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RESUMO
Actualmente, parecem existir fortes evidências de que a actividade física (AF)

habitual é um comportamento de grande importância para a promoção de um

estilo de vida saudável, pois exerce uma influência benéfica sobre alguns

factores relacionados com a saúde. Torna-se assim, particularmente relevante,

a compreensão dos factores que a condicionam e influenciam.

O presente estudo teve como objectivo central: identificar a influência de

factores demográficos (idade, género e índice de massa corporal) e

socioculturais (influência da família e dos pares) nos níveis de AF de jovens. A

amostra foi constituída por 326 jovens de ambos os géneros (167 raparigas e

159 rapazes) com idades compreendidas entre os 12 e os 17. Todos os jovens

eram estudantes do 3ºciclo do ensino básico da escola EB 2,3 de Perafita -

Concelho de Matosinhos. O instrumento a que se recorreu para avaliar os

níveis de AF foi o pedómetro electrónico Walking Style II, da Omron, ao longo

de 5 dias consecutivos, (três dias de semana – quinta-feira, sexta-feira e

segunda-feira, e dois dias de fim-de-semana – sábado e domingo). No

tratamento e análise da informação foi utilizada a estatística descritiva e a

regressão múltipla.

Foram encontrados os seguintes resultados: (1) o género foi um determinante

significativo dos níveis e AF de crianças e jovens sendo que os rapazes

mostraram ser significativamente mais activos que as raparigas; (2) a idade, e

o IMC não se revelaram associados aos níveis de AF das crianças e jovens; (3)

os irmãos mostraram ter uma influência positiva e significativa nos níveis de AF

de crianças e jovens; (4) o pai, a mãe e os amigos não parecem influenciar

significativamente os valores de AF das crianças e jovens.

Palavras-chave: actividade física, jovens, determinantes demográficos e

socioculturais.
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ABSTRACT

Currently, there seems to be strong evidence that regular physical activity (PA)

is of great importance for the promotion of a healthy lifestyle, as it exerts a

beneficial influence on factors related to health.

The present study has the following objectives: identify the influence of

demographic (age, gender and body mass index) and social-cultural (influence

of family and peers) factors in the level of physical activity of young

adolescents. The sample was made up of 326 young adolescents of both

genders (167 girls and 159 boys) between the age of 12 and 17. All of the

sample subjects were students of middle school of the EB 2,3 de Perafita

School, in Matosinhos. The instrument used to evaluate the physical activity

levels was the Omrom walkingStyle electric pedometer, for 5 consecutive days

(3 weekdays- thursday, friday and monday; and 2 weekend days- saturday and

sunday).

In the treatment and statistical analysis of the information it was used the

descriptive statistics and the multiple regression.

The obtained results demonstrate that (1) gender was significantly determinant

on the PA levels of children and young adolescents, being that the boys were

significantly more active than girls. (2) age and BMI are not associated to the

PA levels shown by the children and young adolescents. (3) the siblings seem

to have a significant and positive influence on the levels of PA of children and

young adolescents, (4) the father, mother and friends do not seem to

significantly influence the values of PA of children and young adolescents.

Key Words: physical activity, adolescents, demographical and socio-cultural

determinants
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RÉSUMÉ

À l'heure actuelle, il semble exister de fortes évidences que l'activité physique

(AP) habituelle est un comportement de grande importance pour la promotion

d'un style de vie saine, et exerce une influence bénéfique sur quelques facteurs

rapportés avec la santé. Il est ainsi, particulièrement important, la

compréhension des facteurs qui la conditionnent et influencent.

 Cette étude a comme objectif : Identifier l'influence de facteurs

démographiques (âge, genre et index de masse corporelle) et socioculturels

(influence de la famille et des paires) aux  niveaux d'AP des jeunes.

L'échantillon de cette étude a été constitué par 326 jeunes des deux genres

(167 filles et 159 garçons) entre les 12 et 17 ans. Tous les sujets de

l'échantillon étaient des étudiants du « 3ºciclo de l'enseignement basique de

l'école EB 2.3 de Perafita - Commune de Matosinhos ». L'instrument utilisé pour

évaluer les niveaux d'AP fut le pédomètre électronique Walking Style II, d'

Omron, au long de 5 jours consécutifs, trois jours de semaine - jeudi, vendredi

et lundi, et deux jours de week-end - samedi et dimanche. Pour l'analyse

statistique, les procédures statistiques utilisés ont été les suivantes : statistique

descriptive et la régression multiple.

Les résultats obtenus ont montré que (1) le genre a été un déterminant

significatif des niveaux et d'AF d'enfants et jeunes illustrant que les garçons ont

montré être significativement plus actifs que les jeunes filles; (2) l'âge, et l'IMC

n’ ont pas de rapport avec les niveaux d'AP des enfants et des jeunes; (3) les

frères semblent avoir une influence positive et significative aux niveaux d'AP

d'enfants et de jeunes; (4) le père, la mère et les amis ne semblent pas

influencer significativement les valeurs d'AP des enfants et des jeunes.

Mots-clés : activité physique, jeunes, déterminants démographiques et

socioculturels.
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I. INTRODUÇÃO

Apresentando-se como parte integrante da maioria das nossas acções, a

Actividade Física (AF) constitui-se como algo inerente e essencial a todos os

seres vivos, sendo determinante para a manutenção da sua integridade e,

inclusive, para a sua sobrevivência. Contudo, no último século a sociedade

contemporânea assistiu a modificações estruturais nos seus hábitos de vida,

que se vieram reflectir no modo como passaram a encarar a AF. As alterações

induzidas por essas mudanças conduziram a transformações nas atitudes e

comportamentos bem como nos valores dos indivíduos, adaptando-os a um

novo contexto social e determinando novas orientações no quotidiano das

pessoas. (Castro, 2001).

É neste contexto, que o sedentarismo surge como um dos principais factores

de risco modificáveis de diversas doenças crónicas (Sallis e Owen, 1999; World

Health Organization – WHO, 2002a) cujas taxas de prevalência têm aumentado

drasticamente, não só entre a população adulta mas também entre as crianças

e adolescentes (WHO, 2005b). O sedentarismo é, na realidade, um problema

de saúde pública (Lopes et al., 2003), destacando-se como factor de risco

primário para o desenvolvimento de um conjunto alargado de doenças, como

as doenças cardiovasculares (DCV), diabetes tipo 2, osteoporose, artrite,

certos tipos de cancro e obesidade (Prochaska et al., 2002; Patrick et al., 2004)

e assume-se como uma das 10 principais causas de morte e incapacidade (Hu

et al., 2005).

É pois, natural que Mota (1997), se refira ao sedentarismo como um dos

factores mais adversos para a integridade bio-psico-social das pessoas, e que

seja mundialmente reconhecido que as principais causas de morbilidade e de

mortalidade. De acrescentar que uma das consequências da inactividade física,

a obesidade, tem alcançado proporções epidémicas ao nível global, sendo que

em Portugal estima-se que metade da população com mais de 18 anos

apresenta excesso de peso e que 15 em cada 100 pessoas tem obesidade

(Duncan et al., 2005).
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No que respeita à população adulta portuguesa a prevalência da obesidade é

preocupante, tal como ficou demonstrado nos resultados apresentados por

Carmo et al. (2006), já que aproximadamente 38,6% da população entre os 18

e os 65 anos tem excesso de peso e 13,8% são obesos.

Além dos adultos, também a prevalência da obesidade infantil aumentou nas

últimas décadas e de acordo com a International Obesity Task Force (IOTF,

2005), o aumento anual da prevalência da obesidade infantil nos anos 70 foi

cerca de 0,2%, aumentou para 0,6% durante os anos 80 e 0,8% nos anos 90.

Actualmente em alguns casos atingiu mesmo valores tão altos como 2,0%

(WHO, 2005b). Assim, uma em cada três crianças dos países desenvolvidos

ocidentais está com excesso de peso ou é obesa (Rudolf et al., 2001).

Assim, ainda que a obesidade seja um problema claramente multifactorial,

existem algumas evidências que apontam no sentido de que a inactividade

física pode ter o papel mais central em todo este processo (Welk e Blair, 2000),

aspecto reforçado pela WHO (WHO Europe, 2005), bem como pelos resultados

do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) II e III, que

demonstram que nos adolescentes, o preditor mais importante da obesidade é

o sedentarismo. De facto, de acordo com Cavill et al. (2001) e Janz et al.

(2005), a obesidade em adolescentes está relacionada, por um lado, com uma

diminuição da AF regular e, por outro lado, com um maior tempo despendido

em actividades sedentárias.

Assume-se assim, o desejo de transmissão de estilos de vida activos nas fases

de infância, como meio de prevenção de um conjunto de factores de risco,

onde as implicações negativas de um estilo de vida inactivo e sedentário são

incontestáveis (Sallis e Owen, 1999; Welsman e Armstrong, 2000).

Em conformidade com esta ideia, salienta-se o facto de a AF na infância ter

repercussões positivas no futuro dos níveis de saúde da população, (Taylor et

al., 1999; Ball et al., 2001; Correia, 2004). Como tal, parece razoável assumir

que as crianças e jovens que são fisicamente activos venham a manter esse

hábito enquanto adultos (Lopes et al., 2003).
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A literatura internacional tem vindo a referir a importância de se estudar a

influência dos factores do envolvimento físico na AF, na medida em que os

ambientes físicos parecem ter a capacidade de facilitar ou condicionar a prática

de actividade física (Sallis e Owen, 1999). Este último dado deve ser

considerado de modo importante, no sentido de consolidar a relevância da

família, sobretudo dos progenitores, na promoção de um estilo de vida activo e

saudável (Maia et al., 2003).

É assim abrangente a ideia que a influência da família, e principalmente dos

pais, se reflecte nos níveis de actividade física dos filhos, quer seja como

incentivo ou como travão às práticas físicas. Segundo Sardinha et al. (1999),

quando há apoio dos pais verifica-se uma maior adesão, sobretudo nas

crianças, à prática de AF, sendo ainda de salientar a importância dos hábitos

de exercício dos pais, pois, efectivamente esta prática é favorecida quando

pais e filhos praticam em conjunto.

É neste sentido que se justifica a pertinência de conhecer os hábitos de AF das

populações, bem como de fomentar o desenvolvimento de projectos

promotores de estilos de vida activos e saudáveis, que contribuam para o

colmatar das necessidades da população a este nível, desde a mais tenra

idade.

