trost et al., 1998). 

De facto, uma das grandes vantagens do MTI Actigraph é o facto deste 

instrumento armazenar, na sua memória, os counts da actividade por períodos 

de tempo previamente definidos que podem ser tão pequenos como 1 segundo 

(Melanson e Freedson, 1995; Sallis e Owen, 1999). Se forem definidos 

períodos de 1 minuto, a actividade de cada indivíduo pode ser monitorizada 

durante 22 dias consecutivos sem que seja necessário proceder à transferência 
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de dados. Neste sentido podem-se analisar os padrões de actividade, avaliar o 

tempo dispendido em actividades de intensidades diferentes e verificar as 

horas do dia em que foi usado. Um outro aspecto que determina a preferência 

pelo monitor de actividade MTI Actigraph em investigações epidemiológicas é a 

capacidade de especificar os tempos de inicio e de paragem da actividade e 

ainda de funcionar como um relógio real.  

O MTI Actigraph pode ser assim programado para se ligar ou desligar a 

uma determinada data e hora, o que permite distinguir o tempo passado na 

escola, em actividades de lazer ou de fim-de-semana (Freedson et al., 1998; 

Janz, 1994). 

Outras das vantagens é de ser um método não invasivo e de custo 

relativamente baixo, tendo o monitor um design discreto e robusto que não 

deixa atrair tanto as atenções. 

A utilização do MTI Actigraph também apresenta algumas 

limitações/desvantagens, nomeadamente a necessidade de retirar o aparelho 

nas actividades aquáticas, como a natação, ou durante o banho (Janz et al., 

1995; Klasson-Heggebo e Anderson, 2003; Riddoch et al., 2004). 

A sensibilidade limitada aos movimentos efectuados no plano vertical 

limita a habilidade deste instrumento para avaliar a actividade física habitual de 

crianças cujas características específicas envolvem movimentos de torção do 

tronco e outras formas de deslocamento (como andar de bicicleta) não 

detectáveis por este instrumento (Trost et al., 1998). 

Como as actividades diárias têm movimentos bastante complexos para 

serem avaliados, o dispêndio energético acaba por não ser reflectido em toda a 

sua totalidade na aceleração ou desaceleração da massa corporal. 

Para a avaliação da actividade física, é necessário estabelecer um 

método objectivo, de forma a determinar a extensão da relação entre a 

actividade física, saúde e a doença. O efeito da idade é importante nesta 

relação (Freedson et al., 1997). Por outro lado, a avaliação desta variável nas 

crianças e jovens deve contemplar a quantificação simultânea da intensidade e 

da duração e são recomendados pelo menos 3 dias de monitorização para que 
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se estabeleça um quadro real dos padrões de actividade (Matthews et al., 

2002). 

 

 
2. 5.2.2. Validação do MTI Actigraph 
Ott et al. (2000), efectuaram um estudo, cujo objectivo foi o de investigar a 

validade do CSA (acelerómetro uniaxial) e do Tritac-R3D (acelerómetro 

triaxial), relativamente às suas capacidades para medir “actividades físicas 

espontâneas” de diferentes intensidades. Estes autores chegaram à conclusão, 

que os acelerómetros são instrumentos apropriados para medir as “actividades 

físicas espontâneas” em crianças. Da mesma forma, estudos anteriores (Welk 

e Corbin, 1995), concluíram que os acelerómetros uniaxiais eram tão efectivos 

como os triaxiais na quantificação da actividade física, uma vez que, os 

movimentos nos planos horizontais e sagital são usualmente acompanhados 

por movimentos no plano vertical. 

Harro e Riddoch (2000), afirmaram mesmo que os acelerómetros triaxiais 

não expressam resultados mais válidos e fiáveis quando comparados com os 

uniaxiais.  

Apesar do MTI Actigraph ter vindo a mostrar uma elevada correlação 

(r=0,86) em situações de laboratório, tem-se levantado a questão do nível de 

precisão por ser reproduzido em condições de terreno (Trost et al., 1998). 

Contudo, trabalhos que procuram avaliar a validade do MTI no terreno tem 

apontado este instrumento como um método apropriado para o estudo da 

actividade física em crianças com correlações moderadas e significativas 

(r=0,54 a r=0, 81) (Coe e Pivarnik, 2001; Louie et al., 1999; Pescatello e 

VanHeest, 2000).  

Embora nem todos os instrumentos critério utilizados para estudar a 

validade do MTI Actigraph, possam ser considerados “gold standard”, os 

resultados obtidos indicam a enorme potencialidade que o instrumento 

apresenta em avaliar a actividade física habitual em crianças e adolescentes. 

