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 Resumo 
Estudos internacionais revelam que a prevalência de excesso de peso e 

obesidade, na infância e na adolescência, têm vindo a aumentar rapidamente 

em todo o mundo. Seguindo esta tendência, Portugal aparece no topo da lista 

dos países com maior prevalência. Geralmente, o aumento excessivo de peso 

está associado a uma vida sedentária e a hábitos alimentares pouco saudáveis 

e desequilibrados, podendo ter implicações graves na saúde dos jovens. 

Tendo em conta esta problemática, o presente estudo procurou perceber 

a relação existente entre aptidão física e obesidade em adolescentes. A 

amostra deste estudo foi constituída por 59 indivíduos caucasianos de ambos 

os sexos (26 rapazes e 33 raparigas), com idades compreendidas entre os 13 e 

16 anos. O IMC foi calculado através dos valores do peso e altura [Peso 

(kg)/Altura2 (m)]. Os valores de ponto de corte internacionais definidos por Cole 

et al. (2000), determinaram os jovens com sobrepeso e obesidade. Para a 

avaliação das componentes da aptidão física, foram aplicados os testes 

recomendados pela Bateria de Testes FITNESSGRAM (2002). 

Os resultados deste estudo revelaram que (1) a prevalência de 

sobrepeso e obesidade, na amostra deste estudo, é semelhante à evidenciada 

em outros estudos existentes na literatura; (2) níveis reduzidos de aptidão física 

estão associados aos valores de sobrepeso e obesidade; (3) as raparigas 

apresentam, em dois testes, taxas de sucesso superiores às dos rapazes 

(Extensão do Tronco e Vaivém); (4) o sexo masculino apresenta, globalmente, 

níveis mais elevados de aptidão física, comparativamente com o sexo feminino; 

(5) para ambos os géneros, valores elevados de sobrecarga ponderal, não 

comprometem os desempenhos em todos os testes de aptidão física. 

Em conclusão podemos verificar que o aumento do peso corporal, de 

forma excessiva, tende a prejudicar a aptidão física dos sujeitos. No entanto, é 

importante realçar que o nível de aptidão física, de sujeitos obesos, não é 

significativamente inferior ao de adolescentes que apresentam peso normal.  

 

Palavras-chave: aptidão física, obesidade, sobrepeso, prevalência, 

composição corporal, IMC, adolescentes. 
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Abstract 
 

International studies show that the prevalence of overweight and obesity 

among children and teenagers has been increasing rapidly all over the world. 

Following this trend, Portugal appears at the top of the list of countries with 

higher prevalence. Generally, the increase of overweight is associated with a 

sedentary lifestyle and unhealthy and unbalanced eating habits and can have 

serious implications in the youths’ health. 

Taking this problematic situation into account, this study aimed at 

understanding the relation between physical fitness and obesity in teenagers. 

The sample for this study was made up of 59 Caucasian individuals of both 

sexes (26 boys and 33 girls) with ages ranging from 13 to 16. The BMI was 

calculated based on weight and height values [Weight (kg)/Height2 (m)]. The 

international cut-off point values defined by Cole et al. (2000) determined the 

youths with overweight and obesity. For the assessment of the components of 

physical fitness were applied the tests recommended by the FITNESSGRAM 

(2002) Tests Battery. 

 The results of this study show that (1) the prevalence of overweight and 

obesity in the sample for this study is similar to the one appearing in other 

studies of the kind; (2) low levels of physical fitness are associated with values 

of overweight and obesity; (3) in two tests girls present higher levels of success 

than boys (Trunk Lift and 20m Shuttle-Run Test); (4) generally the male sex 

shows higher levels of physical fitness when compared to the female one; (5) 

for both genders, high values of ponderal overload do not compromise the 

performance in every physical fitness test. 

 In conclusion, we can tell that the excessive increase in body weight 

tends to inhibit the physical fitness of the individuals. However, it is important to 

heighten that the level of physical fitness in obese individuals is not significantly 

inferior to the one of teenagers with normal weight. 

 

Keywords: physical fitness, obesity, overweight, prevalence, body composition, 

BMI, teenagers. 
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1. Introdução 
 

A opinião pública acerca da obesidade tem sofrido modificações ao 

longo dos anos. Enquanto que nos tempos coloniais era vista como um sinal de 

riqueza, bem-estar e felicidade, actualmente, considera-se que “gordura já não 

é sinónimo de formosura”, podendo mesmo acarretar problemas graves para a 

saúde das populações (Williams e Schlenker, 2003). 

A gravidade da obesidade acentua-se se atendermos à sua prevalência 

em crianças e adolescentes. Na verdade, o excesso de peso e a obesidade 

infantil têm vindo a aumentar rapidamente em todo o mundo [World Health 

Organization (WHO), 2005a], incluindo a generalidade dos países europeus 

(Lobstein et al., 2004). Em Portugal, o número de adolescentes obesos tem 

seguido também esta tendência mundial, verificando-se um aumento crescente 

desta problemática (Lissau et al., 2004; Ribeiro et al., 2003a). 

Normalmente, a obesidade em adolescentes está relacionada com uma 

diminuição da prática de actividade física regular e, simultaneamente, com um 

maior tempo despendido em actividades sedentárias (Janz et al., 2005). Como 

consequência destes factores e de acordo com a literatura mais recente, o 

aumento da prevalência da obesidade nos jovens, parece estar associada a 

menores níveis de aptidão física (Bar-Or e Rowland, 2004; Malina et al., 2004), 

sendo a aptidão cardiorespiratória uma das componentes, claramente, 

afectadas (Eisenmann et al., 2005). 

Tendo em conta estes pressupostos teóricos e as investigações mais 

recentes relativamente às temáticas da obesidade e da aptidão física, 

consideramos pertinente começar por aprofundar, mais detalhadamente, estes 

temas, de modo a compreender a relação que se estabelece entre eles. Assim, 

este estudo tem como principal objectivo analisar a relação entre a aptidão 

física e a obesidade em adolescentes de ambos os sexos, com idades 

compreendidas entre os 13 e os 16 anos. Para tal, começaremos por efectuar 

uma revisão bibliográfica com o intuito de traduzir o estado actual do 

conhecimento, salientando os estudos que nos parecem mais adequados na 

investigação destas temáticas. Após a contextualização das problemáticas 
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acima referidas, serão definidos os principais objectivos e as hipóteses que 

orientaram a realização de todo o estudo, bem como a metodologia 

implementada. De seguida, será efectuada a apresentação e a discussão dos 

resultados, culminando a investigação aqui apresentada, numa conclusão 

alargada que tem como principal objectivo fazer uma síntese global e reflexiva 

das principais ilações verificadas. 

O desenvolvimento e implementação deste estudo pretendeu, desde o 

seu início, dar resposta a algumas questões importantes da nossa sociedade. 

De facto, numa altura em que cada vez mais adolescentes se tornam obesos, é 

importante reflectirmos acerca das implicações da obesidade no estado de 

saúde dos jovens portugueses. Por este motivo, acreditámos que esta 

investigação é deveras pertinente, estando adequada à realidade que se 

evidencia, actualmente, no nosso país. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1. Obesidade 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define obesidade como uma 

condição de excesso de gordura corporal acumulada no tecido adiposo, cujas 

implicações podem prejudicar a saúde (WHO, 2000). Do mesmo modo, o 

American College of Sports Medicine (ACSM) (2005) definia-a como a 

percentagem de gordura corporal que aumenta o risco de doença. Seguindo 

esta linha de ideias, Williams e Schlenker (2003), afirmam que a obesidade é 

considerada um termo clínico que se refere ao excesso de peso corporal, 

definido no sentido de doença. De acordo com o ACSM (1997), deverá ser 

aplicado a pessoas que apresentam um excesso de peso de 20% ou mais, 

relativamente ao designado peso padrão ou ideal. 

O conceito de peso ideal surgiu nos anos cinquenta (Carmo, 1990), não 

sendo, actualmente, aceite de forma universal. De facto, alguns autores 

afirmam que o peso apropriado para cada indivíduo não pode ser 

convencionado, dependendo de muitos factores tais como a idade, a forma 

corporal, a taxa metabólica, a constituição genética, o género e a prática de 

actividade física (AF), entre outros (Williams e Schlenker, 2003). Contudo, 

apesar da inegável influência destes factores, a OMS estandardizou e 

interpretou valores do índice de massa corporal (IMC) no sentido de classificar 

sujeitos com sobrepeso ou obesidade (Quadro 1). Essas definições estatísticas 

de referência, fundamentam-se também na noção de risco aumentado de 

morbilidade e de mortalidade, associados ao excesso de peso (WHO, 2000). 
 

Quadro 1 – Classificação do peso de adultos de acordo com o IMC (WHO, 2000). 

Classificação  IMC (Kg/m2)  Risco de 
comorbilidade 

-Peso Baixo  < 18,5  Baixo 
-Peso Normal  18,5 – 24,9  Médio 

  -Pré-obesidade (sobrepeso)  25,0 – 29,9  Aumentado 
  -Obesidade Grau I  30,0 – 34,9  Moderado 
  -Obesidade Grau II  35,0 – 39,9  Grave 

Excesso 
de peso 
≥25 Kg/m2 

  -Obesidade Grau III  ≥ 40,0  Muito Grave 
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Os riscos de saúde associados ao sobrepeso têm início com um valor de 

IMC acima dos 25 Kg/m2. Esta designação, para além de abranger todos os 

graus de obesidade também abrange o estado designado por sobrepeso ou 

pré-obesidade (WHO, 2000). Assim, apenas indivíduos com um IMC igual ou 

superior a 30 Kg/m2 são considerados obesos (WHO, 2000; Williams e 

Schlenker, 2003). Para além disto, para casos de IMC superior a 40 Kg/m2 a 

obesidade é considerada muito grave e de alto risco (WHO, 2000). 