Posto isto, o presente estudo desenvolve-se no sentido de compreender as

associações entre alguns factores demográficos (género, idade e IMC) e

socioculturais (influências da família e dos pares) e os níveis de AF das

crianças e adolescentes.

Neste sentido, após a introdução (capítulo I) deste trabalho onde se procura

contextualizar a pertinência e o desenvolvimento deste estudo, segue-se a

revisão da literatura (capítulo II), dividida por subcapítulos, incidindo sobre o

estado actual de conhecimento dentro da temática em análise e sobre os

aspectos que importam relacionar com a mesma. Na decorrência da revisão da

literatura, surge a definição dos objectivos do trabalho (capítulo III).



INTRODUÇÃO

4

Com base na revisão da literatura e nos objectivos definidos, encontra-se o

capítulo IV (Material e Métodos), onde são sistematizados os procedimentos e

materiais escolhidos para a concretização deste trabalho.

No capítulo V encontra-se a Apresentação e Discussão dos Resultados, sendo

interpretados e analisados os resultados seguindo-se de imediato a discussão

dos mesmos com recurso à literatura da área.

O capítulo VI contempla as Conclusões, onde são enunciadas as principais

conclusões do estudo, bem como as suas limitações e sugestões para futuros

trabalhos de investigação, relacionados com o tema proposto.

Por fim, nos capítulos VII e VIII encontra-se descrita a Bibliografia e Anexos,

respectivamente.
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II. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. ACTIVIDADE FÍSICA

Actualmente, o estudo sobre a AF insere-se num quadro multidisciplinar, num

contexto vasto e globalizante, abarcando diferentes domínios do sujeito: motor,

psicológico, fisiológico e sociocultural. (Pereira, 1999). O conceito de AF tem

sido objecto de alterações ao longo do tempo, visto ser um comportamento

complexo (Caspersen et al., 1985; Puyau et al., 2002).

Na literatura consultada encontram-se um conjunto diversificado de definições

de AF, sendo que a definição que parece reunir maior consenso é a

apresentada por Caspersen et al. (1985). De acordo com estes autores, a AF é

entendida como a realização de qualquer tipo de movimento corporal produzido

pela musculatura esquelética, que resulte num dispêndio energético superior

ao requisitado em repouso. Neste conceito englobam-se, segundo a WHO

(2003), todas as actividades físicas de lazer, desportivas, de trabalho

profissional e outras que induzam dispêndio energético.

A AF, é pois, um conceito multidimensional que engloba todas as actividades

realizadas pelas pessoas no seu dia-a-dia, tais como tarefas domésticas,

deslocações, actividades lúdicas, actividades de lazer, actividades desportivas

mais ou menos organizadas, entre outras, e que sofre e exerce influência sobre

inúmeros factores, tais como a aptidão física, a saúde e, consequentemente, o

bem-estar, a morbilidade e a mortalidade (Bouchard et al., 1990).

Na sociedade moderna em que vivemos, 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).
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Um número considerável de pesquisas epidemiológicas têm mostrado que

grande parte dos problemas de saúde, incluindo as DCV, diabetes não insulino-

dependentes, osteoporose, hipertensão, alguns tipos de cancro, obesidade e

stress parecem estar associados a hábitos de vida sedentários (Duncan et al.,

2002; Montoye et al., 1996; WHO, 2003), revelando que a inactividade física é

um dos factores que mais contribuiu para o aumento da mortalidade,

incapacidade e redução da qualidade de vida, nas nações industrializadas e

naquelas em vias de desenvolvimento (Blair, 1993, citado por Lopes et al.

2001; Sallis e Owen, 1999).

Para a OMS (2006), a AF regular apropriada é uma das principais

componentes na prevenção do desenvolvimento geral e crescente de doenças

crónicas, referindo ainda que pelo menos 60% da população em geral não

consegue realizar a recomendação mínima de AF diária de 30 minutos a uma

intensidade moderada, pelo que o risco de ter uma doença cardiovascular

aumenta cerca de 1,5 vezes nos povos que não seguem recomendações

mínimas de AF.

Assim, de um conjunto de atitudes a adoptar para a prevenção e tratamento

deste tipo de patologias, a prática de AF parece poder desempenhar um papel

importante na adaptação do homem às suas novas condições de vida e

existência, sendo mesmo preconizada como meio de compensar os efeitos

nocivos do modo de vida da sociedade moderna (Mota, 1997).

Existem, actualmente, fortes evidências de que a AF habitual é um

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

saudável, com benefícios presentes desde a infância até à idade adulta

(Bouchard et al., 1994; Paffenbarger e Lee, 1996; Sallis e Owen, 1999). Desta

forma, diversos autores referem que a AF habitual contribui grandemente para

redução das causas de mortabilidade e morbilidade das populações (Blair,

1993; Sallis e Owen, 1999; Simons-Morton et al., 1990).

A AF parece ser um elemento fundamental no controlo do peso corporal. Pelo

aumento da energia dispendida e pela manutenção da massa muscular, a AF
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pode ser um coadjuvante importante com a dieta na manutenção do peso

corporal equilibrado (Fernandes, 2007). Por outro lado, a AF pode também

apresentar efeitos favoráveis em relação à distribuição regional da adiposidade

corporal associada aos factores de risco aterogénico (Mota e Sallis, 2002). A

prática de AF diminui o risco de aterosclerose e suas consequências (angina,

enfarte do miocárdio, doença vascular cerebral), ajuda no controlo da

obesidade, da hipertensão arterial, da diabetes, da osteoporose, das

dislípidemias e diminui o risco de afecções osteomusculares e de alguns tipos

de cancro (cólon, mama) (Alves et al., 2005).

A maioria da população já tem consciência e mostra-se sensibilizada

relativamente aos benefícios físicos e psicológicos da prática de actividade

física, no entanto, a grande maioria não adopta estilos de vida activos e

saudáveis coincidentes com a prevenção dos factores de risco para a saúde.

Como consequência do que foi referido, têm sido realizados inúmeros estudos,

em diferentes contextos e culturas, com a finalidade de verificar os índices de

sedentarismo e/ou actividade física da população (Crespo et al., 1999; Hallal et

al., 2003; Martinez-González et al., 1999; Martinez-González et al., 2001;

Paffenbarger e Lee, 1996; Varo et al., 2003).

Alguns estudos demonstram que nos países industrializados existe um elevado

número de sedentarismo na população adulta, acima dos 30%, e que apenas

uma pequena porção realiza actividade física regular (Sallis e Owen, 1999).

Esta tendência preocupante foi confirmada por Burton e Turrel (2000), num

estudo realizado na Austrália, e por Martin et al. (2000), numa investigação

efectuada na América do Norte, que revelaram níveis alarmantes de

inactividade física, respectivamente 67,7% e 68%.

A nível europeu também têm sido efectuados alguns estudos, dos quais

podemos destacar os de Martinez-González et al. (2001) e o de Varo et al.

(2003).
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O estudo realizado por Martinez-González et al. (2001), em que incluí países

nórdicos e mediterrâneos, demonstrou uma grande variabilidade na prevalência

da AF nos tempos livres entre os países, sendo a Finlândia o país que

apresentou os níveis de actividade física superiores (90%), muito elevados, e

Portugal foi o país que apresentou os níveis mais baixos (47%). No entanto, o

índice apresentado neste estudo foi mais elevado do que o revelado num

estudo realizado por Marivoet (2001), que evidenciou que apenas 23% da

nossa população é activa.

Relativamente ao estudo que foi efectuado por Varo et al., (2003), que tinha

como finalidade avaliar a prevalência dos comportamentos sedentários nos 15

membros da União Europeia, verificou-se que a percentagem destes níveis

variou entre os 43,3% para a Suécia e 87,8% para Portugal. Uma menor

prevalência é encontrada nos países nórdicos, principalmente nos

Escandinavos, comparativamente aos países do mediterrâneo, onde a

prevalência do sedentarismo é superior nos mais idosos, nos obesos, nos

sujeitos com menor instrução e nos fumadores.

Um estudo levado a cabo por Hallal et al., (2003), onde teve por base uma

amostra de 3182 sujeitos de nacionalidade brasileira, com idade igual ou

superior a 20 anos e onde foi utilizado o questionário International Physical

Activity Questionnaire (IPAQ), Versão Portuguesa, concluíram que a

prevalência da inactividade física nesta população é elevada (cerca de 41,1%),

ainda que apresente um índice menor do que aqueles apresentados noutros

estudos como o de Barros e Nahas (2001), citado por Rodrigues (2007), que

encontraram índices de 68,1% numa amostra de trabalhadores industriais

brasileiros.

Segundo a OMS (2006), anualmente 2 milhões de mortes em todo o mundo

são causadas pela inactividade física, estimando-se ainda causar

aproximadamente 10-16% dos casos de cancro do peito, cancros do cólon, e

diabetes, a aproximadamente 22% da doença isquémica do coração.
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Com tal, sendo a AF tão importante e determinante na diminuição dos riscos de

inúmeras doenças, parece importante o incremento da mesma em populações

jovens, e como pouco se sabe sobre a relação entre diferentes estilos de vida e

padrões de AF nas populações mais jovens (Telama et al., 2005) torna-se

particularmente relevante, a compreensão dos factores que a condicionam e

influenciam, pois permite a identificação dos atributos pessoais, dos sistemas

sociais e do envolvimento que estão associados aos comportamentos activos

(Santos et al., 2005).

Neste sentido, Andersen et al. (1998), menciona que estratégias de intervenção

desenvolvidas para promover a AF ao longo da vida representam o maior

desafio e prioridade para a saúde pública. Assim, o investimento em programas

de incremento da actividade desportiva tem um carácter profundamente

estratégico, quer no referente à diminuição dos custos ligados à doença, quer

no que concerne à melhoria dos índices de saúde, da qualidade de vida e da

sua fruição (Bento, 2004).

2.2. ACTIVIDADE FÍSICA EM CRIANÇAS E JOVENS

É consensual a noção de que a AF é um comportamento de grande

importância para a promoção de um estilo de vida saudável, tanto na infância e

juventude como na idade adulta.

No entanto esta relação entre a AF 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 são raras

nessas idades (Guerra et al., 1998; Guerra, 2002).