O MTI Actigraph é cada vez mais considerado um instrumento válido e útil 

na avaliação da actividade física das crianças e adolescentes. Os resultados 
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deste aparelho combinam com a informação da actividade fornecida pela 

ocupação do exercício, lazer e outras tarefas diárias. Por isso, está apto a 

avaliar desde as actividades físicas mais formais às mais espontâneas, as 

quais variam provavelmente bastante, diariamente. 
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3. Objectivo 

 

1) Verificar a associação do estatuto sócio-económico (escolaridade dos 

pais) e a actividade física dos adolescentes;  

2) Verificar a associação entre as características percepcionadas no 

envolvimento físico e a actividade física dos adolescentes. 

 

 

4. Material e Métodos 

 

4.1. Amostra 

A amostra do presente estudo foi constituída por 50 alunos, de ambos os 

sexos, de 16 anos de idade. A selecção destes sujeitos foi feita de forma 

aleatória, tendo por base um conjunto total de 1200 alunos pertencentes à 

Escola Secundária de Valongo, incluídos voluntariamente num estudo com o 

tema “Níveis de Actividade física em crianças e adolescentes com sobrepeso e 

obesidade”.  

As autorizações formais necessárias para a elaboração do trabalho foram 

entregues no início do ano lectivo aos pais de todos os alunos. 

4.2. Instrumentos e Procedimentos metodológicos 

 

4.2.1. Avaliação da Actividade Física Habitual 

 A avaliação objectiva da actividade física habitual dos indivíduos da 

amostra foi realizada através da utilização de acelerómetros, monitores de 

actividade MTI Actigraph. 

O MTI Actigraph é um acelerómetro uniaxial que mede a aceleração no 

plano vertical, estando calibrado para medir a variação da aceleração a que 

está sujeito, num intervalo de magnitude compreendido entre os 0,05 e os 2G’s 
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[1G (gauss)=9,80616 m/seg] . Estes valores permitem que o aparelho detecte o 

movimento humano e rejeite outro tipo de movimentos, como por exemplo 

vibrações (Cooper et al., 2000; Leeders et al., 2000). 

O MTI Actigraph possuí um microprocessador que digitaliza o sinal de 

aceleração, sendo este registado 10 vezes por minuto e convertido num valor 

numérico. Estes valores são somados de acordo com um intervalo previamente 

estabelecido (epoch) determinando os counts da actividade. No final de cada 

intervalo, que pode oscilar entre apenas 1 segundo ou uma série de horas, o 

valor calculado encontrado (count’s) é armazenado internamente na memória 

RAM e o contador repõe o seu valor o seu valor a zero, reiniciando a 

contagem. 

No presente estudo foram usados intervalos de registo (epoch) de 1 

minuto, que proporcionam 60 amostras de actividade monitorizada por hora.  

O tempo dispendido pelo sujeito em cada nível de actividade é expresso 

em minutos e a intensidade da actividade durante cada período de registo é 

expressa por um número designado por “count”, unidade que não encontra 

expressão directa em nenhuma das medidas padronizadas. Quanto maior for o 

número de count’s obtido, maior terá sido a actividade desenvolvida pelo 

sujeito. 

A classificação do nível de actividade realizada por cada individuo é feita 

a partir dos valores propostos por Puyau et al (2002), que definiram como 

actividade sedentária os valores em count’s inferiores a 800, como ligeira os 

valores entre 800 e inferiores a 3200, como moderada os valores entre 3200 e 

inferiores s 8200 e como vigorosas os valores iguais ou superiores a 8200 

count’s. Estes intervalos foram definidos a partir de um estudo em condições 

laboratoriais e de terreno, tendo também como sujeitos crianças e 

adolescentes entre os 6 e 16 anos. 

Assim, e com o propósito de verificar as diferenças entre os valores de 

actividade física, tendo em conta a intensidade, optamos por utilizar a 

classificação  de Puyau et al. (2002). 

Para a recolha dos dados, os aparelhos foram entregues e colocados em 

dois momentos, num grupo os acelerómetros foram colocados no dia 29/01/07 
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e retirados uma semana depois, no dia 5/02/07, para que pudessem ser 

contabilizados três dias consecutivos de avaliação, de acordo com o descrito 

por Janz (1994) e Janz et al. (1995). A segunda recolha iniciou-se no dia 

5/02/07 e terminou no dia 12/02/07.  

Os acelerómetros foram ajustados à cintura, sempre na mesma posição e 

foi feito um registo diário. 