Segundo Barbosa (2004), o aumento do peso corporal é um reflexo do 

aumento da gordura em excesso no tecido adiposo, mas não significa 

necessariamente que a pessoa esteja obesa.  

De facto, embora os conceitos de sobrepeso e obesidade surjam muitas 

vezes interrelacionados, tratam-se de designações que possuem significados 

distintos (WHO, 2000). O termo sobrepeso refere-se àqueles valores de massa 

corporal que se encontram entre a massa tida como normal e a obesa, 

podendo ocorrer em função de excesso de gordura corporal ou de valores 

elevados de massa muscular (Barbosa, 2004). Por exemplo, um atleta pode 

apresentar sobrepeso relativamente à sua altura e não ser obeso, como é o caso 

daqueles que possuem um grande volume muscular (Garganta, 2002; Prentice, 

1998). Todavia, para a maioria da população, o aumento do peso significa 

excesso de tecido adiposo e, consequentemente, obesidade (Barbosa, 2004). 

 Segundo Williams e Schlenker (2003), foi estipulado clinicamente, que o 

termo sobrepeso deveria referir-se apenas a pessoas com cerca de 10% de 

peso corporal acima do peso normal. Contudo, segundo os mesmos autores, 

se porventura for detectado que esse sobrepeso se deve apenas a um excesso 

de gordura, e não a uma quantidade elevada de massa magra, deverá ser 

utilizado o termo excesso de gordura. Por sua vez, indivíduos obesos deverão 

apresentar um peso corporal cerca de 20% acima do normal (ACSM, 1997; 

Williams e Schlenker, 2003). 

Segundo Mahan e Stump (2004), o peso corporal corresponde à soma 

dos ossos, músculos, órgãos, fluidos corporais e tecidos adiposos. Por sua vez, 

Williams e Schlenker (2003) decompõem o corpo em quatro compartimentos 

básicos: massa muscular, massa gorda, estrutura óssea e água. 
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Neste sentido, Wang et al. (1992) sugerem uma abordagem da 

composição corporal (CC) em cinco níveis (Quadro 2). 
 

Quadro 2 – Cinco níveis da composição corporal (adaptado de Wang et al., 1992). 

Nível  Componentes 
I Atómico  Oxigénio, carbono, hidrogénio, nitrogénio, cálcio, fósforo, sulfato, 

potássio, sódio, cloro e magnésio. 
II Molecular  Água, proteínas, lípidos, minerais e glicogénio. 
III Celular  Massa celular e fluidos e sólidos extra celulares. 

IV Sistema 
Tecidular  Músculo-esquelético, tecido adiposo, ossos, sangue, pele, fígado, 

sistema nervoso central, região gastrointestinal e pulmão. 

V Corpo 
Inteiro  

Características físicas exteriores: altura, comprimento dos segmentos 
corporais, largura corporal, perímetros, pregas subcutâneas, 
superfície corporal, volume, IMC, densidade corporal. 

 

Nos últimos anos foram desenvolvidos vários métodos analíticos para 

avaliar a CC, ainda que, muitas vezes descritos sem uma normalização 

conceptual relativamente aos termos utilizados (Sardinha, 1997). Na Figura 1 

estão representados vários modelos que caracterizam a CC, sendo bem 

patentes as diferenças terminológicas utilizadas (Sardinha, 1997). 
 

 
Figura 1 – Modelos bicompartimentais, tricompartimental e tetracompartimentais de composição 
corporal (Sardinha, 1997). 

 

Muitas vezes, a massa isenta de gordura (MIG) é utilizada como 

sinónimo de massa magra (MM) (Sardinha, 1997). No entanto, a MM 

representada no modelo bicompartimental de Behnke, é numericamente 

superior à MIG em cerca de 2-3% (Lohman, 1992; Sardinha, 1997), já que 

comporta massa gorda (MG) essencial, necessária para o funcionamento 
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adequado de algumas estruturas corporais como o cérebro, tecido nervoso, 

medula óssea, tecido cardíaco e membranas celulares (Malina et al., 2004; 

Sardinha, 1997). De acordo com Lohman (1992), a designação de MM tem sido 

abandonada, sendo adoptada a de MIG, que comporta todos os constituintes 

corporais que não incluam lípidos. 

Dos modelos apresentados na Figura 1, dois têm sido essencialmente 

utilizados no estudo da CC: o modelo bicompartimental incluindo MG e MIG e o 

modelo químico tetracompartimental incluindo MG, água, proteína e mineral 

(Powers e Howley, 2000; Sardinha, 1997). Embora este último modelo seja 

considerado o mais preciso, o primeiro tem sido o mais utilizado, ainda que 

largamente questionado em relação aos pressupostos que o regulam (Powers 

e Howley, 2000). 

Deste modo, podemos concluir que a CC do ser humano se subdivide 

em duas componentes fundamentais (Wells et al, 2002): 

− Massa Isenta de Gordura (MIG), constituída por 73,8% de água, 

19,4% de proteína e 6,8% de mineral (Heyward e Stolarczyk, 1996), sendo o 

músculo esquelético, o principal tecido desta componente (Malina et al, 2004). 

− Massa Gorda (MG), constituída pelo tecido adiposo que armazena 

gordura (energia primária) sob a forma de triglicerídeos (Mahan e Stump, 2004) 

em quantidades que dependem do número e do tamanho dos adipócitos que 

constituem esse tecido (Williams e Schlenker, 2003). Esta componente, 

caracteriza-se por ser menos densa do que a MIG (Sardinha, 1997). 

Apesar de não existirem grandes diferenças de densidade da MG, entre 

homens e mulheres, jovens e idosos e ainda entre diferentes grupos étnicos, 

esta estabilidade é questionável relativamente à MIG (Sardinha, 1997). 

Segundo o mesmo autor, com o avanço da idade verificam-se alterações na 

constituição relativa da MIG originando diferenças na respectiva densidade. De 

facto, a idade, o estado de saúde e a quantidade de MIG e MG existente, são 

alguns factores que podem induzir alterações de peso (Williams e Schlenker, 

2003). Estes autores defendem que pessoas magras apresentam uma proporção 

de água maior, comparativamente com pessoas obesas, uma vez que o tecido 

muscular contém maiores quantidades de água do que qualquer outro tecido. 
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Malina et al. (2004) chamam a atenção para o facto dos modelos da CC 

apresentados, terem sido largamente desenvolvidos em adultos. Como tal, a 

sua aplicação em crianças e adolescentes requer algum cuidado, uma vez que 

as proporções das componentes e a relação entre elas se alteram durante a 

fase de crescimento e maturação. Na verdade, essas alterações verificam-se 

essencialmente nas componentes da MIG (Heyward e Stolarczyk, 1996), 

observando-se uma maior percentagem de água, que corresponde a uma menor 

densidade da MIG e que, por consequência, tende a sobrestimar a MG dos 

jovens quando é utilizado um modelo de dois compartimentos (Sardinha, 1997). 

Segundo Malina et al. (2004), ao nascer a criança apresenta cerca de 5 

biliões de adipócitos, os quais se multiplicam para cerca de 30 a 50 biliões, nos 

jovens adultos não obesos. Este aumento torna-se ainda mais evidente em 

sujeitos que apresentam ganhos excessivos de gordura corporal. Estes autores, 

consideram ainda, que o número e o volume de adipócitos, nos primeiros anos 

de vida, são idênticos para ambos os sexos, verificando-se somente na 

puberdade um aumento mais óbvio nas raparigas do que nos rapazes (Figura 2). 
 

 
Figura 2 – Gráficos representativos das alterações médias do volume e do número de adipócitos durante a 
fase de crescimento de rapazes e raparigas que apresentam pesos normais (adaptado de Malina et al., 2004). 

 

Deste modo, Malina et al. (2004) consideram que a infância e a 

adolescência constituem os períodos mais críticos para a ocorrência de um 

aumento do número de adipócitos assumindo-se, como momentos fundamentais 

para intervir na prevenção da obesidade em crianças e adolescentes. No 

entanto, o número de células de gordura pode aumentar em qualquer idade. Na 

verdade, a variabilidade do número de adipócitos ocorre não apenas durante o 
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crescimento mas também na idade adulta (Malina et al., 2004). De acordo com 

os mesmos autores, os adipócitos velhos são substituídos, ao longo da vida, 

por novas células de gordura, através de uma alteração lenta e completa. Esta 

hipótese baseia-se na ideia fundamental da divisão celular, que rege a 

proliferação de todas as células do nosso corpo, e em estudos com animais, 

não existindo, contudo, dados convincentes que demonstrem que este 

fenómeno ocorra em humanos (Malina et al., 2004). 