No que se refere aos adultos, é notório que uma grande parte da população

apresenta estilos de vida pouco activos. Estudos epidemiológicos realizados

nos EUA (Pate et al., 1995; United States Department of Health and Human

Services – USDHHS, 1996), revelaram que mais de 60% da população adulta

não era regularmente activa e que cerca de 25% podia ser descrita como

sedentária. Este estilo de vida não parece ser muito compreensível em virtude
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de ser aceite que a AF regular tem uma influência benéfica sobre alguns

factores relacionados com a saúde, estando associada ao aumento da

longevidade, (Blair et al., 1989; Simons-Morton et al., 1990; Blair, 1993, citados

por Lopes et al. 2001) a um decréscimo do risco de doenças coronárias, (Bar-

Or, 1987; Simons-Morton et al., 1990; Blair, 1993, citados por Lopes et al.

2001) na diminuição de alguns factores de risco que lhes estão associados,

como a obesidade e o stress emocional, e uma acção profiláctica em

patologias degenerativas do sistema osteo-articular (Corbin, 1987; Blair, 1993,

citados por Lopes et al. 2001).

Relativamente às crianças e aos jovens, Blair (1992) salientou que estas

parecem evidenciar níveis muito baixos de AF como consequência da

generalização dos meios de transporte e da forte atracção por actividades de

ocupação dos tempos livres sedentárias. Esta evidência crescente é

extremamente preocupante na medida em que os hábitos de AF na infância e

na adolescência parecem não só decisivos no crescimento somático e

desenvolvimento saudável como também tendem a repercutir-se no estado

adulto dos sujeitos (Prista, 1994, citado por Seabra, 2003; Sallis e Mckenzie,

1991; Stucky-Roop e DiLorenzo, 1993, citados por Seabra 2003). De facto

existem algumas sugestões de que crianças e adolescentes que revelam um

estilo de vida activo tornar-se-ão adultos activos, o que implicará uma

diminuição, a longo-prazo, de alguns factores de risco e do desenvolvimento de

algumas doenças degenerativas que se sabem terem as suas raízes na

infância. (Sousa, 2005).

O período da infância e da adolescência constituem o foco de atenção de

vários investigadores da área da AF e saúde, uma vez que se acredita que o

envolvimento em AF na juventude pode afectar o desenvolvimento de padrões

de actividade ao longo da vida (Sallis et al., 1992; Vanreusel et al., 1997; Yang

et al., 1999; Santos et al., 2004, citados por Gonçalves, 2005).

Com base em alguns estudos, pode-se referir que os jovens parecem estar a

diminuir os seus níveis de AF abaixo do que é normalmente recomendado,
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pelos propósitos de promoção da saúde e prevenção das doenças, antes do

final da escolaridade obrigatória (Hovell et al., 1999).

Num estudo realizado por Sallis et al. (2001), onde se pretendia analisar a

associação dos ambientes escolares com níveis de AF dos jovens da cidade de

San Diego, encontraram dados que sugerem que apenas uma pequena

percentagem de estudantes escolhem ser fisicamente activos durante um

tempo não estruturado: pouco menos de 2% de raparigas e 6% de rapazes.

Um dos grandes problemas colocados à investigação na área da AF com

crianças e jovens reside na possibilidade objectiva de a quantificar e, portanto,

apresentar linhas orientadoras válidas para os diferentes profissionais

envolvidos no processo de promoção e especialmente da actividade física na

população infanto-juvenil (Mota e Sallis, 2002).

 A investigação aponta, inicialmente, para a recomendação de uma prática de

AF diária, com a acumulação desde 30 a 60 minutos por dia, durante três ou

mais sessões por semana (Sallis, 1994) até várias horas por dia (Corbin e

Pangrazi, 1998). De igual forma, e tendo em conta que foram observados

benefícios específicos decorrentes da prática de AF de intensidade moderada a

vigorosa, este padrão de actividade foi também recomendado (Sallis, 1994),

bem como, a exclusão de rotinas diárias caracterizadas por longos períodos de

inactividade (Corbin e Pangrazi, 1998).

Outras recomendações mais recentes apontam para a prática diária de pelo

menos uma hora de AF de intensidade moderada a vigorosa e, no caso

particular dos jovens sedentários, a prática diária, durante pelo menos meia

hora, de AF moderada a vigorosa. Além disso, recomendou-se também, a

prática de actividades que promovessem a força, a flexibilidade e a saúde

óssea, durante pelo menos duas vezes por semana (Cavill et al., 2001).

Apesar de alguns estudos terem encontrado adolescentes que referiram

significativos períodos de tempo despendido em AF, indo de encontro à

recomendação mais recente de 60 minutos por dia de actividade física

moderada a vigorosa (Sallis et al., 1996; Prochaska et al., 2002), a
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variabilidade dos resultados de diferentes estudos sugere que a maioria dos

jovens não está a praticar os níveis de AF recomendados para a saúde (Sallis

e Owen, 1999).

Desta forma, como refere Correia (2007), importa saber como podemos intervir

correctamente, com o objectivo de melhorar a qualidade de vida das crianças e

jovens, nomeadamente na alteração dos comportamentos inactivos e por

conseguinte aumentar os seus níveis de participação em actividades físicas

com o intuito de se tornarem regularmente activos.

Como tal, a educação física na escola representa um meio ideal para a

promoção de estilos de vida fisicamente activos, porém o tempo disponível

para a educação física e a disparidade evidente entre as actividades físicas

preferidas dos jovens, representam barreiras que limitam inevitavelmente as

escolas na influência positiva de estilos de vida activos nos jovens (Welsman e

Armstrong, 2000).

2.3. AVALIAÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA

A complexidade que reveste o conceito de AF tem colocado sérias dificuldades

na sua avaliação (Caspersen, 1989). Efectivamente, a AF é uma das

actividades humanas mais difíceis de medir de modo exacto, tendo sido difícil

aos vários autores quantificá-la com rigor, devido fundamentalmente aos

seguintes factores: a inexistência de instrumentos de medida estandardizados,

fiáveis e válidos que permitam a uniformização dos critérios dos diferentes

estudos e a escolha inadequada dos instrumentos de medição para a avaliação

de uma ou mais componentes desta actividade (Caspersen, 1989; Going et al.,

1999).

Na literatura podemos encontrar uma grande diversidade de metodologias para

avaliar a AF. Essa diversidade é, pelo menos em parte, justificada pelo vasto

conjunto de dimensões que o fenómeno apresenta e pelas complexas relações

que cada uma delas estabelece com diferentes aspectos da saúde (Laporte et

al., 1985; Montoye et al., 1996). De acordo com a dimensão da AF que se
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pretende estudar, deverá emergir uma diferente operacionalização do conceito,

assim como o instrumento de medição mais apropriado (Laporte et al., 1985).

Cada um dos métodos de avaliação da AF é susceptível de medir apenas uma

componente do imenso espectro que é a AF, cabendo portanto aos

investigadores seleccionarem aquele que apresenta mais vantagens e que

melhor se adapta aos objectivos do estudo que pretendem realizar (Powell e

Paffenbarger, 1985; Freedson e Melanson, 1996, citados por Sapage, 2004).

Desta forma, na escolha do método de avaliação da AF devem ter-se em conta

os seguintes factores (Bouchard et al., 1994):

• Natureza do problema em estudo,

• Dimensão da relação entre a AF e os benefícios para a saúde,

• Tamanho e demografia da população alvo,

• Meios económicos necessários e disponíveis,

• Tempo de aplicação e tratamento de dados,

• Aptidão e aceitabilidade para estudar os indivíduos,

• Compatibilidade com as actividades do dia-a-dia,

• Fiabilidade e validade dos instrumentos utilizados.

Qualquer metodologia de medição da AF deve, no entanto, obedecer a quatro

princípios fundamentais (Laporte et al., 1985), que são os pilares de toda a

avaliação da AF:

1. Validade – para ser válido o instrumento deve medir aquilo que se propõe

medir;

2. Fiabilidade – para ser fiável deve ser consistente nas mesmas

circunstâncias de medição;

3. Praticabilidade – para ser prático deve ter custos moderados para a equipa

investigadora e para os participantes;

4. Não Reactivo – a aplicação do instrumento não deve influenciar o

comportamento dos sujeitos da população alvo.

Na avaliação da AF e de acordo com a literatura especializada, alguns autores

utilizam uma forma de diferenciação dos métodos segundo duas categorias:
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métodos laboratoriais e métodos de terreno (LaPorte et al., 1985; Caspersen,

1989; Montoye et al., 1996., Welk, 2002).

Na categoria relativa aos métodos laboratoriais encontram-se os

procedimentos mais objectivos e precisos, mas que exigem equipamentos

sofisticados e dispendiosos para além de processos de análise de dados

bastante complexos. São ainda exigentes para os sujeitos em termos de tempo

e esforço, incompatíveis com as suas tarefas diárias, apresentando uma fraca

aceitabilidade pessoal e social (Magalhães, 2001). A maior parte destes

métodos, devido às suas características, ficam inviabilizados de ser aplicados

em estudos epidemiológicos e de campo, tornando-os essencialmente

importantes para determinar o gasto energético de actividades específicas e

para proporcionar medidas critério de validação de métodos de terreno mais

simples (LaPorte et al., 1985; Montoye et al., 1996).

Os métodos de terreno são menos complexos, aplicáveis em contextos

diferenciados e em amostras de grande dimensão, porém menos precisos

(Montoye et al., 1996).

Quadro 2.1 - Sumário dos métodos de avaliação da AF (Fonte: Laporte et al., 1985;

Caspersen, 1989; Montoye et al., 1996).

Métodos Laboratoriais Métodos de Terreno

1. Fisiológicos 1. Diário

§ Calorimetria directa 2. Classificação profissional

§ Calorimetria indirecta 3. Questionários e entrevistas

2. Biomecânicos 4. Marcadores fisiológicos

§ Plataforma de força § “Double Labeled Water”

§ Aptidão cárdio-respiratória

5. Observações comportamentais

6. Monitorização mecânica e electrónica

§ Sensores do movimento:
- Pedómetro
- Acelerómetro

§ Monitores de frequência cardíaca

7. Aporte Nutricional
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De entre os vários procedimentos de terreno convém salientar os sensores de

movimento, nomeadamente os pedómetros, pois foram os instrumentos

utilizados no presente estudo.