4.2.2. Características percebidas do ambiente 

Para a avaliação das características percebidas no ambiente foi utilizado 

um instrumento desenvolvido pelo Physical Activity Prevalence Study (IPS) e 

adaptado por Santos (2004) . O Environmental Module tem sido utilizado na 

investigação de factores ambientais e actividade física e incluí variáveis que 

têm sido associadas com diferentes níveis de actividade física, em estudos 

realizados em diferentes países e cuja fiabilidade e validade têm sido verificada 

(De Bourdeauduij et al., 2003). O questionário é composto por 17 itens 

agrupados em 3 partes. A parte “obrigatória” que contém 7 itens, a parte 

“recomendada” com 4 itens e um parte “opcional” com 6 itens.  No presente 

estudo foram utilizadas 7 questões da parte obrigatória e 3 da parte 

recomendada, num total de 11 itens. Cada questão permitia respostas numa 

escala de 1 a 4, entre “discordo plenamente” e “concordo plenamente”. As 

análises foram realizadas com as respostas agrupadas em “discordo” e 

“concordo”. 

 

 

4.2.3. Estaturo sócio-económico 

O estatuto sócio-económico estabelecido através do nível educacional do 

pai e da mãe, foi definido em concordância com os níveis de escolaridade do 

sistema nacional e dividido em três categorias. Assim os indivíduos com 

escolaridade até ao 9º ano foi incluído na categoria “ensino básico”, até ao 12º 

ano na categoria “ensino secundário” e os com escolaridade acima do 12º ano 

foram incluído na categoria “ensino superior”.   
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4.3. Procedimentos estatísticos 

Para o tratamento foi utilizado o teste não paramétrico da correlação 

bivariada de Spearman, entre a actividade física e as características 

percebidas do ambiente. A Anova, foi utilizada para verificar as associações 

entre a actividade física e o nível de escolaridade. O nível de significância foi 

colocado em 0.05, foi utilizada a estatística descritiva, frequências relativas e 

correlações.   

O programa informático utilizado foi o SPSS (Statistical Packege for the 

Social Sciences) para Windows, versão 14.0.  
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5. Apresentação dos resultados 
 

No quadro seguinte apresentamos as questões colocadas relativamente 

às variáveis ambientais e respectivas percentagens de resposta agrupadas em 

“concordo” e “discordo”. 

Quadro1- Percentagem de alunos que concordam e discordam com as questões 

relativas às varáveis percebidas do ambiente. 

Questão Item Discordo % Concordo % 

1 
“Muitas lojas, mercados ou outros estabelecimentos 

onde faço compras estão a uma distância de rápido 

acesso a pé” 

19 34,5 26 47,3

2 
“De minha casa, a pé, demoro entre 10 a 15 minutos a 

chegar a uma paragem de transportes públicos 

27 49,1 19 34,5

3 
“A maior parte das ruas da minha vizinhança têm 

passeio” 

12 21 33 60 

4 
“Nas ruas da minha área de residência, ou muito 

próximo, existem faixas de circulação próprias para 

ciclistas” 

42 76,4 3 5,5 

5 
“No local onde moro existem várias zonas de lazer, de 

acesso gratuito ou a preço baixo (piscinas, parques, 

jardins)” 

22 40 24 43,6

6 
”A criminalidade na minha vizinhança não permite 

passear na rua à noite, por falta de segurança” 

40 72,7 6 10,9

7 
 ” Há tanto trânsito nas ruas que é desagradável ou 

perigoso andar a pé na vizinhança” 

38 69,1 8 14,5

8 
 “Vejo muitas pessoas a fazer actividade física na minha 

vizinhança (a correr, a andar de bicicleta, etc.)” 

28 50,9 17 30,9

9 
“Na área da minha residência há muitas coisas 

importantes para apreciar enquanto se passeia” 

30 54,5 16 29,1

10 
 “Na área da minha residência, os passeios estão em 

bom estado de conservação” 

19 34,5 26 47,3

11 
“Há muitos sítios próximos da minha casa onde posso ir 

facilmente a pé 

11 20 35 63,6

Como podemos verificar no quadro, a maior parte dos adolescentes 

discorda com grande parte das questões, sendo a questão nº 4, a que possui 

um maior número de alunos a discordarem com ela, o que quer dizer que não 

existem na área de residência ou próximo dela faixas de circulação próprias 
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para ciclistas. Outro factor interessante verificado, é que 72,7% dos 

adolescentes discorda com o facto de a criminalidade na sua vizinhança, não 

permitir passear à noite por falta de segurança (questão 6). 63,6% dos 

adolescente concorda com o facto de que existem sítios próximos de casa 

onde possa deslocar a pé e 60% referem que existem passeios na maior parte 

das ruas. 

 

No quadro seguinte apresentamos a correlação entre o tempo nos vários 

níveis de actividade física e as variáveis ambientais. 