 
Tal como referido anteriormente, a proporção da CC varia de indivíduo 

para indivíduo (Wells et al, 2002). Como tal, Williams e Schlenker (2003) 

mencionam alguns factores que influenciam essa variabilidade: 

− Género: as mulheres têm tendência para apresentar mais tecido 

adiposo enquanto que os homens apresentam maiores quantidades de tecido 

muscular. 

− Idade: os jovens têm mais MM e menos gordura do que os adultos. 

− Exercício Físico: pessoas que praticam exercício físico de forma 

regular apresentam menores quantidades de tecido adiposo e maiores 

proporções de tecido muscular. 

− Clima: indivíduos que vivem em climas frios apresentam maiores 

quantidades de gordura subcutânea, para proteger a temperatura corporal, do 

que os indivíduos que vivem em climas tropicais. 

− Raça: homens e mulheres de raça negra têm maior massa mineral 

óssea do que sujeitos de raça branca (Williams e Schlenker, 2003). Alguns 

estudos têm evidenciado que as mulheres de raça negra tendem a apresentar, 

desde a adolescência, uma maior percentagem de gordura corporal, 

comparativamente com as de raça branca, não se verificando diferenças 

significativas no caso dos homens (Kimm et al., 2001; Mott et al., 1999). 

 
McArdle, Katch e Katch (1994) afirmam que a MG apresenta dois 

depósitos fundamentais: gordura essencial e gordura armazenada. Cerca de 

10% da totalidade da gordura corporal é essencial, sendo os restantes 90% 

dos lípidos, considerados não essenciais (Malina et al., 2004). 
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A gordura essencial é imprescindível para que haja um funcionamento 

fisiológico normal (Mahan e Stump, 2004). Caracteriza-se por ser um 

constituinte básico de determinados órgãos, formações nervosas e 

membranares da medula óssea, sistema nervoso central, glândulas mamárias 

e outros órgãos. Este tipo de gordura tem um papel importante no processo de 

crescimento e maturação, colaborando no funcionamento do sistema nervoso, 

do ciclo menstrual, do sistema reprodutivo, bem como no transporte e 

armazenamento de determinadas vitaminas essenciais, as designadas 

lipossolúveis (A,D,E,K) (McArdle, Katch e Katch, 1994). 

Por outro lado, a gordura armazenada é composta pelos depósitos de 

tecido adiposo, constituindo-se como uma reserva nutricional. Inclui o tecido 

adiposo subcutâneo e o tecido adiposo que protege os órgãos internos de 

traumatismos e choques, bem como de variações drásticas da temperatura 

(McArdle, Katch e Katch, 1994). 

Segundo Mahan e Stump, (2004), a quantidade da gordura corporal 

abaixo do essencial parece ser incompatível com a boa saúde, nunca devendo 

ser inferior a cerca de 9% na mulher e a 5 % no homem (Barata, 1997). 

Embora a percentagem exacta destes dois tipos de gordura no corpo 

humano não seja conhecida, existem estimativas para ambos os sexos (Mahan 

e Stump, 2004). Estas, podem ser consultadas no Quadro 3, o qual faz 

referencia às três maiores componentes do corpo humano: musculo, ossos e 

gordura (armazenada e essencial). 

 
Quadro 3 – Modelo de Composição Corporal para ambos os sexos (adaptado de McArdle, Katch e Katch, 1994). 

Homens Mulheres 
Gordura Total 15,0% Gordura Total 27,0% 
    a) gordura armazenada 12,0%     a) gordura armazenada 15,0% 
    b) gordura essencial 3,0%     b) gordura essencial 12,0% 
Músculo 44,8% Músculo 36,0% 
Ossos 14,9% Ossos 12,0% 

 

O padrão regional de depósito de gordura é geneticamente controlado, 

diferindo entre sexos (Mahan e Stump, 2004). De acordo com Barata (1997), 

conhecer a distribuição da MG é tão importante ou mais do que quantifica-la. 
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Como tal, segundo o ACSM (1997) a obesidade é classificada em diferentes 

tipos de fenótipos. Deste modo, tendo em conta as concepções de Bouchard e 

Johnston (1988), Garganta (2002) define três tipos de distribuição de gordura: 

− Tipo-1: gordura excessiva distribuída por todas as regiões do corpo; 

− Tipo-2: excesso de gordura na região abdominal, tanto externa 

(subcutânea), como internamente (distribuição andróide). 

− Tipo-3: excesso de gordura na zona gluteofemoral (distribuição 

ginóide). 

A distribuição do Tipo 1 refere-se à gordura excessiva repartida por 

todas as regiões do corpo, não havendo particular concentração da mesma em 

nenhuma área específica. Por outro lado, a obesidade do Tipo 2 caracteriza-se 

pelo depósito de gordura do tipo andróide, ou na “forma de maçã”, sendo muito 

comum no sexo masculino. Relativamente à obesidade do Tipo 3, a distribuição 

da gordura é do tipo ginóide, ou seja, caracterizada pela “forma de pêra”, por 

se verificar um aumento dos depósitos de gordura ao redor das coxas e 

nádegas. Este tipo de obesidade verifica-se com maior frequência nas 

mulheres (Mahan e Stump, 2004). 

Habitualmente, uma pessoa obesa combina o Tipo 1 com outro tipo de 

obesidade. É frequente a mulher associar o Tipo 1 com o Tipo 3 e o homem o 

Tipo 1 com o Tipo 2 (Garganta, 2002), conduzindo às representações 

morfológicas abaixo apresentadas (Figura 3).  

 

Tipo Andróide 
“Maça” 

Tipo Ginoide 
“Pêra” 

  
Gordura preferencialmente localizada na 
parte superior do tronco (central): 

-pescoço e nuca 
-ombros 
-região acima do umbigo 
-abdómen 

Gordura preferencialmente localizada na 
parte inferior do tronco (periférica): 

-ancas 
-glúteos 
-coxas 
-zona sub-umbilical do abdómen 

Figura 3 – Classificação da obesidade (McArdle, Katch e Katch, 1994). 
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Também na infância e na adolescência, a distribuição do tecido adiposo 

no corpo sofre bastantes alterações. Na verdade, tal como se verifica na idade 

adulta, os rapazes tendem a acumular mais tecido adiposo subcutâneo no 

tronco e mais gordura visceral durante a adolescência, comparativamente com 

as raparigas (Malina et al., 2004). 
 

2.1.1. Prevalência da Obesidade em Crianças e Adolescentes 

 
A prevalência de excesso de peso e obesidade infantil tem vindo a 

aumentar rapidamente em toda a população mundial (Cole et al, 2000). Cerca 

de 10% das crianças e adolescentes, de todo o mundo, apresentam excesso 

de gordura corporal (Figura 4), manifestando um risco acrescido de 

desenvolverem doenças crónicas (Lobstein et al, 2004). Este aumento 

crescente remete-nos para o facto de podermos estar a lidar com uma 

epidemia de obesidade (Vessey e MacKenzie, 2000). Na realidade, diversos 

estudos têm mostrado um aumento progressivo da prevalência de indivíduos 

obesos, merecendo um especial destaque o aumento da prevalência da 

obesidade nos grupos mais jovens (Lobstein et al., 2004; Nobre et al, 2004). 
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Figura 4 – Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e 
adolescentes, dos 5 aos 17 anos de idade (adaptado de Lobstein et al, 2004). 

 

Segundo Mahan e Stump (2004), nos Estados Unidos da América (EUA) 

a prevalência de sobrepeso nos jovens entre os 12 e os 19 anos de idade é de 
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21%, havendo um aumento de 6% em relação à década passada. De acordo 

com um estudo, do National Center for Health Statistics (NCHS) levado a cabo 

por Troiano et al. (1995), e mencionado por Barlow e Dietz (1998), neste país, 

cerca de uma em cada cinco crianças apresentava, nos anos 90, excesso de 

peso. Actualmente, Frelut (2004) refere que os Estados Unidos batem 

simultaneamente dois recordes, o do número de crianças obesas e o do grau 

de obesidade alcançado. 

Relativamente aos países europeus, a obesidade infantil também tem 

sofrido um aumento constante nas últimas duas a três décadas (Figura 5), 

verificando-se actualmente que os níveis mais elevados desta prevalência se 

referem, essencialmente, aos países do sul da Europa (Lobstein et al., 2004). 
 

Prevalência de sobrepeso e obesidade em 
crianças e adolescentes na Europa

0

5

10

15

20

25

30

5-9 anos 13-17 anos 5-9 anos 13-17 anos

P
re

va
lê

nc
ia

 (%
)

Sobrepeso
Obesidade

Rapazes Raparigas
 

Figura 5 – Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e 
adolescentes de países europeus (adaptado de Lobstein et al, 2004). 

 

De acordo com dados recentes da OMS (WHO, 2005a), na França, a 

prevalência de crianças com sobrepeso e obesidade aumentou de 3% em 1960 

para 16% no ano 2000. Do mesmo modo, na Polónia, a prevalência aumentou 

de 8% para 18% entre 1994 e 2000. Por sua vez, no ano 2001, constatou-se, 

na Inglaterra, que aproximadamente 8,5% das crianças, com seis anos de 

idade, e cerca de 15% dos jovens, com 15 anos de idade, eram obesos 

[Parliamentary Office of Science and Technology (POST), 2003]. Presentemente, 

na Hungria, cerca de 20% de crianças, entre os 11 e 14 anos de idade, são 

obesas (WHO, 2005a). 
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Tal como em muitos outros países, em Portugal também se tem 

assistido a um aumento da prevalência de jovens obesos (Nobre et al, 2004). O 

estudo de Ribeiro et al. (2003a), evidenciou em adolescentes, uma prevalência 

de excesso de peso igual a 22,5%, nos rapazes, e a 18,5%, nas raparigas. No 

mesmo estudo a prevalência de obesidade nos rapazes foi de 8,4%, sendo o 

valor apresentado pelas raparigas igual a 5,3%. 