Os sensores de movimento são aparelhos que permitem monitorizar o

movimento e cuja utilização se tem vindo a generalizar, na medida em que

potencialmente permitem colmatar certas lacunas apresentadas por outros

métodos (Seabra, 2003). Existem dois tipos de sensores de movimento: os

pedómetros e os acelerómetros. Estes últimos ainda se podem dividir em

uniaxiais e triaxiais. Os pedómetros são dispositivos electrónicos relativamente

simples desenhados para avaliar o comportamento do indivíduo durante a

marcha, efectuando o registo do número de passos dados e da distância

percorrida (LaPorte et al., 1985).

A marcha é uma das formas mais comuns de actividade física e muitas vezes a

que mais contribui para a actividade física diária total. É frequentemente usada

para as deslocações de um lado para o outro, para as actividades recreativas e

para a realização das tarefas da vida diária. (Bassett et al., 2000a, citado por

Oliveira e Maia, 2001).

Os pedómetros têm a potencialidade de providenciar, a custos reduzidos,

medições objectivas e precisas da AF diária relativa à deslocação a pé, que por

sua vez é responsável por uma fracção substancial do dispêndio calórico total

na AF (Bassett et al., 1996; Leenders et al., 2000,citados por Oliveira e Maia,

2001).

Uma das vantagens destes aparelhos é o facto de possibilitarem o registo de

dados num largo período de tempo, permitindo a avaliação de padrões de AF

num ou em vários dias. Contudo, apresentam algumas limitações quando

usados como instrumentos de investigação. Embora possuam uma precisão

regular na contagem dos passos, não são sensíveis a acelerações verticais

acima de certos limites. Deste modo, não fazem distinção entre a marcha e a

corrida e assumem que o sujeito gasta uma quantidade constante de energia

por passo. (Oliveira e Maia, 2001). Outras limitações prendem-se com o facto

de não providenciarem informação acerca da duração, frequência e intensidade

da actividade física (Bassett, 2000) e de não serem sensíveis à actividade que
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não envolva a locomoção ou que envolva o exercício isométrico (Freedson e

Miller, 2000). No entanto, os pedómetros são úteis para a distinção entre

grupos com diferentes níveis de marcha, providenciando informação válida

acerca deste comportamento (Bassett, 2000).

2.4. FACTORES DETERMINANTES DA ACTIVIDADE FÍSICA

A AF regular é recomendada às crianças e adolescentes por várias

organizações governamentais, médicas e científicas, pelo seu contributo a nível

do desenvolvimento físico-motor, psíquico e social, podendo constituir a base

para uma vida mais longa e saudável (Sallis et al., 1996; Sleap e Tolfrey, 2001,

citados por Rodrigues, 2007).

Como já foi referido anteriormente, é geralmente assumido que hábitos de AF

que se adquirem durante os períodos de infância e adolescência são

transferidos para a idade adulta (Telama et al., 1996; Vanreusel et al., 1997;

Twisk et al., 2000;Kemper et al., 2001), do mesmo modo que uma participação

desportiva estável aumenta a probabilidade de maiores níveis de AF (Telama

et al., 1997).

Face a estas constatações, constitui-se para os investigadores das ciências do

desporto e da AF, um grande desafio e uma tarefa imperiosa, o conhecimento

e a compreensão dos factores que condicionam e influenciam a AF das

crianças e jovens, pois permitirá a identificação dos atributos pessoais, dos

sistemas sociais e do envolvimento que estão associados aos comportamentos

activos (McVeigh et al., 2004; Owen et al., 2000).

De facto, a prática de AF por parte das crianças e adolescentes parece ser

influenciada por um conjunto de factores claramente multifactoriais (Sallis et al.,

1992; Dishman e Sallis, 1994; Sallis e Owen, 1999; Sallis et al., 2002; Dishman

et al., 2004), variando também em função do tipo e da intensidade da

actividade (Dishman e Sallis, 1994), e ao longo das fases de envolvimento na
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sua prática (Marcus et al., 1992). Segundo Seabra (2003), parece não existir

dúvidas, que um comportamento tão complexo e multifactorial como é a AF,

não é passível de ser explicado por uma única variável, existindo deste modo,

diversas variáveis que parecem influenciar em níveis diferenciados os valores

de AF habitual do indivíduo.

Deste modo, podemos observar, no quadro 2.2, um conjunto de factores de

influência da AF que são descritos de forma sumária.

Quadro 2.2 Resumo dos factores de influência da AF. Adaptado de Mota e Sallis (2002) e Sallis

e Owen (1999).

Factores de Influência da Actividade Física

Variáveis
Intrapessoais

• Sexo

• Idade

• Estatuto Socioeconómico

• Factores psicológicos, cognitivos e emocionais (prazer na prática,

auto-eficácia, barreiras)

Variáveis
Intrapessoais

Sociais

Culturais

• Influência da família (principalmente dos pais)

• Influência dos pares, professores e treinadores

• Escola

Ambientais
• Acessibilidade a equipamento e espaços

• Características climatéricas, sazonais e geográficas

• Televisão, vídeo, Internet (Comportamentos Sedentários)

A investigação dos factores de influência da AF procura identificar os

mecanismos pelos quais tal comportamento é controlado, assumindo assim,

que o conhecimento de tais mecanismos pode ajudar a desenvolver programas

de intervenção para a promoção e manutenção da AF, de forma a estabelecer

e manter no futuro esses hábitos regulares saudáveis (Taylor e Sallis, 1997;

McVeigh et al., 2004).

Na presente investigação, iremos apenas focar alguns dos determinantes de

âmbito demográfico (idade, género e IMC) e sociocultural (influência da família
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e dos pares). Os pontos que se seguem salientarão os principais resultados

encontrados em pesquisas que utilizaram estes determinantes.

2.4.1. DETERMINANTES DEMOGRÁFICOS

Os determinantes demográficos reportam-se, naturalmente, a factores

intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo em estudo, os quais podem constituir-se

como barreiras à participação em AF (Seabra, 2003).

Entre as várias características pessoais destacamos a idade, o género sexual e

o IMC, pois apresentam-se como factores muito sólidos na influência dos

hábitos de actividade física de crianças e jovens.

2.4.1.1. IDADE

A idade é, provavelmente, um dos determinantes de âmbito demográfico-

biológico mais estudado (Seabra, 2003).

Genericamente, as conclusões retiradas por diferentes autores parecem indicar

que, com o avanço da idade, as pessoas tornam-se menos activas, com níveis

de dispêndio energético progressivamente menores, sendo os rapazes mais

activos que as raparigas (Sallis et al., 2000, citado por Mota e Sallis, 2002).

Segundo Riddoch et al. (1991), existem evidências de declínios substanciais na

actividade após a adolescência, uma vez que até ao fim desta fase os jovens

exibirão os baixos níveis de actividade dos adultos. Assim, parece existir um

consenso de que as crianças são mais activas do que os adolescentes. No

entanto, constataram a existência de diferenças no que concerne ao género

sexual. De acordo com estes autores, o nível de AF declina em ambos os

sexos à medida que progridem na adolescência, sendo 2,5 vezes superior nas

raparigas comparativamente aos rapazes. Contudo, outros estudos indicam

que apesar de os rapazes serem mais activos que as raparigas (Rowland,

1990; Armstrong e Welsman, 1997; Sallis e Owen, 1999) apresentam maiores

índices de declínio na sua AF à medida que avançam na idade (Sallis, 2000).
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Estes e outros resultados de estudos epidemiológicos indicam que são

necessárias intervenções para promover a AF nos jovens, principalmente nos

adolescentes mais velhos e nas raparigas. Quanto mais cedo se efectuarem

essas intervenções maior a probabilidade de se atrasar ou parar o declínio da

AF com o aumento da idade (Sallis e Owen, 1999).

Para que as medidas de promoção da AF sejam orientadas para os períodos

críticos da vida, e assim surtam efeito, é indispensável a identificação das

idades em que o declínio é mais acentuado (Sallis, 2000).

Segundo Sallis (2000), o declínio é maior entre os 13 e os 18 anos de idade,

embora considere a possibilidade de este fenómeno ser observável de modo

significativo em escalões etários mais baixos. Telama e Yang (2000) entendem

que as alterações relacionadas com a idade dependem do tipo e características

da AF, bem como do grau de motivação para as realizar.

No entanto, nem sempre se pode afirmar que o género masculino é mais activo

que o género feminino. Podemos comprovar o mesmo com a pesquisa de

Verschuur e Kemper 1985, citado por Seabra 2003, que tinha como objectivo

principal conhecer a evolução dos níveis da AF em crianças de ambos os

géneros com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, e cujos

resultados evidenciaram uma taxa de diminuição mais acentuada nos sujeitos

do género masculino (64-83%) relativamente ao feminino (40-45%).

Verifica-se uma unanimidade na perspectiva de que os níveis de AF declinam

significativamente durante os anos escolares e que no ensino secundário a

maioria dos adolescentes não respeita as linhas de orientação para a AF

vigorosa (Vasconcelos, 2001). A confirmar esta posição estão os dados de

Sallis e Owen (1999) sobre os adolescentes nos EUA, em que se constata que

cerca de 80% integram as linhas de orientação para a AF diária mas apenas

2/3 dos rapazes e 1/2 das raparigas cumprem as linhas de orientação para a

AF moderada a vigorosa.

Na generalidade, os dados apontam para o referido decréscimo da actividade

física com o aumento da idade, entre adolescentes e adultos (Correia, 2007).
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Neste sentido, identificar os factores associados com o decréscimo dos níveis

de AF ajudará no desenvolvimento de medidas e iniciativas governamentais de

forma a prevenir ou retardar o aparecimento de doenças crónicas na população

(Sallis, 1994, citado por Correia, 2007) e ajudar as pessoas a manter níveis

saudáveis de AF (Telama, 2000, citado por Correia, 2007).

As razões apontadas para explicar este declínio da AF e participação

desportiva passam pelas exigências sociais, como a pressão com os

desempenhos académicos, a transição para o mercado de trabalho ou

simplesmente o aparecimento de outras orientações (Sallis, 2000).

2.4.1.2. GÉNERO

“O género é muitas vezes referido como predicador significativo para as

diferenças nas actividades sociais, como o lazer em geral e a AF e desportiva,

em particular, especialmente a partir da adolescência” (Fine et al., 1990, citado

por Mota e Sallis, 2002, p.21).