Quadro 2 – Correlação entre o tempo nos vários níveis de actividade física e as variáveis 

ambientais 

 Sedentárias Ligeiras 
Moderadas 

e 
superiores 

Questão 1 
 
 

-0,477(*) 0,372 0,402 

Questão 2 
 
 

0,109 -0,080 0,138 

Questão 3 
 
 

-0,208 0,300 0,223 

Questão 4 
 
 

-0,157 0,010 -0,157 

p<0.05  

Como podemos observar, o facto dos estabelecimentos comerciais 

estarem a uma distância de acesso rápido a pé, parece diminuir o tempo em 

actividades sedentárias (relação ligeira a substancial e com significado 

estatístico) assim como aumentar o tempo em actividades ligeiras (relação 

fraca e sem significado estatístico), moderadas e superiores (relação ligeira a 

substancial e sem significado estatístico). 

Parece que o tempo em actividades sedentárias, moderadas e superiores 

está positivamente relacionado (relação indiferente e sem significado 

estatístico) com a existência de paragens de transportes públicos nas 

proximidades do local onde moram (questão 2), o mesmo não acontece com o 

tempo em actividades ligeiras (relação indiferente e sem significado estatístico). 
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O tempo em actividades sedentárias está negativamente relacionado com 

o facto de existirem passeios na área de residência (questão 3), o tempo em 

actividades ligeiras, moderadas e superiores está positivamente relacionado 

com uma relação indiferente e fraca respectivamente e sem significado 

estatístico. 

O facto de existirem caminhos e faixas de circulação próprios para 

ciclistas na área de residência (questão 4) parece estar negativamente 

relacionado com o tempo em actividades sedentárias, moderadas e superiores 

(relação indiferente), e está positivamente relacionado com o tempo em 

actividades ligeiras (relação indiferente) apesar de não ser estatisticamente 

significativo. 

 

No quadro seguinte apresentamos a correlação entre o tempo nos vários 

níveis de actividade física e as variáveis ambientais. 

Quadro 3 – Correlação entre os vários níveis de actividade física e as variáveis 

ambientais 

 Sedentárias Ligeiras 
Moderadas 

e 
Superiores 

Questão 5 
 
 

-0,474(*) 0,386 0,386 

Questão 6 
 
 

-0,274 0,125 0,274 

Questão 7 
 
 

0,177 -0,282 0,031 

Questão 8 
 
 

-0,069 0,008 -0, 208 

*p<0.05  

Como podemos observar, há uma correlação significativa e negativa entre 

o tempo em actividades sedentárias e o facto de existir várias zonas de 

recreação e lazer de acesso gratuito ou de baixo custo na área de residência 

(relação ligeira a substancial). No tempo em actividades ligeiras, moderadas e 

superiores, há uma correlação positiva e sem significado estatístico (relação 

fraca) com esta variável (questão 5).  
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A criminalidade e a falta de segurança (questão 6) tem uma correlação 

negativa e fraca com o tempo em actividades sedentárias e positiva com o 

tempo em actividades ligeiras (indiferente), moderadas e superiores (fraca). 

Esta correlação não é estatisticamente significativa. 

O trânsito automóvel (questão 7) está positivamente correlacionado com o 

tempo em actividades sedentárias, moderadas e superiores (sem significado 

estatístico), com uma relação ligeira a substancial e forte respectivamente. O 

tempo em actividades ligeiras está positivamente correlacionado com esta 

variável (relação indiferente) e sem significado estatístico. 

O facto de haver muitas pessoas a praticar exercício físico na área de 

residência (questão 8) não tem significado estatístico com o tempo passado 

nos vários níveis de actividade física, mas está negativamente correlacionado 

com o tempo em actividades sedentárias (indiferente), moderadas e superiores 

(indiferente) e positivamente correlacionado com o tempo em actividades 

ligeiras (indiferente). 

 

No quadro seguinte apresentamos a correlação entre o tempo nos vários 

níveis de actividade física e as variáveis ambientais. 

Quadro 4 – Correlação entre o tempo nos vários níveis de actividade física e as variáveis 

ambientais 

 Sedentárias Ligeiras Moderadas e 
superiores 

Questão 9 
 
 

0,069 0,085 0,038 

Questão 10 
 
 

-0,058 0,216 0,129 

Questão 11 
 
 

-0,299 0,419 0,265 

*p<0.05  

Como podemos observar há uma correlação positiva (relação indiferente) 

e sem significado estatístico entre o tempo em actividades sedentárias, ligeiras, 

moderadas e superiores, e o facto de haver na área de residência coisas 

interessantes para apreciar enquanto se passeia (questão 9). 
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O facto de na área de residência existir passeios em bom estado de 

conservação (questão 10) e de haver muitos sítios próximos de casa onde se 

possa ir facilmente a pé, está negativamente correlacionado e sem significado 

estatístico com o tempo em actividades sedentárias (relação indiferente e fraca 

respectivamente) e positivamente relacionada sem significado estatístico com o 

tempo em actividades ligeiras, moderadas e superiores (relação indiferente e 

fraca). 