Uma outra investigação recentemente efectuada por Padez et al. (2004), 

demonstrou que a prevalência de excesso de peso e obesidade nas crianças 

portuguesas é de 31,5%. Este valor demonstra uma prevalência demasiado 

elevada, quando comparado com outros países europeus. Na verdade, 

Portugal seguiu a tendência verificada noutros países mediterrâneos, ocupando 

o segundo lugar, logo a seguir à Itália (36%) e antecedendo-se à Grécia (31%) e 

à Espanha (30%). 

Muitos outros estudos recentemente realizados em países europeus 

(Lissau et al., 2004; Lobstein e Frelut, 2003; Lobstein et al., 2004), vieram 

comprovar os resultados apresentados no estudo anterior. Assim, mais uma 

vez Portugal, Grécia, Itália e Espanha voltam a aparecer no topo da lista dos 

países com maior prevalência de excesso de peso, em crianças e 

adolescentes. 

Tendo em conta os resultados acima apresentados, a International 

Obesity Task Force (IOTF), defende que o aumento da prevalência da 

obesidade, em crianças e adolescentes, tem sofrido uma aceleração nos 

últimos anos (WHO, 2005a). O incremento anual desta prevalência, na Europa, 

durante a década de 70 foi de 0,2%, passando para 0,6% na década de 80 e 

0,8% nos anos 90, atingindo actualmente cerca de 2% (WHO, 2005a). 

Deste modo, se a prevalência da obesidade continuar a aumentar na 

mesma proporção que na década de 90, a OMS estima que cerca de 150 

milhões de adultos europeus sejam obesos em 2010. Isto significa que em 

apenas 5 anos, existirão mais 20 milhões de pessoas obesas, um incremento 

surpreendente de 4 milhões por ano (WHO, 2005a). 

Uma vez que o excesso de peso dos jovens, persiste na idade adulta 

(Powers e Howley, 2000; WHO, 2000), os dados destes estudos representam 
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consequências graves para o futuro de um país, não só ao nível da saúde 

pública, mas também a nível económico (Wang e Dietz 2002; Lobstein et al, 

2004). Na verdade, em alguns países, os custos de tratamento da obesidade, 

ultrapassam os 7% da totalidade do orçamento previsto para os cuidados de 

saúde (WHO, 2005b). Segundo um estudo efectuado por Pereira e Mateus 

(2003), o custo indirecto total da obesidade em Portugal no ano de 2002 foi 

estimado em 199,8 milhões de euros. A mortalidade contribuiu com 58,4% 

deste valor (117 milhões de euros) e a morbilidade com 41,6% (83 milhões de 

euros). Segundo os mesmos autores, os custos da morbilidade advêm de mais 

de 1,6 milhões de dias de incapacidade anuais, principalmente por faltas ao 

trabalho associadas a doenças do sistema circulatório e diabetes tipo II. Por 

outro lado, os custos da mortalidade resultam de 18,733 potenciais anos de vida 

activa perdidos, numa razão de 3 mortes masculinas por cada morte feminina. 

 Estes resultados indicam que a obesidade acarreta consideráveis perdas 

económicas para o país (Pereira e Mateus, 2003). Neste sentido, o cenário que 

nos é apresentado requer, urgentemente, a realização de um programa 

nacional de intervenção para combater esta epidemia (Padez et al, 2004). 

 

2.1.2. Avaliação da Composição Corporal em Crianças e Adolescentes 

 

Tendo em conta a literatura existente, a obesidade na adolescência é 

difícil de definir, não havendo um consenso e consistência entre os diversos 

estudos de classificação da obesidade nas crianças e nos adolescentes 

(Prentice, 1998; Seidell, 2000; WHO, 2000). Segundo Mota (2002), ainda não 

existem definições universalmente aceites. Deste modo, a classificação da 

obesidade torna-se complicada, dado que a estatura dos adolescentes e a sua 

CC se encontram em contínua modificação (WHO, 2000). Apesar de nos 

adultos obesos existirem dificuldades em distinguir o excesso de tecido adiposo 

sem riscos e o excesso com riscos graves, esta distinção torna-se ainda mais 

complicada na infância e na adolescência devido a variações fisiológicas 

naturais relacionadas com a idade (Mota, 2002). 
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Toda esta dificuldade de classificação não permite que se conheça a 

prevalência global nestas faixas etárias, contudo e independentemente do 

método de classificação utilizado, os estudos efectuados descrevem, de uma 

forma geral, uma elevada prevalência e uma tendência crescente (WHO, 2000). 

Assim, perante este panorama, torna-se indispensável estandardizar a 

classificação e a interpretação dos indicadores de sobrepeso e obesidade 

neste grupo etário (Seidell, 2000). 

A avaliação da CC poderá indicar, de forma indirecta, o estado 

nutricional, a presença de factores de risco, os níveis de actividade física (AF) 

habitual e alguns traços da aptidão física (ApF) (Sardinha, 1997). Heyward e 

Stolarczyk (1996) referem ainda que esta avaliação pode ser utilizada para 

monitorizar as alterações resultantes do crescimento. Neste sentido, Garganta 

(2002) refere alguns objectivos subjacentes à avaliação da CC, dos quais 

podemos destacar: a identificação de possíveis distúrbios associados à 

acumulação regional de gordura, particularmente a que se encontra na zona 

perivisceral (abdominal); o alertar das pessoas para os riscos associados aos 

níveis reduzidos e exagerados de gordura corporal; o auxílio na prescrição de 

exercício físico; e a verificação da eficácia de um programa de nutrição e/ou 

AF, na alteração dos valores da CC.  

 Segundo Cole e Rolland-Cachera (2002), uma medição ideal da gordura 

corporal deverá cumprir determinados requisitos, devendo ser exacta, precisa, 

acessível, aceitável e bem fundamentada. Contudo, ainda não existem 

medições que satisfaçam todos estes critérios. Por exemplo, a alta exactidão é 

alcançada apenas com métodos dispendiosos, sendo os métodos mais 

acessíveis e baratos não muito exactos. 

Actualmente, estão disponíveis diversos métodos de avaliação da CC 

(Quadro 4) com maior ou menor validade, fiabilidade e facilidade de utilização, 

sendo mais ou menos aconselháveis em função da precisão desejável para os 

fins requeridos (Sardinha, 1997). Porém, muitos deles revelam custos 

elevados, sendo de resposta lenta e acesso limitado (Cole e Rolland-Cachera, 

2002; Powers e Howley, 2000). 

 



Aptidão Física e Obesidade na adolescência 

16  Hugo Rodrigues 

Quadro 4 – Métodos utilizados para avaliar a composição corporal (adaptado de Malina et al., 2004). 

Método  Função 

Pesagem Hidrostática  Avalia o volume e a densidade corporal, a qual permite 
determinar a percentagem de gordura corporal. 

Avaliação do potássio 
corporal (40K)  Avalia a concentração de potássio corporal, a qual permite 

determinar a MIG. 
Hidrometria (diluição de 
isótopos de Hidrogénio)  Avalia a quantidade total de água corporal, a qual permite 

determinar a MIG. 
Análise da activação dos 

neutrões  Utilização de isótopos de nitrogénio e cálcio para avaliar a 
quantidade MIG e de tecido mineral. 

Bioimpedância (BIA)  Avalia a quantidade de MIG através da condução eléctrica, 
podendo ser estimada a quantidade de MG.  

Excreção de creatinina na 
urina em 24h  Produto final do metabolismo proteico que permitem 

estimar a quantidade de massa muscular. 
Excreção de 3-metilhistidina 

da urina  Produto final do metabolismo proteico que permitem 
estimar a quantidade de massa muscular. 

Densitómetria radiológica de 
dupla energia (DEXA-dual 

energy X-ray absorptiometry) 
 Avalia o mineral ósseo, o tecido magro e gordo com 

grande precisão. 

Ressonância magnética (MRI–
magnetic resonance imaging)  Avalia o volume da gordura, músculos e ossos através da 

transmissão de ondas electromagnéticas. 

Tomografia computorizada  Avalia o volume da gordura, músculos e ossos. 

Ultra-sonografia  Avalia o volume da gordura, músculos e ossos através de 
ondas sonoras. 

Radiografia  Avalia o volume da gordura, músculos e ossos. 

Antropometria  Avalia a gordura subcutânea e prediz a MG e a MIG. 

 

Embora Malina et al. (2004) mencionem que a maioria dos métodos de 

avaliação da CC foram desenvolvidos tendo em conta a população adulta, 

referem cinco métodos que têm sido utilizados em crianças e adolescentes. 

Destes, três baseiam-se na avaliação da densidade corporal, da água corporal 

e da concentração de potássio, enquanto os outros dois, mais recentes, 

correspondem à Bioimpedância (BIA – bioelectrical impedance analysis) e à 

Densitómetria Radiológica de Dupla Energia (DEXA - dual energy X-ray 

absorptiometry). 