No que respeita à AF e ao desporto, parece existir uma diferença entre rapazes

e raparigas na adesão à prática. Nos estudos efectuados são apresentados

factos indicadores de que os rapazes são sistematicamente mais activos que

as raparigas (Sallis et al., 2000, citado por Mota e Sallis, 2002).

Armstrong (1998), citado por Sousa 2005, num estudo que envolveu jovens de

10 países europeus, verificou que as raparigas participaram menos em

actividades desportivas extracurriculares. Vários outros autores (Sallis et al.,

1996, citado por Mota, 2001) referem que a literatura demonstra a tendência

das raparigas para serem menos activas que os rapazes, principalmente

durante a infância e adolescência.

Hovell, et al., (1999) eram também da opinião que, independentemente da

idade, os rapazes praticam mais AF que as raparigas. As conclusões deste

estudo apontam para um terço dos rapazes e cerca de 50% das raparigas que

não praticarem AF moderada ou intensa, não usufruem dos benefícios da AF

para a saúde.
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Matos et al., (2000) num estudo realizado em 1998, obtiveram resultados

pouco animadores: num universo de 6903 jovens, apenas 6% dos rapazes e

20% das raparigas praticavam AF uma vez por mês ou, menos. Em 2002, as

percentagens atingem os 11% no sexo masculino e 23% no feminino; em

quatro anos as diferenças entre género continuam a ser evidentes, quanto à

prática de AF moderada ou intensa.

Neste sentido, embora os estudos mais recentes sugiram uma melhoria

significativa dos índices de participação dos elementos do género feminino,

continuam a existir evidências de diferenças significativas na participação a

favor dos sujeitos masculinos. Particular atenção deve ser dada a partir da

adolescência, englobando aqui também sujeitos masculinos, numa perspectiva

a longo prazo na adopção de um estilo de vida activo (Mota e Sallis, 2002).

Segundo Seabra, (2003) o motivo apresentado pelos diversos autores para o

maior envolvimento do género masculino na prática de actividades físicas é

essencialmente de natureza sócio-cultural. Num passado muito recente, o

papel social e cultural que estava destinado ao género masculino prendia-se

com actividades de âmbito laboral, contrariamente ao do feminino que se

orientava para aspectos relacionados com a sua vida familiar. Por outro lado, o

género masculino desde as idades mais baixas era encorajado e

recompensado por participar em actividades físicas, ao passo que o feminino

era incentivado a envolver-se em actividades sedentárias, especialmente as de

natureza doméstica (Greendorfer e Lewko, 1992; Lasheras et al., 2001, citados

por Seabra, 2003).

Parece, então, que os rapazes participam mais em actividades de risco, tais

como actividades exteriores e desportos, enquanto as raparigas revelam

ênfase em características culturais, sociais e educacionais (Cotterell, 1993;

Furlong, et al, 1990; Richards e Larson 1989, citados por Esculcas e Mota,

2005).

Neste sentido, parece ser oportuno realçar que as diferenças de género devem

também ser tidas em conta ao nível das estratégias de intervenção com jovens,
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sendo que estas diferenças se relacionam, particularmente, com a auto-estima

e com os constrangimentos intrapessoais (Albuquerque, 1999, citado por

Esculcas e Mota, 2005).

2.4.1.3. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)

A relação entre a AF e a obesidade em termos de causalidade ainda não é

bem conhecida, uma vez que não foi bem determinado, se é a obesidade que

provoca a falta de AF ou se é a falta de AF que provoca a obesidade (Bar-Or e

Baranowsky, 1994, citados por Correia, 2007).

A OMS (2002) define obesidade como um excesso de gordura corporal

acumulada no tecido adiposo, com implicações para a saúde. E refere que a

prevalência de sobrepeso e obesidade é geralmente avaliada utilizando o IMC.

O IMC, também conhecido por índice de Quetelet, é calculado através da

divisão do peso (quilos) pela altura (metros) ao quadrado (peso/altura²)

(Rodríguez, 1993; Hammer, 1994; Malina et al., 1997; Coutinho, 1998, citados

por Gomes, 2004).

Vários autores, tais como, Flegal (1999), Grundy et al. (1999), citados por

Gomes, 2004 e Cole et al. (2000) utilizaram como definição de obesidade, para

os adultos, o IMC superior ou igual a 30 kg/m², definido pela WHO (2000).

Assim, a WHO (2000) classificou o excesso de peso e os vários tipos de

obesidade através do IMC, como se pode verificar através do quadro.

Quadro 2.3 – Classificação de excesso de peso e de obesidade para adultos através do IMC
(Adaptado da World Health Organisation, 2000)

IMC (KG/m²) Classificação Obesidade

Peso inferior ao normal < 18,5

Peso normal 18,5 – 24,9

Excesso de peso 25,0 – 29,9

Obesidade
30,0 – 34,9

35,0 – 39,9

I

II

Obesidade extrema  40,0 III
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Segundo a WHO (2000), o IMC muda substancialmente com a idade. De

acordo com isto, para se encontrar uma definição ideal de obesidade, em

crianças e adolescentes, esta teria de ser através da percentagem de massa

gorda, mas esta é impraticável em epidemiologia (Cole et al., 2000).

No entanto, não deixam de existir uma grande variedade de definições, para

obesidade em crianças, mas nenhuma delas foi totalmente aceite

internacionalmente (Cole et al., 2000), isto porque o IMC varia de acordo com a

idade e o sexo (Rolland-Cachera et al., 1982 e Cole et al, 1990, citados por

Cole et al., 2000; WHO, 2000).

Contudo, os resultados da investigação, quer em crianças quer em adultos, são

pouco claros sobre o facto dos sujeitos serem mais ou menos activos do que

os indivíduos considerados dentro dos valores critério de normalidade (Mota e

Sallis, 2002).

Alguns estudos longitudinais mostraram, com alguma clareza, evidências fortes

de uma relação significativa e inversa entre os valores de AF com o IMC (Wolf

et al., 1993; Obarzanek et al., 1994; Dionne et al., 2000; Vincent et al., 2003;

Sulemana et al., 2006, citados por Correia, 2007).

No estudo realizado por Trost et al. (2001), com 187 crianças em idade escolar

(idade média de 11,4± 0,6), das quais 133 não eram obesas e as restantes 52

eram obesas, verificaram que as crianças obesas apresentam níveis

significativamente mais baixos de AF. Estes resultados são consistentes com a

hipótese que a inactividade física é um factor com contribuição importante na

manutenção da obesidade na infância.

Num outro estudo efectuado por Mota et al. (2002), com 157 crianças, com

idades compreendidas entre os 8 e 15 anos, não se registaram diferenças

significativas na AF diária entre rapazes não-obesos e obesos, contrariamente

às raparigas.

No entanto, é evidente que baixos níveis de AF são associados ao aumento do

risco de ganho de peso ou obesidade. Estando a prevalência de obesidade
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fortemente relacionada com baixos níveis de AF e elevados consumos

calóricos (Jebb e Moore, 1999; Grundy et al., 1999, citados por Gomes, 2004).

Segundo Dowda et al. (2001), num estudo realizado com 2791 jovens, por

forma a avaliar as influências ambientais e comportamentos da AF de jovens

com e sem sobrepeso, com idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos,

verificou que os jovens que participam em programas de treino ou em

desportos têm menor probabilidade de terem sobrepeso.

Na pesquisa realizada por Sulemana et al. (2006), citado por Correia (2007),

registaram numa amostra constituída por 172 raparigas (14-17 anos), que o

nível de AF total era 10% a menos no grupo com sobrepeso; 6% a menos no

grupo com risco de sobrepeso relativamente ao grupo com peso normal.

Assim, jovens obesos são fisicamente menos activos que os não obesos (Trost

et al., 2001; Trost et al., 2003; Patrick et al., 2004).

De salientar que as crescentes taxas de obesidade têm implicações alarmantes

na saúde das populações, na medida em que este problema tende a ser

acompanhado por um conjunto de factores de risco para a saúde. Assim, é

fundamental avaliar as crianças e jovens, de modo a identificar aqueles que

apresentam excesso de peso e obesidade alertando-os para a importância de

mudarem os seus estilos de vida, com vista à melhoria da sua saúde (Correia,

2007). Uma intervenção precoce pode proporcionar melhores resultados, no

sentido de que é mais fácil modificar determinados comportamentos

associados ao desenvolvimento da obesidade em idades mais baixas,

prevenindo assim a obesidade na idade adulta (Correia, 2007).

2.4.2 DETERMINANTES SOCIOCULTURAIS

Segundo Mota e Sallis (2002), o suporte social é frequentemente abordado na

pesquisa sobre a promoção da AF e saúde, existindo alguns estudos que

apresentam o suporte social como uma estratégia de intervenção efectiva.

Os factores ligados ao envolvimento social parecem estar inquestionavelmente

associados aos hábitos de AF evidenciados por crianças e jovens. De um vasto
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leque de factores de âmbito sociocultural, capazes de influenciar positivamente,

ou negativamente, os hábitos de AF, salientamos as atitudes e

comportamentos da família, e dos pares (Seabra et al., 2004).

2.4.2.1. FAMÍLIA E OS PARES

A influência parental (agregação familiar de uma ou várias variáveis) tem sido

definida como um dos principais mecanismos de influência da prática de AF por

parte das crianças e adolescentes (Pate e Ross, 1987, citados por Mota e

Sallis, 2002).

Segundo Seabra et al. (2008), o reconhecimento da importância que a família

tem nos comportamentos evidenciados pelos adolescentes tem levado muitos

investigadores à realização de estudos sobre a agregação familiar nos hábitos

de AF.

Na pesquisa de Freedson e Evenson (1991), cujo objectivo pretendido era

investigar a agregação familiar entre crianças dos 5 aos 9 anos de idade e seus

progenitores, em 30 famílias nucleares, os resultados evidenciaram a

existência de uma semelhança familiar entre a actividade dos pais activos e

dos seus filhos. Deste modo, as crianças de pais activos e menos activos

exibem padrões de actividade semelhante aos seus progenitores. Este estudo

parece ainda sugerir que pais pouco activos têm maior probabilidade de terem

uma criança pouco activa, isto é, a inactividade dos pais parece influenciar

mais o sedentarismo que propriamente a apetência para a AF. Os autores

referem também, que o facto de um dos pais ser activo pode não ser suficiente

para influenciar um comportamento activo no seu filho.