 

No quadro seguinte apresentamos a correlação entre o tempo nos vários 

níveis de actividade física e a escolaridade dos pais. 

Quadro 5 – Correlação entre o tempo nos vários níveis de actividade e a escolaridade 

dos pais. 

 Escolaridade do 
pai 

Escolaridade da 
mãe 

Sedentárias 
 -0,319 -0,531(*) 

Ligeiras 
 

 
0,306 0,314 

Moderadas e 
superiores 

 
 

0,010 0,345 

*p<0.05 

Como podemos observar existe uma correlação negativa (ligeira a 

substancia) e estatisticamente significativa entre a escolaridade da mãe e o 

tempo em actividades sedentárias. Existe também uma correlação negativa 

entre a escolaridade do pai e o tempo em actividades sedentárias (fraca) sem 

significado estatístico. Relativamente ao tempo em actividades ligeiras, 

moderadas e superiores existe uma correlação positiva e sem significado 

estatístico com a escolaridade dos pais (relação fraca). No tempo em 

actividades moderadas e superiores há uma relação indiferente com a 

escolaridade do pai e fraca com a escolaridade da mãe. 
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No quadro seguinte apresentamos a média, desvio padrão e o nível de 

significância entre o tempo nos vários níveis de actividade física e a 

escolaridade da mãe. 

Quadro 6 – Média, desvio padrão e significado estatístico entre o tempo nos vários níveis 

de actividade e o nível de escolaridade da mãe. 

Níveis de actividade 
Nível de 

escolaridade 
da mãe 

 
N Média Desvio padrão p 

Sedentárias Ensino básico 13 666,74 76,188 

 Secundário 2 629,3 30,41 

 Superior 2 508,16 43,21 

 Total 17 643,68 85,33 

0,36 

Ligeiras Ensino básico 13 68,64 28,94 

 Secundário 2 66,5 4,10 

 Superior 2 122,31 71,96 

 Total 17 74,70 35,70 

0,131 

Moderadas superiores Ensino básico 13 20,83 14,26 
  Secundário 2 25,10 20,22 
  Superior 2 41,67 19,13 
 Total 17 23,78 15,75 
     

0,228 

*p<0.05 

Como podemos observar no quadro 6, existem diferenças 

estatisticamente significativas no tempo em actividades sedentárias. 

Verificamos posteriormente que essas diferenças se encontram entre as mães 

com escolaridade básica e superior (p=0,029), sendo no primeiro grupo onde 

encontramos um maior tempo de actividade. 
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No quadro seguinte apresentamos a média, desvio padrão e o nível de 

significância entre o tempo nos vários níveis de actividade física e a 

escolaridade do pai. 

Quadro 7 – Média, desvio padrão e significado estatístico entre os vários níveis de 

actividade física e o nível de escolaridade do pai. 

Nível de actividade Nível de 
escolaridade do pai N Media Desvio 

padrão p 

Sedentárias  ensino básico 17 657,63 83,10 0,392 
  secundário 1 631,50 .  
  superior 1 538,71 .  
  Total 19 649,99 83,06  

Ligeiras  ensino básico 17 72,64 35,53 0,856 
  secundário 1 93,00 .  
  superior 1 71,43 .  
  Total 19 73,65 33,83  

Moderadas e 
superiores 

 ensino básico 17 25,78 17,51 0,889 

  secundário 1 17,50 .  
   superior 1 28,14 .  
   Total 19 25,47 16,63  
*p<0.05 

Como podemos observar não existe diferenças estatisticamente 

significativas entre o tempo nos vários níveis de actividade física e a 

escolaridade do pai. 
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6. Discussão 

Compreender os múltiplos factores que possam influenciar a adopção da 

actividade física na infância e adolescência, e a sua manutenção como um 

hábito regular durante o curso posterior da vida, representa actualmente, uma 

importante área de investigação para as ciências do desporto e da actividade 

física (Owen et al., 2000). 

De acordo com os resultados obtidos no nosso estudo, apenas foram 

encontradas correlações estatisticamente significativas e negativas entre o 

tempo em actividades sedentárias e o nível de escolaridade da mãe, ou seja 

quanto menor for a escolaridade da mãe maior é o tempo dispendido em 

actividades sedentárias. Elevados coeficientes de correlação não seriam de 

esperar, pois apenas foi analisado o nível educacional dos pais, como indicador 

do estatuto sócio económico, e muitas variáveis podem influenciar a actividade 

física, como por exemplo, factores demográficos, psicológicos, biológicos, 

culturais, sociais, ambientais, entre outros (Dishman et al., 2004). 