De facto, a disponibilização da DEXA, nos últimos anos, tem permitido a 

utilização mais frequente dos modelos tri e tetracompartimentais (Sardinha, 

1997), já referidos anteriormente. Esta técnica é considerada como sendo a 

mais válida, uma vez que apresenta resultados com elevada precisão e sem 

grande exposição à radiação, sendo deste modo, apropriada para avaliar a 
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adiposidade total ou regional em crianças e adolescentes, de todas as idades 

(Lohman, 1992). Para além disto, graças a essa grande precisão, esta técnica 

permite validar outros métodos de avaliação (ACSM, 1993). 

 A BIA corresponde a outro método que se tem tornado popular nos 

últimos anos (ACSM, 1993, Powers e Howley, 2000; Sardinha, 1997), sendo 

relativamente barato (Garganta, 2002), portátil e rápido (Sardinha, 1997). Esta 

técnica baseia-se na diferença de condução da corrente eléctrica no corpo 

humano conforme os tecidos são gordos ou magros (ACSM, 2005). Segundo 

Sardinha (1997), a MIG é a principal responsável pela condutância da corrente 

eléctrica, pois contém grande parte da água e electrólitos do organismo. Deste 

modo, a água corporal total é calculada e o seu valor pode ser utilizado para 

estimar a percentagem de gordura corporal (Powers e Howley, 2000). 

Os eléctrodos são ligados às extremidades do corpo (mãos, pés, ou 

ambos) e uma corrente pequena passa para medir a resistência (impedância) 

existente entre os mesmos (Garganta, 2002). Cole e Rolland-Cachera (2002) 

referem que a BIA está fortemente correlacionada com o tamanho corporal, 

necessitando de ser ajustada convenientemente. Conhecida a impedância e a 

estatura do indivíduo, é possível calcular o volume da MIG, e posteriormente 

estimar a MG, a partir da massa corporal total (Sardinha, 1997). 

No entanto, este método de avaliação apresenta algumas limitações, uma 

vez que, segundo Garganta (2002), tem tendência a sobrestimar a quantidade 

MG em indivíduos muito magros e a subestimá-la em indivíduos obesos. Outro 

problema reside no facto de a alteração da percentagem de água corporal, 

induzir erros na estimação da percentagem de MG. Um aumento de cerca de 2% 

de água na MIG pode originar uma sobreestimação de 2,5% da MG (Sardinha, 

1997). Por outro lado, apesar desta técnica ser cada vez mais utilizada na 

avaliação da CC de crianças e adolescentes (Malina et al., 2004), a sua utilização 

necessita de mais informação relativamente aos valores que constituem o 

excesso de gordura em indivíduos em fase de crescimento (Taylor et al., 2002). 

Segundo Sardinha (1997), a BIA e a antropometria são os dois métodos, 

não laboratoriais, mais utilizados na avaliação da CC. Esta combinação é 
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aconselhada por vários autores para avaliar, correctamente, a CC em crianças 

e adolescentes (Heyward e Stolarczyk, 1996; Powers e Howley, 2000). 

A literatura diz-nos que a antropometria surge como único método que 

permite avaliar a CC de forma acessível e pouco dispendiosa (ACSM, 2005). 

As medições antropométricas mais utilizadas para predizer a quantidade de 

gordura são o peso, a altura, as pregas de adiposidade e os perímetros 

(ACSM, 2005; Cole e Rolland-Cachera, 2002). Segundo Barlow e Dietz (1998), 

na avaliação de crianças e adolescentes, existem três factores importantes a 

ter em conta: a relação entre peso e altura, a idade e o sexo.  

Para Carmo (1999), até aos 18 anos, a forma mais correcta de ver qual 

o peso desejável é através dos gráficos de percentis (P). Como exemplo, na 

figura 6, expomos dois gráficos que representam uma amostra de crianças e 

adolescentes britânicos da época de 1990 (Cole e Rolland-Cachera, 2002; 

Prentice, 1998). Apesar da existência de um gráfico para cada sexo, não 

parecem existir grandes diferenças nos valores apresentados (Prentice, 1998). 
 

 
Figura 6 – Gráfico de percentis, construído em 1990, tendo em conta a avaliação 
do IMC de crianças e adolescentes britânicos (Cole e Rolland-Cachera, 2002). 

 

Estes instrumentos de avaliação podem ser utilizados para se 

estabelecerem pontos de corte em crianças e adolescentes, definindo-se, deste 

modo, o seu estado de sobrepeso ou de obesidade (Cole e Rolland-Cachera, 

2002). Segundo Himes e Dietz (1994), os percentis 85º (P85) e 95º (P95) de 

uma amostra são frequentemente utilizados para definir estas duas condições, 

correspondendo a valores que dependem da amostra que serve de referência. 
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As diferentes possibilidades de classificação não só diferem entre 

países, como também estão sujeitas a alterações constantes (Seidell, 2000). A 

Figura 7 apresenta três gráficos que permitem avaliar o peso tendo em conta a 

altura, estando dois deles ajustados a um intervalo de idades correspondente 

às faixas etárias de crianças e adolescentes. 
 

 
 Figura 7 – Métodos para avaliar o peso relativamente à altura (adaptado de Cole e Rolland-Cachera, 2002). 

 

 

A interdependência entre peso, altura, IMC e gordura corporal, muitas 

vezes não é suficientemente compreendida. É importante perceber que o IMC 

não mede a adiposidade directamente, porém, estudos recentes têm mostrado 

grandes correlações entre o IMC e a percentagem de gordura corporal medida 

pela DEXA (Cole e Rolland-Cachera, 2002). Segundo Barlow e Dietz (1998), o 

IMC apresenta uma forte correlação com o valor da gordura corporal total em 

crianças e adolescentes, bem como com as complicações associadas à 

obesidade. Cole e Rolland-Cachera (2002), referem ainda que a evolução do 

IMC neste grupo etário é bastante similar ao desenvolvimento da gordura 

corporal, tendo uma subida durante a infância com um pico aos 9 meses de 

idade, seguida de um declínio até aos 6 anos de idade, e ainda uma segunda 

subida que termina na idade adulta. 

No entanto, um estudo realizado por Taylor et al (2002) demonstra que a 

associação entre a percentagem de gordura corporal e os valores de IMC que 

definem sobrepeso e obesidade, varia consideravelmente na fase de 

crescimento e maturação dos sujeitos. Este período caracteriza-se por 

alterações constantes das proporções corporais, da massa óssea, e da relação 

entre a MG e a massa magra (Troiano e Flegal, 1998). Neste sentido, o recurso 

(a) Peso-Idade e Peso-Altura (b) Peso-Altura (c) Peso/Altura2-Idade

Pe
so

Pe
so

/A
ltu

ra
2

Idade (anos) Idade (anos)Altura

Peso

Altura

+2 DP

-2 DP

+2 DP

-2 DP

+1.4 DP

+3.3 DP

+2 DP

-2 DP
+3.2 DP

+3.3 DP

3º

50º

97º

(a) Peso-Idade e Peso-Altura (b) Peso-Altura (c) Peso/Altura2-Idade

Pe
so

Pe
so

/A
ltu

ra
2

Idade (anos) Idade (anos)Altura

Peso

Altura

+2 DP

-2 DP

+2 DP

-2 DP

+1.4 DP

+3.3 DP

+2 DP

-2 DP
+3.2 DP

+3.3 DP

3º

50º

97º



Aptidão Física e Obesidade na adolescência 

20  Hugo Rodrigues 

ao IMC como instrumento de avaliação da composição corporal, implica ter em 

consideração alguns factores importantes que podem influenciar os resultados 

(Malina, 2001), tais como o género, a raça, a idade e o estado maturacional 

das crianças e adolescentes (Troiano e Flegal, 1998). 

Assim, apesar do IMC não ser um indicador muito preciso para 

determinar a quantidade gordura corporal, muitos estudos apoiam o seu uso 

como indicador de gordura em grandes populações (Lobstein et al, 2004; 

Seidell, 2000). Deste modo, o IMC é geralmente aceite como índice peso-altura 

adequado para determinar a adiposidade de crianças e adolescentes (WHO, 

1995), tratando-se de uma técnica mais aceitável e reproduzível do que a 

medição das pregas, apesar da sua correlação com a quantidade de gordura 

corporal ser mais reduzida (Cole e Rolland-Cachera, 2002). 

A avaliação das pregas de adiposidade subcutânea é uma outra forma 

de avaliar a quantidade de massa gorda corporal. Segundo Carmo (1990) a 

espessura destas pregas traduz a quantidade de massa gorda existente. 

Apesar de a antropometria ser composta por medições de fácil 

realização e aprendizagem, a avaliação das pregas de adiposidade parece ser 

a mais difícil, sendo indispensável que o avaliador tenha alguma experiência e 

que realize um controlo rigoroso e permanente (Cole e Rolland-Cachera, 2002). 

Segundo os mesmos autores, a medição de pregas subcutâneas em crianças e 

adolescentes pode ser efectuada em várias zonas, sendo muito comum na 

zona tricipital e subescapular. A própria OMS considera a avaliação destas 

duas pregas de adiposidade subcutânea, em conjunto com a avaliação do IMC, 

como a metodologia mais adequada a ser utilizada em jovens adolescentes 

(WHO, 1995), apresentando também alguns dados de referência da dimensão 

das pregas entre os 9 e os 18 anos de idade, os quais estão associados com 

os valores percentilicos (cf. Apêndice A). 