De acordo com o estudo efectuado por Moore et al. (1991), citado por Seabra

et al. (2008), em 100 crianças dos 4 aos 7 anos de idade e respectivos

progenitores, foi evidente que, quando o pai é fisicamente activo, a propensão

para a criança ser activa é 3,4 vezes superior à de uma criança cujo pai é

inactivo. Por outro lado, quando a mãe é fisicamente activa, a sua propensão é

2 vezes superior. Finalmente, quando os dois progenitores são fisicamente
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activos, tal propensão é 7,2 vezes superior à de outras crianças cujos

progenitores sejam fisicamente inactivos.

No entanto, na literatura emerge a presença de divergências relativamente à

agregação familiar, quando falamos no género sexual dos pais (pai ou mãe) e

no dos filhos (rapaz ou rapariga). Exemplo disso são os estudos nacionais

realizados por Pereira (1999) por Moreira e Sá (2000) e por Seabra (2003).

Pereira (1999) constatou a existência de uma forte agregação parental nos

níveis de AF das jovens, sendo a mãe um modelo de referência das filhas mais

significativo que o pai. Moreira e Sá (2000) estudou uma população de jovens

do sexo masculino tendo observado ausência de agregação familiar nos níveis

de AF. Por último, Seabra (2003) verificou que a prática desportiva do pai foi

em todos os níveis de ensino estudados (2ºciclo, 3ºciclo e secundário), com

excepção do 2ºciclo do ensino básico, um determinante que influência

positivamente e de forma significativa os valores de AF dos seus

descendentes, ao contrário da prática desportiva da mãe, que apenas

influência os seus descendentes no 3ºciclo do ensino básico.

Os estudos de Wold e Andersen (1992) e de Deflandre et al. (2001), citados

por Seabra 2003, evidenciaram uma maior influência entre as mães e as filhas

e entre os pais e os filhos. Wold e Andersen (1992) estudaram um grupo de

crianças e jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, sendo

que os resultados obtidos revelaram uma maior influência das mães no

envolvimento desportivo das suas filhas, em oposição à influência dos pais que

recaía sobre os seus filhos. Por sua vez Deflandre et al. (2001) alcançou

resultados semelhantes, num estudo efectuado em crianças e jovens dos 11

aos 16 anos de idade, mostrando que as raparigas que praticavam desporto,

as suas mães encontravam-se mais envolvidas no mundo do desporto do que

as mães das raparigas que não praticavam desporto.

Na realidade, a família parece proporcionar um ambiente de aprendizagem

importante para aumentar a AF em crianças e jovens, provocando um efeito

benéfico e duradoiro (Stuck et al., 1993). Surgem ainda outros significantes que
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parecem, também, influenciar de forma significativa a AF das mesmas, como

por exemplo, os irmãos e os pares.

No que respeita à influência dos irmãos nos hábitos de AF de crianças e

jovens, a generalidade dos estudos (Wold, 1989; Sallis et al., 1992; Wold e

Andersen, 1992; Taylor et al., 1994, citados por Seabra, 2003) têm evidenciado

a existência de uma relação positiva entre a AF dos irmãos (Seabra, 2003).

O estudo de Wold e Andersen (1992), citado por Seabra (2003), revela

resultados extremamente interessantes pelo facto de terem identificado que as

raparigas tendem a imitar o comportamento das suas irmãs mais velhas,

contrariamente aos rapazes, que parecem ser mais influenciados pelos seus

irmãos mais velhos. Assim sendo, ter irmãos mais velhos que manifestem um

estilo de vida activo, poderá ser um incentivo para os seus irmãos mais novos

adoptarem hábitos de AF, tomando-os como modelos a seguir. (Seabra, 2003).

No que diz respeito à influência dos pares, como a AF é essencialmente uma

actividade social, os jovens têm tendência a desenvolvê-la juntamente com os

seus amigos, implicando assim que adolescentes fisicamente activos tenham

amigos também activos. (Moreira e Sá, 2000).

A influência do grupo de pares pode funcionar de várias maneiras: os

adolescentes podem abraçar um desporto porque o seu amigo/a se encontra

nesse desporto; amizades são estabelecidas entre adolescentes que se

encontram a praticar a mesma AF. Este tipo de influência interpessoal pode

desabrochar a dois níveis: imitação, isto é, o/a amigo/a tende a copiar o

comportamento de outro; ou um reforço social no qual uma pessoa adopta os

valores (Moreira e Sá, 2000).

A importância dos pares relativamente à adesão e prática de AF parece ser

mais determinante na adolescência do que na infância. De facto, na

adolescência, os grupos de pares aparecem como um mundo social

dominante, não apenas porque o adolescente despenda mais tempo com o

grupo, mas também porque este se assume como a força social mais forte na

sua vida (Mota e Sallis, 2002).
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O adolescente desloca de forma gradual a sua afeição dos pais para os outros

e, à sua maneira, aprende a estabelecer relações e a ser aceite fora de casa.

(Mota e Sallis, 2002). Por isso, na transição da infância para a adolescência, a

influência da família deixa de se fazer sentir e o grupo de pares passa a ser

mais significativo, particularmente para o caso dos pares do mesmo género

sexual, que passam a funcionar como modelos e a exercerem um papel mais

significativo (Mota e Sallis, 2002).

Esta ideia é corroborada por Brustad et al., (2001), que referem que os pares

são extremamente influenciadores na formação psicológica e social no

contexto da participação desportiva, particularmente na transição da infância

para a adolescência. Para os adolescentes, a influência dos pares é suprema.

Se um determinado adolescente se identifica com um grupo de pares, que

avalia e participa em AF, o grupo cria um ambiente encorajador para a prática

de AF desse adolescente. Pelo contrário, se o grupo de pares principal

desvaloriza a AF, verifica-se um impedimento efectivo na prática de AF (Sallis,

1994).

No estudo de Greendorfer, 1977, citado por Seabra (2003), no qual foi utilizada

uma amostra de atletas do género sexual feminino, identificou na infância, uma

influência familiar positiva nos hábitos de AF dessas jovens. No entanto,

constatou também, que com o aumento da idade se verificou uma diminuição

da influência familiar e um aumento da influência dos pares que se manteve

constante ao longo dos diferentes estádios de desenvolvimento.
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III. OBJECTIVOS E HIPÓTESES

3.1. OBJECTIVO GERAL

Identificar a influência de factores demográficos (idade, género e IMC) e

socioculturais (influência da família e dos pares) nos níveis de AF de jovens.

3.2. HIPÓTESES

§ Os rapazes apresentam níveis de AF superiores às raparigas.

§ Os níveis de AF diminuem com o avanço da idade.

§ O aumento do IMC está directamente relacionado com a diminuição dos

níveis de AF.

§ A família (pai, mãe e irmãos) e os amigos exercem uma influência positiva

nos níveis de AF dos seus filhos.
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IV. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

A amostra deste estudo é constituída por 326 jovens de ambos os géneros

(167 raparigas e 159 rapazes) com idades compreendidas entre os 12 e os 17

anos de idade (13.61±1.21). Todos os sujeitos constituintes da amostra eram

estudantes do 3ºciclo do ensino básico da escola EB 2,3 de Perafita -Concelho

de Matosinhos.

4.2. PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS

A recolha de dados foi realizada entre Outubro de 2007 a Abril de 2008. Para

que essa recolha fosse possível houve a necessidade de cumprir diversas

etapas e procedimentos. O primeiro passo foi dar conhecimento da

investigação ao Conselho Executivo da escola. Depois de devidamente

informada esta entidade sobre todas as implicações do protocolo experimental,

foi pedido, por escrito, um consentimento ao Conselho Executivo e aos

Encarregados de Educação dos alunos (ver anexos). A participação teve um

carácter voluntário, sendo apenas restringida apenas aos alunos que se

encontravam a frequentar o 3ºciclo do ensino básico da escola. A colocação do

instrumento foi feita sempre que possível nas aulas de educação física,

formação cívica ou em área de projecto, com o consentimento do professor da

disciplina, sendo este alertado antecipadamente. A par da colocação do

pedómetro os alunos preencheram uma pequena ficha sócio-económica de

identificação pessoal, levantando também alguns dados relativos ao seu

envolvimento familiar.
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4.3. AVALIAÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA

A avaliação da AF das crianças e jovens foi efectuada através da utilização de

um pedómetro Walking Style II, da Omron. O pedómetro regista o número de

passos dados e a distância percorrida pelo sujeito através dos movimentos

oscilatórios da bacia ao caminhar. Quando se introduz o valor estimado do

comprimento de uma passada e o peso do indivíduo, o aparelho fornece a

distância percorrida e a estimativa do dispêndio energético para o número de

passos dados. O número de passos, ou a distância percorrida, reflectem

sobretudo o aspecto da quantidade da actividade física.

Cada sujeito foi monitorizado ao longo de cinco dias consecutivos (de quinta-

feira a segunda-feira da semana seguinte). Os pedómetros foram colocados ao

nível da cintura, por cima da crista ilíaca, sendo apenas retirados para dormir,

tomar banho, nadar, trocar de roupa ou realizar actividades que pudessem pôr

em causa a integridade do sujeito ou dos aparelhos.

4.4. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)

O IMC foi calculado através da divisão do peso (quilos) pela altura (metros) ao

quadrado (peso/altura²) (Rodríguez, 1993; Hammer, 1994; Malina, 1997;

Coutinho (1998), citados por Gomes, 2004). No momento da colocação do

pedómetro nos alunos, foram também registados na ficha de identificação

pessoal os dados relativos ao peso e altura de cada aluno.

Para a avaliação do peso, foi utilizada uma balança digital Inner Scan Body

Composition Monitor (BC 531), onde os alunos foram pesados, descalços e

com o mínimo de roupa possível, colocando-se na posição anatómica de

referência (corpo vertical, totalmente estendido, com os membros superiores

estendidos ao lado do tronco e com o olhar dirigido para a frente).

Na medição da altura foi utilizada uma fita métrica SECA 206, fixa à parede e a

uma altura de 2 metros. Para isso, os alunos foram colocados descalços junto
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a uma parede vertical onde estava fixo o equipamento. Os alunos mantinham

uma posição erecta e estática, com o olhar dirigido em frente.

4.5. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS

Para análise e tratamento da informação recolhida foram utilizados os

seguintes procedimentos:

§ Estatística descritiva, nomeadamente medidas de tendência central e de

dispersão, para conhecer aspectos gerais das diferentes distribuições de

valores;

§ Regressão múltipla para poder determinar a influência que alguns

factores demográficos (idade, género e IMC) e socioculturais (influência

da família e dos pares) poderiam ter nos níveis de AF das crianças e

jovens.