O nosso estudo, em parte, vai de encontro com outros estudos realizados 

na população portuguesa (Barbosa et al., 1999; Mota e Silva, 1999) e em 

estudos internacionais (Koçak et al., 2002; Sallis et al., 1996), nos quais se 

verificou que o estatuto sócio-económico (nível económico e educacional) não 

apresentava nenhuma associação significativa com a actividade física dos seus 

filhos.  

O estatuto sócio económico tem sido mais associado ao acesso às 

práticas formais de actividade física (ginásios, piscinas etc…) do que na 

selecção específica de uma actividade espontaneamente desenvolvida (Sallis 

et al., 1996). Pudemos constatar este facto numa população adolescente 

portuguesa, na qual as práticas formais foram caracterizadas de forma 

significativamente mais importantes, consoante o estatuto sócio-económico dos 

pais (Mota e Escultas, 2001). 

 O nosso estudo está de acordo com o estudo de Koçak et al. (2002), 

realizado por meio de um questionário a 333 raparigas e 359 rapazes Turcos 

(11-14 anos), correlações negativas significativas foram encontradas entre os 
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níveis de actividade física e o nível de escolaridade de ambos os pais para a 

totalidade da amostra e para as raparigas. Apenas as correlações negativas 

para os rapazes não foram significativas.  

Há autores que referem que durante o período da adolescência, o 

estatuto socio-económico dos pais, talvez tenha pouca influência no 

envolvimento do desporto dos seus filhos (Vanreusel et al., 1997). 

Um estudo desenvolvido por Santos et al. (2004), contemplando 594 

adolescentes com idades compreendidas entre os 13 e os 20 anos, oriundos 

de 9 escolas secundárias localizadas no norte de Portugal, demonstrou 

associações estatisticamente significativas entre a actividade física dos 

adolescentes e o nível de escolaridade e a ocupação profissional dos pais, 

observando-se que os adolescentes menos activos e sedentários tinham pais 

com níveis de educação e ocupação profissional inferiores. 

Recentemente, os países em desenvolvimento também começaram a 

estar atentos a esta temática. Por exemplo, num estudo desenvolvido na Africa 

do sul por McVeigh et al. (2004), com uma amostra de 381 crianças e 

adolescentes, verificou que os filhos das mães com níveis de educação mais 

elevados eram bastante mais activos (54%) do que inactivos (4%). 

Num estudo com uma amostra de 3500 sujeitos de ambos os sexos, 

seguidos desde o nascimento até aos 43 anos, Kuh e Cooper (1992), referem 

que os indivíduos que mais realizam actividade física desportiva e de lazer são 

aqueles cujas mães têm níveis de escolaridade equivalente ao secundário ou 

superior.  

Segundo Santos (2004), é provável que níveis de educação distintos 

possam estar associados com diferentes atitudes e expectativas relativamente 

à participação dos filhos em actividade física, mas tais informações carecem de 

confirmação. 

De acordo com Mota e Sallis (2002), não são de descurar características 

sócio culturais de uma dada população num entendimento mais vasto sobre a 

matéria. Foram, por exemplo, encontrados valores mais elevados de educação 

física em crianças de estratos socio-económicos mais baixos em diferentes 

realidades culturais (Raudsepp e Pall, 1999; Slooten et al., 1994). 
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Apesar de a investigação nesta área não ser consensual, é possível 

destacar que a participação em diferentes tipos de actividades 

físicas/desportivas, o interesse dos pais nessa participação, o acesso a 

equipamentos, programas e locais seguros para a realização das actividades, 

são factores determinados, em grande parte pelo nível sócio-económico, sendo 

normalmente as crianças e adolescentes de estratos sociais mais elevados 

fisicamente mais activos do que aqueles que pertencem a estratos sociais mais 

baixos (Mota e Sallis, 2002).. 

A avaliação das propriedades do envolvimento que constringem ou 

limitam determinados comportamentos (por exemplo, a actividade física) e 

facilitam ou encorajam outros (por exemplo, os comportamentos sedentários) 

podem ser importantes no sentido de esclarecer e compreender o porquê de 

alguns comportamentos serem escolhidos em detrimento de outros (Sallis et 

al., 1997) 

A influência do meio ambiente é cada vez mais sustentada, sobretudo 

pelo desenvolvimento de modelos ambientais ou ecológicos, nomeadamente 

no campo da intervenção mais ampla, por exemplo comunitária. Os aspectos 

relacionados com a influência ambiental, encontrados na literatura, são 

principalmente espaços e equipamentos disponíveis e a acessibilidade, o clima, 

a estética, a área geográfica e a segurança. A influência dos factores 

ambientais é, sem dúvida, mais notória nas crianças do que nos adolescentes 

(Sallis e Owen 1999). 