Quanto à medição dos perímetros, há que ter em conta a tensão da fita 

métrica e o lugar em que é colocada. A medição ao nível do braço é 

normalmente efectuada para determinar o excesso de peso em crianças. 

Contudo, existem outros locais de medição que são normalmente utilizados, 

como por exemplo: a cinta, a anca e a coxa (Cole e Rolland-Cachera, 2002). 
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Segundo Taylor et al. (2000), a medição do perímetro da cinta, em 

crianças e adolescentes, prediz eficazmente a adiposidade existente ao nível 

do tronco. Goran et al. (1998) referem ainda que as medições da prega 

abdominal e do perímetro da cinta predizem melhor a quantidade de gordura 

intra-abdominal do que o IMC. 

De uma forma geral, a literatura diz-nos que a antropometria é, 

largamente, a técnica mais barata para avaliar clinicamente a adiposidade e 

para se estabelecer um controlo constante da evolução da mesma, sendo 

indispensável medir duas ou mais pregas de adiposidade e possivelmente 

alguns perímetros sempre que se pretende avaliar a distribuição da gordura 

corporal. Contudo, conforme sustenta o Grupo Europeu de Obesidade Infantil 

(European Childhood Obesity Group) (Poskitt, 2000), o Centro Nacional de 

Estatísticas de Saúde (National Center for Health Statistics) e a Organização 

Mundial de Saúde (World Health Organization) (WHO, 1995), existe um claro 

consenso de que o IMC é o índice de adiposidade mais apropriado para as 

crianças e adolescentes. No entanto, Cole e Rolland-Cachera (2002) chamam 

a atenção para duas questões relevantes na estipulação da definição de 

sobrepeso e obesidade: uma relativa à referência populacional para o IMC 

poder ser utilizado e a outra relativa à referência do IMC em percentis para agir 

como ponto de corte. 

Recentemente, o International Obesity TaskForce (IOTF) aprovou uma 

nova abordagem para responder a estas questões, cruzando dados 

representativos do IMC de uma amostra populacional de crianças e 

adolescentes provenientes de seis países diferentes: Brasil, Grã-bretanha, 

Hong Kong, Holanda, Singapura e EUA (Cole et al, 2000). Esta abordagem, 

procurou delinear curvas de percentis tendo em conta determinados valores do 

IMC para idades específicas, tentando associar esses valores com os pontos 

de corte de IMC estabelecidos para adultos, 25 Kg/m2 e 30 Kg/m2 (Cole et al, 

2000). Esta concepção, tem por objectivo estabelecer procedimentos de 

avaliação universais que permitam comparar dados longitudinais do IMC para 

crianças e adolescentes, possibilitando também um cruzamento de dados com 

a classificação adulta do IMC (Seidell, 2000). 
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Figura 8 –Pontos de corte IOTF para avaliar o sobrepeso e a 
obesidade em crianças e adolescentes (Cole et al, 2000). 

 

A Figura 8 apresenta, para ambos os sexos, as curvas representativas 

dos pontos de corte de IMC resultantes da média dos seis países, para 

sobrepeso (25kg/m2) e obesidade (30kg/m2). Por sua vez, o Quadro 5 apresenta 

os mesmos dados na forma de tabela (Cole e Rolland-Cachera, 2002). 
 

Quadro 5 – Pontos de corte Internacionalmente aceites para avaliar o sobrepeso e a obesidade em 
crianças e adolescentes, tendo em conta o sexo e a idade. Os valores são definidos mediante o 
Índice de Massa Corporal 25 e 30 kg/m2 aos 18 anos de idade (Cole et al, 2000). 

IMC – 25 kg/m2  IMC – 30 kg/m2 Idade 
(anos) Rapazes Raparigas  Rapazes Raparigas 

2 18.4 18.0  20.1 19.8 
2.5 18.1 17.8  19.8 19.5 
3 17.9 17.6  19.6 19.4 

3.5 17.7 17.4  19.4 19.2 
4 17.6 17.3  19.3 19.1 

4.5 17.5 17.2  19.3 19.1 
5 17.4 17.1  19.3 19.2 

5.5 17.5 17.2  19.5 19.3 
6 17.6 17.3  19.8 19.7 

6.5 17.7 17.5  20.2 20.1 
7 17.9 17.8  20.6 20.5 

7.5 18.2 18.0  21.1 21.0 
8 18.4 18.3  21.6 21.6 

8.5 18.8 18.7  22.2 22.2 
9 19.1 19.1  22.8 22.8 

9.5 19.5 19.5  23.4 23.5 
10 19.8 19.9  24.0 24.1 

10.5 20.2 20.3  24.6 24.8 
11 20.6 20.7  25.1 25.4 

11.5 20.9 21.2  25.6 26.1 
12 21.2 21.7  26.0 26.7 

12.5 21.6 22.1  26.4 27.2 
13 21.9 22.6  26.8 27.8 

13.5 22.3 23.0  27.2 28.2 
14 22.6 23.3  27.6 28.6 

14.5 23.0 23.7  28.0 28.9 
15 23.3 23.9  28.3 29.1 

15.5 23.6 24.2  28.6 29.3 
16 23.9 24.4  28.9 29.4 

16.5 24.2 24.5  29.1 29.6 
17 24.5 24.7  29.4 29.7 

17.5 24.7 24.8  29.7 29.8 
18 25 25  30 30 
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De acordo com o consenso de obesidade emitido pelo IOTF, quando o 

IMC se encontra entre os pontos de corte que cruzam os 25 e 30 kg/m2 para a 

idade e sexo, considera-se que a criança ou adolescente apresenta uma 

situação de sobrepeso. Por sua vez, a definição de obesidade é atribuída 

quando os valores de IMC são iguais ou superiores aos pontos de corte que 

cruzam os 30 kg/m2 (Barlow & Dietz., 1998; Himes & Dietz, 1994). No entanto, 

e de acordo com o que já foi referido anteriormente, é importante ter em 

consideração, que algumas crianças e adolescentes poderão apresentar 

sobrepeso ou obesidade, não à custa de MG mas sim de massa magra. 

Esta nova abordagem facultou uma solução estatística para descobrir as 

referências e os pontos de corte internacionalmente aceites para a avaliação 

do sobrepeso e da obesidade em crianças e adolescentes (Seidell, 2000).  

Segundo um estudo recentemente efectuado por Ribeiro et al (2003a), 

estes valores de referência parecem apresentar uma boa associação tanto com 

a percentagem de MG, como com a soma das pregas de adiposidade Tricipital 

e Subescapular. Deste modo, tendo em conta a literatura, podemos concluir 

que o IMC é uma medida óptima para avaliar o excesso de peso, e que os 

pontos de corte IOTF para o IMC fornecem uma definição internacionalmente 

aceite do sobrepeso e da obesidade em crianças e adolescentes. 

Porém, somente nos próximos anos será possível verificar se esses 

pontos de corte foram, ou não, adoptados para unificar a definição de 

obesidade neste escalão etário (Cole e Rolland-Cachera, 2002). 

 

2.1.3. Etiologia da Obesidade 

  
As causas da obesidade têm sido alvo de discussão ao longo de muitos 

anos, dando origem a várias teorias. Todavia, estas ainda não são 

completamente conhecidas, pois trata-se de uma doença complexa, de 

múltiplos factores e muitas vezes crónica (Gutin e Barbeau, 2000; Williams e 

Schlenker, 2003). Ao longo da história do estudo da obesidade, considerou-se, 

enumeras vezes que esta poderia ser causada por disfunções hormonais. 
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Actualmente, sabe-se que as doenças endocrinológicas são responsáveis por 

apenas 5% dos casos de obesidade sendo, em geral, acompanhadas de uma 

série de outras características clínicas. Noutros momentos históricos, a gula 

também foi considerada como a principal causa da obesidade. No entanto, hoje 

sabe-se que esta doença resulta da combinação de vários factores e não 

apenas de uma causa única (Barbosa, 2004). 

Williams e Schlenker (2003) referem quatro factores básicos que 

contribuem para esta multicausalidade: genéticos, fisiológicos, psicológicos e 

sociais. Por sua vez, Salbe e Ravussin (2000) resolveram agrupar as principais 

causas da obesidade em três grandes grupos de factores (Figura 9): 

metabólicos, biológicos e relacionados com o modo de vida. 

 
Figura 9 – Diversidade de causas da obesidade (adaptado de Salbe e 
Ravussin, 2000). 

 

Tendo em conta estas classificações, mais recentemente, Barbosa 

(2004), classificou estes factores, de uma forma geral, em: 

− internos, ou biológicos, são os que, isolados ou associados, 

desencadeiam a obesidade. 

− externos, ou ambientais. Fazem parte do ambiente em que o 

indivíduo vive. Segundo este autor, estes factores podem ser mudados e é 

justamente neste aspecto que incide o tratamento da obesidade. 
 