Todas as análises dos dados foram efectuadas no software estatístico SPSS

16.0. O nível de significância foi mantido em 5%.
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V. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO  DOS RESULTADOS

Nesta etapa do nosso trabalho serão destacados e analisados os factos mais

importantes do estudo, efectuando-se uma comparação dos nossos resultados

com outros trabalhos realizados na mesma área, tanto a nível nacional como

internacional.

Como referido anteriormente, o presente estudo procurou identificar a

influência de factores demográficos e socioculturais nos níveis de AF de

jovens.

No quadro 5.1 são apresentadas as frequências observadas e relativas da

influência da mãe, do pai, irmãos e amigos na AF dos jovens e os valores

médios e respectivos desvios-padrão da idade, IMC e AF.

Quadro 5.1 Características das crianças e jovens

Características Total

N (%)

Género
Raparigas 167 (51,2)
Rapazes 159 (48,7)

Mãe
Não Influencia 112 (44,6)
Influencia 139 (55,4)

Pai
Não Influencia 109 (43,4)
Influencia 142 (56,6)

Irmãos
Não Influencia 118 (59,0)
Influencia 82 (41,0)

Amigos
Não Influencia 102 (42,7)
Influencia 137 (57,3)

X ± DP

Idade 13,61 ± 1,21

Índice Massa Corporal 21,57 ± 3,90

Actividade Física 11300,2 ± 4056,07
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A leitura do quadro permite verificar a existência de uma frequência relativa de

55,4%, 56,6% e 41% de mães, pais, e irmãos, respectivamente, a influenciar os

níveis de AF dos jovens. De igual modo, mais de 55% dos jovens também

refere ser influenciada pelos seus amigos.

O quadro 5.2 apresenta os factores demográficos e socioculturais incluídos no

modelo de regressão e que melhor explicam a variação dos níveis de AF dos

jovens.

Pela análise do quadro salienta-se que o género e a influência do irmão são os

determinantes mais significativos da AF das crianças e dos jovens. Com base

nos coeficientes de regressão salienta-se que a AF é superior no género

masculino (b= 2241,27) e quando há influência do irmão (b= 1957,84). O

género é o determinante que explica em maior percentagem a variabilidade dos

níveis de AF (R²=12,5%). Os determinantes incluídos no modelo explicam

somente 21,3% da variação total dos níveis de AF das crianças e jovens.

Quadro 5.2 Principais factores de influência dos níveis de AF de jovens – resultados do modelo de
regressão múltipla.

Modelo
Coeficientes

Não Padronizados
Coeficientes

Padronizados Erro padrão t p

Constante 2841,73 4287,69 0,663 0,509

Idade 401,85 0.111 289,66 1,387 0,168

Género 2241,27 0,271 678,19 3,305 0,001

Imc 63,75 0,058 85,89 0,742 0,459

 Mãe 727,25 0.089 1036,58 0,702 0,484

 Pai - 514,32 - 0.063 1071,28 - 0,480 0,632

Irmão 1957,84 0,234 957,49 2,045 0,043

Amigo 553,72 0,068 891,98 0,621 0,536
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Como se observa, os sujeitos do género masculino tendem a ser

significativamente mais activos que os do género feminino. Tal resultado está

em concordância com o observado na literatura (Grundy et al., 1999; Trost e

Pate, 1999; Caspersen et al., 2000; Sallis et al., 2000;Dowda et al., 2001; Mota

e Esculcas, 2002;Lopes et al., 2003; Dwyer et al., 2006), isto é, os rapazes

parecem ser significativamente mais activos que as raparigas. Diferentes

explicações têm sido avançadas para esta maior participação do sexo

masculino. Segundo Trost et al. (2002), essas diferenças encontradas nos

níveis de AF entre os géneros sexuais podem ser explicadas pelo simples facto

de as raparigas se envolverem menos em actividades vigorosas, pois em

termos de participação diária em AF moderada não se verificam diferenças

acentuadas.

Um outro aspecto que é importante salientar é o facto de os baixos níveis de

aptidão física e a obesidade poderem afectar a vontade dos adolescentes,

particularmente as raparigas, de serem activas (Taylor et al., 2002). A

adolescente obesa, na sua grande maioria, tem pouca auto-estima, uma

imagem corporal negativa e dificuldade em desenvolver relações com os

companheiros, o que lhe pode provocar depressão e mesmo tendências

suicidas (McArdle, 2004). Wolf (1992), citado por Seabra (2003), refere que a

AF é um comportamento que pode diminuir como resposta a aspectos de

natureza social (envolvimento) e/ou biológica. Para este autor, a principal razão

para o género feminino apresentar uma taxa de diminuição superior ao

masculino, prende-se com o facto de com o aumento da idade as raparigas

procurarem adoptar padrões de comportamento que são modelados pelos

adultos, ou seja, tornam-se mais interessadas na sua aparência pessoal e na

realização de actividades sociais de carácter sedentário e muito semelhante às

do adulto. (Seabra, 2003).

De acordo com Mota e Sallis (2002), as diferenças verificadas na comparação

entre sexos parecem dever-se mais a factores relacionados com o processo de
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socialização, devido às diferentes influências exercidas sobre os dois sexos e

aos (pre)conceitos relacionados com a masculinidade e a feminilidade.

Assim sendo, ao sexo feminino parece estar associado um maior risco

relacionado com a adopção de estilos de vida sedentários, o que exige a

elaboração de uma intervenção específica para esta sub-população, ainda que

alguns estudos mais recentes sugiram uma melhoria significativa dos índices

de participação dos elementos do sexo feminino (Mota e Sallis, 2002).

Destes resultados, pode depreender-se que para envolver mais jovens em AF

e diminuir as aparentes discrepâncias entre géneros, a organização dos

programas de desporto nacionais e comunitários deve procurar incluir mais

mulheres em posições técnicas e de decisão, reflectir as perspectivas e

interesses de ambos os sexos, oferecer uma maior variedade de prática

desportiva e desenvolver mais parcerias e projectos com as escolas de forma a

garantir a continuidade na AF (Vilhjalmsson e Kristjansdottir, 2003).

No que respeita à influência da idade nos níveis de AF, os resultados deste

estudo, não mostraram qualquer associação significativa. De facto, estes

resultados são contrários aos observados na literatura que referem a existência

de um declínio da AF com o avançar da idade em ambos os géneros. Uma

grande parte dos estudos longitudinais realizados, identificam um declínio da

AF ao longo da idade (Sallis et al., 1999; Caspersen et al., 2000; Van et al.,

2000; Gordon-Larsen et al., 2004). De uma maneira geral, a diminuição da AF,

com o aumento da idade, se inicia mais cedo no caso das raparigas

(Caspersen et al., 2000) e é mais evidente no caso dos rapazes (Caspersen et

al., 2000; Van et al., 2000). De acordo com alguns autores (Van et al., 2000;

Riddoch et al., 2004), o declínio do tempo despendido em AF moderada é

particularmente marcado ao longo dos anos da adolescência. No estudo

realizado por Almeida (2006), os resultados parecem indicar um declínio

contínuo do tempo despendido em AF vigorosa, que começa entre os 12 e os

14 anos de idade e se prolonga até à idade adulta.
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No entanto, também se observam na literatura resultados semelhantes aos da

presente investigação.

Santos et al. (2003), numa amostra cujas faixas etárias se situam entre os 8 e

os 16 anos de idade identificaram um aumento do tempo despendido em AF

moderada a vigorosa com o aumento da idade. De igual modo, o estudo

realizado por Rodrigues (2007) não confirma nenhuma das duas tendências

anteriormente referidas, mas sim uma estabilização dos níveis de AF com o

avançar da idade. De acordo com Mota e Sallis (2002), deve ser dada

particular atenção aos indivíduos que se encontram na fase da adolescência,

uma vez que, durante esta fase, a idade parece ser um problema mais

relevante do que durante a infância. Segundo os mesmos autores, a

identificação dos comportamentos sedentários, bem como a implementação de

programas e actividades comunitárias que valorizem os tempos livres, pós-

escola, e de fim-de-semana, podem constituir-se como medidas preventivas

favorecedoras de uma estimulação para a adesão a estilos de vida activos.

Do nosso estudo, importa também salientar que os valores de AF não

mostraram ser influenciados pelo aumento do IMC. Corroborando os nossos

resultados, salienta-se o estudo de Janssen et al. (2005), com crianças e

jovens em idade escolar no qual verificaram, em 29 dos 34 países estudados, a

existência de uma relação negativa e significativa entre a AF e o IMC.

No entanto, também se localizam na literatura estudos cujos resultados foram

contrários aos deste trabalho. Na pesquisa de Delgado (2005) os indivíduos

com valores de IMC superiores revelavam níveis inferiores de AF. De facto,

uma má imagem corporal pode provocar uma diminuição na auto-estima, que

por sua vez diminui a motivação para a prática da AF, podendo levar ao

abandono da mesma. Um jovem obeso, de uma maneira geral, tem pouca

auto-estima, uma imagem corporal fraca e dificuldade em desenvolver relações

com os companheiros o que provoca introversão, isolamento social e

depressão (Rodriguez, 1993; Hammer, 1994, citados por Gomes, 2004).
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Parece ser consensual que a obesidade é principalmente provocada por um

envolvimento que promove o excessivo consumo alimentar e desencoraja a AF

(Delgado, 2005).

Desta forma, salienta-se a importância de se compreender melhor os motivos

que contribuem para a menor actividade dos jovens com excesso de peso e

obesidade, entre os quais podem estar um nível mais baixo de auto-eficácia, o

nível de actividade dos pais e um menor envolvimento com organizações

comunitárias de promoção da AF (Trost et al., 2001)

Urge, por isso, realizar intervenções no âmbito da saúde pública, através de

uma alimentação saudável e da prática de AF, como forma de melhor garantir

oportunidades no combate a este enorme problema que é a obesidade (French

et al., 2001 citado por Delgado, 2005).