O papel dos factores ambientais na cadeia de causalidade de participação 

na actividade física, é segundo Humple et al. (2004b), uma característica chave 

dos modelos ecológicos de comportamentos de saúde. Há razões para 

acreditar que as variáveis ambientais físicas representam um papel importante 

na actividade física porque esta desenrola-se em cenários específicos (De 

Bourdeaudhuij et al., 2003). 

Os resultados mostram que existem associações negativas e 

significativas entre o tempo em actividades físicas sedentárias e a existência de 

espaços de lazer gratuito ou de baixo custo, próximos da área de residência, 

ou seja quanto maior é a existência de espaços de lazer gratuitos ou de baixo 
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custo, menor é o tempo dispendido em actividades sedentárias. Do total da 

amostra são mais os que discordam com a existência de espaços/zonas de 

lazer e recreação na sua área de residência, o que pode constituir uma barreira 

de acesso à prática de actividade física. O mesmo ocorreu no estudo de 

Gonçalves (2005), em que as raparigas “sedentárias” e as “pouco activas” são 

as que mais discordam com esta variável.  

Quando Gonçalves (2005) fez o controlo das variáveis relacionadas com 

o estatuto sócio-económico na relação entre a variável ambiental relativa à 

acessibilidade de zonas de recreação e de lazer gratuitas ou de baixo custo 

financeiro e a actividade física, verificou que a correlação entre estas variáveis 

se manteve estatisticamente significativa. O mesmo aconteceu no nosso 

estudo, no que diz respeito à escolaridade da mãe e às actividades 

sedentárias. Assim, para os adolescentes que constituem a amostra deste 

estudo, a acessibilidade a espaços desta natureza parece ser um importante 

factor para a adopção de comportamentos promotores de saúde, quando o 

nível de escolaridade da mãe é inferior. Neste sentido, uma mudança na 

politica ao nível de escola poderia constituir uma medida eficaz para a redução 

do efeito desta barreira, através da disponibilização das suas instalações 

desportivas para usufruto da comunidade educativa, já que as escolas se 

inserem, habitualmente, na área de residência dos alunos (Everson e McGinn, 

2004). 

De facto, o número e a conveniência de instalações e espaços destinados 

à prática de actividade física têm sido considerados como factores fortemente 

associados ao comportamento activo de indivíduos adultos (Sallis et al., 1989). 

Entre crianças e adolescentes a disponibilidade de espaços exteriores parece 

ser importante pois o tempo que os jovens passam ao ar livre é um factor que 

aparece fortemente relacionado com a actividade física (Baranowski et al., 

1993; Sallis et al., 1993b). Santos (2004) verificou no seu estudo que as 

raparigas frequentemente classificadas como “pouco activas” parecem ser mais 

influenciadas pela existência de locais para a prática de lazer de acesso 

gratuito ou a baixo custo, pois as raparigas que concordam com a existência de 
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tais comodidades perto da sua área de residência têm uma probabilidade 1,6 

vezes maior de pertencer ao grupo das “activas”. 

A existência de zonas comerciais próximas das zonas residenciais pode 

ser um factor determinante na prática da actividade física, uma vez que no 

nosso estudo existe uma correlação negativa e estatisticamente significativa 

com o tempo em actividades sedentárias, ou seja, quanto maior for o número 

de estabelecimentos de acesso rápido a pé, menores são as actividades 

sedentárias. Da amostra total 47,3% dos adolescentes concordaram com esta 

variável. 

Os nossos resultados vão de encontro ao estudo de Lacerda (2004) 

realizado em idosos, no qual a existência de lojas e comércio próximo das 

áreas residenciais mostrou uma correlação negativa com os níveis de 

actividade física nas melhores idosas. No seu estudo grande parte da amostra 

concorda ter muitas lojas, comércios, mercados ou outros estabelecimentos 

onde fazem as compras a uma distância de fácil acesso a pé, tal como ocorreu 

no nosso. 

De acordo com  De Bourdeaudhuij et al. (2003), o caminhar e a actividade 

física de moderada intensidade estão correlacionadas com o acesso a 

shoppings e a transportes públicos.   

Estudos mostram que as crianças com acessibilidades à prática de 

actividades físicas mais próximas do local de residência, eram mais activas do 

que aquelas cuja acessibilidade não estava tão facilitada (Sallis et al., 1993a). 