Factores Internos 
 
a) Genéticos 

Vários autores defendem que o excesso de peso nas crianças persiste 

na idade adulta, especialmente naquelas que são filhas de pais obesos 
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(Committee on Nutrition, 2003; Vessey e MacKenzie, 2000; Stettler et al., 2002; 

Roland e Weinsier, 1999; WHO, 2000). Segundo Carmo (1999), quando o pai e 

a mãe são obesos calcula-se que o filho tenha 70 a 80% de probabilidades de 

se tornar obeso. Na verdade, a coexistência de obesidade em vários membros 

da mesma família, confirma a participação da herança genética na incidência 

da obesidade (Marques-Lopes et al., 2004). 

Deste modo, a literatura considera a existência de uma predisposição 

genética para a obesidade, verificando-se em determinados indivíduos uma 

maior susceptibilidade para se tornarem obesos, comparativamente com outros 

(Frelut, 2004; Gutin e Barbeau, 2000; Mahan e Stump, 2004; Roland e Weinsier, 

1999; Williams e Schlenker, 2003). Porém, Marques-Lopes et al., (2004) 

salientam o facto de toda esta predisposição estar sujeita à actuação dos 

factores ambientais relacionados com os estilos de vida, em que se incluem, 

principalmente, os hábitos alimentares e a actividade física. 

São vários os estudos que têm demonstrado, de forma evidente, a 

participação da componente genética na incidência da obesidade (Marques-

Lopes et al., 2004). Neste sentido, Carmo (1999) refere um estudo clássico 

feito na Dinamarca que se baseou na investigação de crianças adoptadas. Ao 

relacionar-se o peso destas crianças com o dos pais adoptivos e biológicos, 

verificou-se que existe uma relação muito mais positiva com o peso dos pais 

biológicos do que com o dos pais adoptivos. 

Na realidade, os últimos anos têm possibilitado importantes progressos 

científicos nesta área. De acordo com Marques-Lopes et al., (2004), estudos 

com ratos têm permitido reconhecer genes homólogos no genoma humano, 

que se relacionam com a obesidade. 

 

b) Metabólicos  

Os factores metabólicos referem-se ao gasto energético, ou seja, à 

energia gasta pelo organismo para realizar todo tipo de actividade, como 

locomoção, renovação de células, produção de substâncias e realização de 

movimentos musculares, entre outros (Barbosa, 2004). 
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O metabolismo varia de pessoa para pessoa, havendo crianças que 

nascem com um metabolismo que facilita o aumento de peso, sem que estas 

comam muito (Barbosa, 2004). Segundo Barbosa (2004) e Tavares et al. (2002), 

as variáveis que influenciam o balanço energético são: 

− Metabolismo Basal: refere-se ao gasto energético do organismo em 

repouso para manter as suas funções vitais, como batimento cardíaco, 

circulação, actividade cerebral; 

− Termogênese: corresponde à quantidade de calor produzido por meio 

da combustão dos alimentos ingeridos pelo indivíduo, ou seja, reporta-se à 

energia requerida para a digestão, absorção e metabolismo dos nutrientes. 

− Actividade Física: baseia-se na energia gasta para manter o corpo em 

movimento, podendo resultar da AF desportiva ou da actividade quotidiana. 

− Ingestão Calórica: energia resultante do valor calórico dos alimentos 

ingeridos. 

O aumento da ingestão calórica e a diminuição dos níveis de actividade 

física nas crianças são os principais factores que desencadeiam o desequilíbrio 

energético (French et al., 2001; POST, 2003), uma vez que a obesidade resulta 

de um desequilíbrio entre a ingestão e o gasto calórico (ACSM, 2005; WHO, 

2000). De acordo com Tavares et al. (2002), a equação do equilíbrio energético 

sustenta que o peso corporal permanece constante enquanto as calorias 

ingeridas forem equivalentes às calorias gastas. Qualquer desequilíbrio, entre o 

consumo e o gasto energético vai resultar numa modificação do peso corporal. 

 

Factores Externos 

 
a) Alimentares 

Segundo Barbosa (2004), o tipo de alimentos, a forma de os cozinhar, as 

preferências alimentares e o modo como se come pode conduzir a um aumento 

da ingestão de calorias acima das necessidades, tendo como resultado o 

excesso de peso. 

Actualmente, nos países desenvolvidos, a oferta alimentar é enorme, 

verificando-se um excesso de produção. Embora haja fome nalguns grupos 
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sociais, o desperdício de comida é evidente. A alimentação passou a reger-se 

por modas, baseando-se, de uma forma geral, em comidas altamente calóricas, 

muito concentradas e de rápida ingestão (Carmo, 1999). 

Mahan e Stump (2004), chamam a atenção para os padrões de refeição 

dos adolescentes que são frequentemente caóticos, pois omitem um número 

crescente de refeições à medida que ficam mais velhos. O pequeno-almoço e o 

almoço são as refeições mais frequentemente omitidas. Segundo os mesmos 

autores, os adolescentes do sexo feminino, tendem a omitir mais refeições do 

que os do sexo masculino. 

A grande actividade das cidades, a necessidade de encurtar o tempo de 

almoço e de tornar a alimentação fora de casa mais barata, transformaram 

muitas refeições num acto rápido e desvirtuado das suas funções nutritivas 

(Carmo, 1999; Lobstein et al, 2004). Segundo Mahan e Stump (2004), a 

maioria dos adolescentes sabe o que deve e o que não deve comer. Contudo, 

estes consideram-se muito ocupados para se preocuparem com uma 

alimentação correcta. O uso de fast foods para refeições ou lanches é 

especialmente popular neste tipo de adolescentes. 

A comida rápida dos jovens caracteriza-se por ser muito concentrada em 

calorias e em gorduras [British Medical Association (BMA), 2005]. Apesar desta 

elevada densidade calórica resultante, por exemplo, dos refrigerantes, doces e 

batatas fritas, assiste-se actualmente a uma diminuição do consumo de frutos e 

de vegetais (Vessey e MacKenzie, 2000; Hackett, 2001). Ou seja, a 

alimentação dos adolescentes passou a ser pobre em fibras, vitaminas e sais 

minerais (Carmo, 1999), verificando-se um padrão de consumo pouco 

desejável e que se afasta das recomendações nutricionais (Hackett, 2001). 

O tempo gasto a ver televisão encontra-se relacionado com a elevada 

prevalência de obesidade infantil. De facto, os anúncios de televisão referentes 

a produtos alimentares são, na sua maioria (90%), relativos a alimentos ricos 

em gordura, açúcar e sal (Vessey e MacKenzie, 2000; Dietz et al., 2001; BMA, 

2005). Brown (1998), é referido por Mahan e Stump (2004), por ter estimado 

que na época em que a criança atinge a adolescência, já assistiu a cerca de 

cem mil anúncios publicitários relacionados com a alimentação. Segundo o 
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mesmo autor, mais de 65% dos anúncios de alimentos promovem doces e 

bebidas, principalmente alcoólicas. Na realidade, os media exercem uma 

influência muito forte nas escolhas alimentares, transmitindo, muitas vezes, 

ideias falsas sobre a alimentação (Carmo, 1999; BMA, 2005). De acordo com 

Carmo (1999:40) “os mais pequenos são os mais crédulos e os mais 

permeáveis” a essas influências. 

Durante o período de pico de velocidade de crescimento, os 

adolescentes normalmente necessitam de consumir grandes quantidades de 

alimentos. Como tal, e tendo em conta que esses alimentos apresentam 

habitualmente uma alta concentração energética, os hábitos alimentares 

excessivos adoptados durante a adolescência podem contribuir para uma série 

de doenças debilitantes na vida adulta (Mahan e Stump, 2004). Deste modo, 

Vessey e MacKenzie (2000) chamam a atenção para o papel determinante dos 

pais na formação de crenças e de hábitos alimentares, de forma a 

estabelecerem nas crianças comportamentos alimentares adequados. 

 
b) Psicológicos  

Segundo Barbosa (2004), problemas emocionais ou psicológicos 

podem levar a criança a comer mais, como um mecanismo de compensação 

ou de defesa. Apesar de Frelut (2004) referir que não existe um perfil 

psicológico especial para a criança obesa, este autor afirma que certas 

obesidades estão associadas a um estado depressivo. Na verdade, de acordo 

com o POST (2003), a pesquisa nesta área tem demonstrado a existência de 

uma associação entre a obesidade e situações de depressão, receio de 

discriminação, baixo auto-conceito e baixa auto-confiança. A BMA (2005) 

acrescenta ainda que as consequências psicológicas da obesidade afectam 

mais as raparigas do que os rapazes. 

Carmo (1999) menciona que um dos motivos da obesidade no adulto 

poderá estar associado com o facto das mães amamentarem os bebés todas 

as vezes que estes choram, sem saberem o verdadeiro significado do choro. 

Daqui poderão resultar duas consequências. Uma delas é que o bebé vai 

comer mais do que aquilo que necessita, acumulando gordura. Por outro lado, 

vai criar um reflexo de acordo com o qual associará ansiedade com 
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apaziguamento pela comida. Deste modo, pela vida fora, cada vez que sentir 

ansiedade, necessitará de ingerir algo, mesmo que não tenha fome. 

 
c) Actividade física 

O estilo de vida da criança reflecte um factor muito importante no 

desenvolvimento da obesidade (Barbosa, 2004). A ausência de AF origina uma 

maior acumulação energética, podendo este ser um factor decisivo para o 

desenvolvimento da obesidade (Bouchard, 2000; Mota, 2002). Segundo 

Bouchard e Shephard (1994), a AF é claramente a componente mais variável 

de todos os factores que influenciam o gasto energético diário. 