No que se refere à influência da família (pais e irmãos), o modelo de regressão

múltipla calculado permitiu identificar o irmão como sendo o elemento da

família com influência mais significativa nos valores de AF dos jovens. Em

conformidade com estes resultados, encontram-se na literatura alguns estudos,

(Wold e Andersen, 1992 citado por Seabra, 2004; Vilhjalmsson e Kristjansdottir,

2003; Raudsepp e Viira, 2000) que registaram uma associação positiva entre a

AF dos irmãos. A pesquisa de Wold e Andersen, já referenciado anteriormente,

sugere que os irmãos estão fortemente associados aos hábitos de AF de

crianças e jovens. Os resultados desta pesquisa revelam ainda que as meninas

tendem a imitar o comportamento das suas irmãs mais velhas, contrariamente

aos meninos que parecem ser mais influenciados pelos seus irmãos mais

velhos. Desta forma, ter irmãos mais velhos que revelem um estilo de vida

activo, é ter a possibilidade que estes funcionem como modelos positivos na

transmissão de hábitos de AF (Seabra et al. 2004).

É importante, no entanto, referir que neste estudo o pai e a mãe, quando na

presença do irmão, não exercem uma influência significativa na AF dos seus
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descendentes. Tais resultados são de certa forma contrários aos referenciados

na literatura. São vários estudos realizados sobre a agregação familiar nos

hábitos de AF de crianças e jovens (Pizarro e Sherrill, 1991; Andersen e Wold,

1992; Wold e Andersen (1992), citados por Seabra, 2003; Yang et al, 1996;

Pereira, 1999; Raudsepp e Viira, 2000; Seabra, 2003; Duncan et al, 2005), a

identificar que pais fisicamente activos tendem a ter filhos igualmente activos.

Estes estudos são consensuais, ao referirem que os pais possuem uma grande

responsabilidade nos hábitos e comportamentos evidenciados pelos seus

descendentes.

No que respeita a uma influência mais acentuada de um progenitor

relativamente ao outro, são várias as investigações que evidenciam uma

associação mais forte de um dos progenitores.

No estudo realizado por Seabra (2003), os resultados salientam que os

progenitores mostraram ser modelos importantes na participação desportiva

dos seus descendentes, particularmente nos do género feminino. O autor

também constatou que em todos os níveis de ensino (2º ciclo, 3º ciclo e

secundário), a existência de valores superiores de associação entre a prática

desportiva da mãe e a dos seus descendentes do que os que se verificaram

entre o pai e os seus filhos.

O estudo de Wold e Andersen (1992), citado por Seabra (2003) desenvolvido

com crianças e jovens dos 12 aos 16 anos de idade, mostrou que as mães

tinham maior influência no envolvimento desportivo das suas filhas, passando-

se o oposto com os pais que tinham maior influência ao nível dos seus filhos.

Resultados idênticos foram igualmente encontrados no estudo de Pizarro e

Sherrill (1991), citado por Seabra (2003), com crianças e jovens dos 9 aos 12

anos de idade, evidenciou que as mães estavam mais envolvidas em

actividades desportivas dos seus filhos que os pais.

Na investigação desenvolvida por Raudsepp e Viira (2000), com crianças e

jovens dos 13 aos 15 anos de idade, os resultados mostraram que a influência

do pai na actividade física dos seus descendentes, contribuiu de modo

significativo, contrariamente à influência da mãe.
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Contudo, é importante também salientar a existência de alguns estudos (Sallis

et al., 1992: McMurray et al., 1993) que corroboram os nossos resultados, não

identificando nenhuma associação significativa entre os hábitos de actividade

física dos pais e dos seus filhos. No estudo de Sallis et al. (1992), realizado em

crianças de um nível elementar, não se encontraram semelhanças familiares

nos níveis de actividade física. Os mesmos resultados foram evidenciados no

estudo de McMurray et al. (1993) efectuado em crianças do 1ºciclo do ensino

básico, não se verificando relações significativas entre os níveis de actividade

física entre progenitores e descendentes.

Considerando a influência dos amigos, o estudo evidenciou uma percentagem

de 57,3% de influência na AF dos jovens.

No entanto, os amigos quando na presença dos outros factores de influência,

não mostraram ser um determinante significativo na AF dos jovens.

Estes resultados são algo surpreendentes, pois são diversas as pesquisas a

salientar a ideia de que os adolescentes procuram o grupo de amigos para a

prática de AF (Sousa, 2005).

Segundo Henry et al. (1993), citado por Sousa (2005), referem que cerca de

3/4 dos rapazes e perto de metade das raparigas, com idades compreendidas

entre os 13 e 16 anos, praticam desporto de competição porque os amigos

também o fazem.

A amostra do nosso estudo apresenta uma média de idades de 13,61 anos de

idade, o que corresponde ao início da adolescência. A entrada na adolescência

tende a ser um período crítico de afirmação, de autonomia e de independência

em que o jovens tendem a “ignorar” os conselhos, os valores e as atitudes dos

seus pais, dando provavelmente mais importância aos hábitos e

comportamentos dos seus pares (Seabra et al, 2008).

Nos estudos realizados em Portugal sobre esta temática (Fernandes, 2004;

Frazão, 2004; Pinto, 2004) é consensual que o estilo de vida activo e a prática

desportiva dos melhores amigos influência positivamente os estilos de vida dos

jovens e consequentemente a sua prática desportiva.
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Desta forma, podemos referir que o comportamento dos pares, particularmente

dos melhores amigos, é um factor determinante na aquisição e manutenção de

determinado estilo de vida, podendo desta forma desempenhar um papel muito

importante na AF.
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VI. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

6.1. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no presente estudo, e atendendo aos objectivos

inicialmente traçados, permitem-nos chegar às seguintes conclusões:

§ O género foi um determinante significativo dos níveis e AF de crianças e

jovens. Os rapazes mostraram ser significativamente mais activos que

as raparigas.

§ A idade, e o IMC não se revelaram associados aos níveis de AF

evidenciados pelas crianças e jovens.

§ Os irmãos parecem ter uma influência positiva e significativa nos níveis

de AF de crianças e jovens.

§ O pai, a mãe e os amigos não mostraram influenciar significativamente

os valores de AF das crianças e jovens

6.2. SUGESTÕES

§ Uma vez que o nosso estudo se centrou em apenas três factores

demográficos (idade, género e IMC) e em dois socioculturais (família e

pares), parece-nos pertinente sugerir um futuro estudo que permita

investigar outros factores demográficos e/ou biológicos (estatuto

socioeconómico), psicológicos (motivação), sociais e/ou culturais

(influência do professor de educação física), ambientais, de forma a

verificar se estes influenciam os hábitos de AF e desportiva em crianças

e jovens.

§ Este estudo centrou-se apenas numa amostra de uma escola do ensino

básico do concelho de Matosinhos, distrito do Porto. No sentido de

tornar a amostra mais representativa da população portuguesa torna-se

necessário a realização de uma investigação que abarque com escolas

de várias regiões do país.
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§ Pensamos ser igualmente pertinente a realização deste estudo, em

diferentes estações do ano, como forma de melhor compreendermos as

possíveis alterações nos níveis de AF.
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VIII. ANEXOS

ANEXO 1

Porto
2007-11-07

Ao Presidente do Conselho Executivo
da Escola E.B. 2,3 de Perafita - Matosinhos

Exmo. Sr. Dr. Óscar Manuel Pereira

Informo V. Exa. que estamos a realizar uma investigação acerca dos hábitos de
actividade física, factores de risco de doenças cardio-vasculares, sobrepeso e
obesidade em crianças e jovens Portuguesas. O projecto tem o título “Estilo de
vida activos, saudáveis e sustentados. Um estudo epidemiológico em crianças
e jovens”.

Para concretizar tal estudo gostaríamos de obter autorização para a recolha de
informação junto dos alunos da Escola de que V.Exa. é presidente. A
informação, completamente confidencial, em nada é lesiva da integridade física
de qualquer sujeito. Trata-se, somente, de preencher um questionário, cujas
perguntas reflectem os hábitos de actividade física das crianças e dos jovens,
bem como de aspectos que a condicionam. A esta informação adiciona-se a
utilização de pedómetros, que são aparelhos que procuram avaliar o
comportamento do sujeito durante a marcha, efectuando registos do número de
passos e a estimativa da distância percorrida. Para tanto basta que as crianças
e jovens coloquem os referidos aparelhos na cintura durante cinco dias
consecutivos (de quinta a segunda-feira).

Informo V. Exa. que, caso a sua resposta seja positiva, será também solicitada
autorização aos Encarregados de Educação dos alunos desta escola que
pretendam participar nesta pesquisa.

Esperando uma maior compreensão para a recolha da informação deste
estudo, envio os melhores cumprimentos

(André Filipe Teixeira e Seabra - Professor Auxiliar)
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ANEXO 2

Porto
2007-11-09

Exmo. Sr. Encarregado de Educação

Informo V. Exa. que a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto está a
realizar uma investigação acerca dos hábitos de actividade física, factores de
risco de doenças cardio-vasculares, sobrepeso e obesidade em crianças e
jovens Portuguesas. O projecto tem o título “Estilos de vida activos, saudáveis
e sustentados. Um estudo epidemiológico em crianças e jovens”.

Para concretizar tal estudo gostaríamos de obter autorização para a recolha de
informação junto do seu educando. A informação, completamente confidencial,
em nada é lesiva da sua integridade física. Trata-se, somente, do
preenchimento de um questionário, cujas perguntas reflectem os hábitos de
actividade física das crianças e dos jovens, bem como de aspectos que a
condicionam. A esta informação adiciona-se a utilização de um pedómetro, que
é um aparelho que procura avaliar o comportamento do seu educando durante
a marcha, efectuando registos do número de passos e a estimativa da distância
percorrida. Para tanto basta que o seu educando coloque o referido aparelho
na cintura durante cinco dias consecutivos (de quinta a segunda-feira) só o
retirando para dormir e para tomar banho.

Informo V. Exa. que foi solicitada e obtida autorização, para a realização desta
investigação, junto do Presidente do Conselho Executivo da Escola E.B. 2,3 de
Perafita.

Esperando uma maior compreensão para a recolha da informação deste
estudo, envio os melhores cumprimentos

(André Filipe Teixeira e Seabra - Professor Auxiliar)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome _______________________________________________, declara que
autoriza o seu educando __________________________________________,
Nº____ do _____ano da turma_______a participar na investigação “Estilos de
vida activos, saudáveis e sustentados. Um estudo epidemiológico em crianças
e jovens” levada a efeito pela Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto.

Assinatura_______________________________________________________