Os sujeitos têm acesso a locais para a prática de actividades físicas têm, 

significativamente, uma maior probabilidade de serem fisicamente activos 

(Huston et al., 2003).  

Uma pesquisa recente com a população adulta (Hoehner et al., 2005), 

verificou que as pessoas que vivem mais perto de parques ou de caminhos 

próprios para a prática de actividades físicas, utilizam-nos com mais frequência 

do que os indivíduos que vivem longe dessas instalações, parecendo este facto 

condicionar os níveis de actividade física. Outros estudos também verificaram 

que viver numa área residencial com parques desportivos e/ou parques 
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naturais perto de casa está associado com o tempo dispendido a andar de 

bicicleta (Wendel-Vos et al., 2004).  

Para as crianças e adolescentes o tempo que passam ao ar livre parece 

estar associado com uma maior probabilidade de serem fisicamente activos 

(Sallis et al, 2000), devendo-se assim dar especial atenção à quantidade e 

qualidade dos espaços exteriores já que, possivelmente são propensos a 

proporcionar oportunidade de actividade física para todos os segmentos de 

idade independentemente do estatuto-socioeconómico. 
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7. Conclusões 

 
Os resultados do presente estudo apontam para uma influência modesta 

de duas características percebidas do ambiente e actividade física dos 

adolescentes, assim como o estatuto sócio-económico. 

Os adolescentes classificados com uma actividade sedentária, parecem 

ser influenciados negativamente pela existência de espaços de lazer gratuitos 

ou de baixo custo próximos da área de residência. Da amostra total 52,2% dos 

adolescentes concorda com a existência de tais comodidades e 48,8% 

discorda deste facto.  

Os adolescentes concordam com o facto de existirem muitos mercados ou 

outros estabelecimentos onde se possa fazer compras estarem a uma distância 

de rápido acesso a pé (47,3%), apresentando uma correlação negativa com o 

tempo em actividades sedentárias, ou seja quanto maior for o número de 

estabelecimentos de acesso rápido, menor vai ser o tempo em actividades 

sedentárias. 

Mais uma vez é o tempo em actividades sedentárias que é influenciado, e 

desta vez pelo estatuto sócio económico, em que quanto mais baixo for o nível 

de escolaridade da mãe (indicador escolhido para definir o estatuto sócio-

económico) maior é o tempo dispendido em actividades sedentárias.  

 

. 
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Diário do ActiGraph 

 O aparelho que vais usar a partir de agora é um monitor de actividade. Pretende medir a quantidade de 
movimento que tu vais efectuar ao longo do dia. Deves por isso usá-lo durante todo o dia, colocando-o à cintura logo 
pela manhã e retirando-o quando te fores deitar. O ActiGraph tem que ser colocado sempre no mesmo lado da cintura 
e sempre na mesma posição. Enquanto usares o aparelho deves fazer tudo o que costumas fazer habitualmente. O 
ActiGraph não é à prova de água, por isso quando fores tomar banho, ou nadar, não o podes usar. Sempre que 
retirares o ActiGraph e o colocares novamente deves registar a hora a que o fizeste e porquê. 

Nome do aluno: ______________________T:__________ Código: _________________ 
Data de início:___________ Hora:________ Data do fim:___________ Hora:_________ 

Hora/Dia 2ªFeira 3ªFeira 4ªFeira 5ªFeira 6ªFeira Sábado Domingo 

Transp escola        
Quanto tempo h       min. h       min. h       min. h       min. h       min.   

7:00        
7:30        
8:00        
8:30        
9:00        
9:30        
10:00        
10:30        
11:00        
11:30        
12:00        
12:30        

1:00 pm        
1:30 pm        
2:00 pm        
2:30 pm        
3:00 pm        
3:30 pm        
4:00 pm        
4:30 pm        
5:00 pm        
5:30 pm        
6:00 pm        
6:30 pm        
7:00 pm        
7:30 pm        
8:00 pm        
8:30 pm        
9:00 pm        
9:30 pm        
10:00 pm        
10:30 pm        
11:00 pm        
11:30 pm        
0:00 pm        

Tempo TV h       min. h       min. h       min. h       min. h       min. h       min. h       min. 
Tempo PC/PS2 h       min. h       min. h       min. h       min. h       min. h       min. h       min. 

• Muito importante referires quando realizas algum tipo de actividade física. 
(E.F. / Desp.Escolar. / treino / caminhar até à escola / andar de bicicleta / jogos no intervalo). 

• É muito importante anotares quando tiras e/ou colocas o aparelho. 
Exemplo 

9:00 Aula de  Aulas caminhar Dormir caminhar Dormir Jogo de 
9:30 EF Aulas Aulas Dormir Aulas Dormir Futebol 

Obrigado pela tua 
colaboração 
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