Na realidade, a prática de AF, em todas as idades, é essencial para uma 

boa saúde, sendo fundamental para o controlo do peso e do balanço 

energético (BMA, 2005). Esta prática, durante a infância, apresenta uma série 

de benefícios, possibilitando um crescimento saudável, bem-estar psicológico e 

diminuição de alguns factores de risco, tais como a hipertensão e o colesterol 

elevado (BMA, 2005). De acordo com Janz et al,.(2005), a prevalência da 

obesidade infantil deve ser combatida através da promoção de AF regular e da 

diminuição de hábitos sedentários. 

 Um estudo realizado na Tailândia, revelou que a história familiar sobre a 

obesidade e os baixos níveis de exercício físico, constituem as principais 

causas do desenvolvimento da obesidade infantil (Gutin e Barbeau, 2000). 

Nos EUA, as aulas de Educação Física têm vindo a diminuir 

dramaticamente, dispondo de aulas diárias menos de 36% das escolas 

primárias, o que significa que a AF destas crianças se desenvolve 

principalmente fora da escola (Vessey e MacKenzie, 2000). Em Portugal, o 

cenário parece ser idêntico, se tivermos em conta a carga horária demasiado 

reduzida desta disciplina. Segundo Lopes et al. (2000), uma ou duas aulas 

semanais são insuficientes para induzirem mudanças positivas ao nível do 

desenvolvimento da aptidão de resistência e da redução da gordura corporal. 

Actualmente, tem-se verificado uma diminuição na frequência e na 

duração da AF diária das crianças (Committee on Nutrition, 2003; Lobstein et al, 

2004; POST, 2003). Estas, elegem actividades de carácter sedentário e 

apresentam um gasto energético 25% inferior ao recomendado (Vessey e 
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MacKenzie, 2000). Isto poderá resultar de um aumento da urbanização e da 

utilização de veículos motorizados (WHO, 2005b). Na Grã-Bretanha constatou-

se que o aumento da obesidade está associado ao número de carros que 

existe, por família (Frelut, 2004). 

As actividades de lazer, tais como, ver televisão, jogar videojogos e 

“navegar” na Internet parecem ser as principais responsáveis pelo aumento do 

sedentarismo de crianças e adolescentes (McCann, 2005; POST, 2003). 

Estudos recentes demonstram que ver televisão é a actividade de lazer em que 

as crianças gastam mais tempo (Committee on Nutrition, 2003). Não é pois de 

admirar que os jovens que vêem mais televisão e que praticam menos vezes 

AF por semana, tendam a apresentar valores de IMC mais elevados (Anderson 

et al., 1998; Epstein et al., 2002). No entanto, de acordo com alguns estudos 

(Biddle et al., 2004a; Biddle et al., 2004b; Marshall et al., 2004), o acto de ver 

televisão e jogar videojogos não se correlaciona de forma significativa com a 

prática de AF. Embora esta relação se caracterize por ser negativa, é 

considerada demasiado pequena para ter alguma relevância clínica (Marshall 

et al., 2004). Deste modo, o estudo de Biddle et al. (2004b) indica a existência 

de tempo para a realização de ambas as actividades. 

Por outro lado, existem estudos que evidenciam que ver televisão 

estimula o consumo de alimentos, especialmente os que são densamente 

energéticos e pobres nutricionalmente (Halford e al., 2004; Matheson et al., 

2004). Nos EUA foi demonstrado que por cada hora semanal de televisão 

suplementar, a percentagem de obesidade na criança aumenta cerca de 2% 

(Frelut, 2004; McArdle et al, 1994). Segundo Frelut (2004), uma criança 

americana, entre os 2 e 17 anos de idade, vê televisão ou está à frente de 

qualquer outro tipo de ecrã, em média, quatro horas por dia. Durante esta 

actividade, o dispêndio de energia é o mesmo que durante o sono (reduzido ao 

mínimo). Tal facto, “permite deduzir que isto equivale a cerca de cinco anos de 

sono suplementar, ou seja, um terço da vida” (Frelut, 2004:42). Contudo, os 

dados do estudo de Biddle et al. (2004a) vêm contrariar este panorama, ao 

comprovarem que a maior parte das crianças e adolescentes não excedem as 

horas diárias recomendadas para ver televisão. 
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Numa análise geral de tudo o que foi referido anteriormente, podemos 

concluir que o dia-a-dia de muitos adolescentes tem vindo a ceder cada vez 

mais espaço ao sedentarismo (Carmo, 1999). Tendo em conta a literatura, o 

número de horas despendido em actividades sedentárias está relacionado com 

o risco de aumento de peso em qualquer criança, independentemente do sexo 

e da idade (Campbell et al., 2001; Vandewater et al., 2004), não apenas pela 

ausência de AF, mas também pela frequente associação a um aumento da 

ingestão de alimentos densamente energéticos. 

Embora se possa admitir uma predisposição genética (Roland e 

Weinsier, 1999; Committee on Nutrition, 2003), a expressão clínica da 

obesidade depende, fundamentalmente, de factores comportamentais. Vários 

trabalhos, têm vindo a demonstrar a influência determinante do ambiente, na 

génese da obesidade e da patologia cardiovascular (Gutin e Barbeau, 2000), 

mesmo durante o período de vida intra-uterina (Dietz e Gortmaker, 2001). 

A prevenção da obesidade é neste momento uma prioridade, sendo 

provavelmente a forma mais eficaz para solucionar este problema de saúde 

pública (Vessey e MacKenzie, 2000; Stettler et al., 2002; Dietz et al., 2001). 

Esta prevenção deverá favorecer a promoção de estilos de vida saudáveis em 

todos os grupos etários (Seidell, 2000). Assim, uma intervenção precoce 

parece ser determinante para minorar as consequências nefastas para a saúde 

quer durante a infância, quer na idade adulta (WHO, 2000; Stettler et al., 2002). 

Para que haja uma prevenção válida, é indispensável realizar uma 

abordagem de todos os factores que afectam o equilíbrio energético, de forma 

a delinear estratégias de intervenção que permitam controlar a prevalência e as 

consequências da obesidade infantil (Dietz et al., 2001). Deste modo, torna-se 

imprescindível conhecer os períodos críticos para o aparecimento da 

obesidade (Malina, 2001). Estes, foram identificados em vários estudos tendo 

em conta as alterações verificadas no IMC ao longo da infância e da 

adolescência e correspondem ao período de crescimento intra-uterino e 

primeiro ano de vida, ao período dos 5 aos 7 anos, denominado na literatura 

por "adiposity rebound", e à puberdade (WHO, 2000; Vessey e MacKenzie, 

2000; Salbe e Ravussin, 2000; Stettler et al., 2002). Segundo Dietz (2000), é 
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por volta dos 6 anos de idade que o valor do IMC manifesta um grande 

aumento. Assim, crianças que apresentem um "adiposity rebound" prematuro 

estão mais susceptíveis a tornarem-se obesas em adultos (Dietz, 1998; Dietz, 

2000), uma vez que têm tendência a acumular gordura corporal de forma mais 

rápida, comparativamente com outras crianças, cujo período de "adiposity 

rebound" se manifesta mais tardiamente (Taylor et al, 2004). Neste sentido, é 

importante que os pais estejam atentos e conscientes destes factos. Como tal, 

a influência destes na promoção da AF é fundamental, verificando-se que 

quando os pais são activos, as crianças apresentam uma probabilidade de 

serem activas seis vezes superior (Vessey e MacKenzie, 2000). Inversamente, 

a realização de pouca AF induz ganho de peso corporal. Quanto maior for esse 

ganho, menores serão os níveis de AF realizada, desenvolvendo-se, deste 

modo, um ciclo vicioso (Gutin e Barbeau, 2000). Tendo em conta este quadro, 

e segundo os mesmos autores, torna-se indispensável tentar alterar a direcção 

deste ciclo, como forma de prevenir o desenvolvimento da obesidade.  

Barbosa (2004) afirma que é possível evitar o aumento do tecido 

adiposo se houver algumas mudanças de comportamento como: não ganhar 

muito peso durante a gestação, evitar a introdução precoce de alimentos 

sólidos, praticar AF regular e modificar, ainda na primeira infância, os maus 

hábitos alimentares adquiridos. De acordo com BMA (2005), uma alimentação 

saudável e a prática de exercício físico durante a infância, são essenciais para 

minimizar as consequências tardias da obesidade infantil. 

 

2.1.4. Obesidade como factor de risco 

 

A obesidade traz importantes implicações para a saúde e para a 

qualidade de vida (WHO, 2005b), aumentando a prevalência de doenças 

(Peres, 1994). Porém, muitos dos seus efeitos adversos são mais comuns nos 

adultos, sendo mais raros nas crianças (Dietz, 1998). 

A literatura existente refere vários investigadores que têm identificado 

diversos efeitos graves da obesidade na saúde. Deste modo, das complicações 

frequentemente associadas à obesidade, há a destacar a hipertensão arterial, a 
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dislipidemia, a incidência aumentada de alguns tipos de cancro (Barlow et 

Dietz, 1998; Bray, 2000; Vessey e MacKenzie, 2000; WHO, 2000), as 

alterações do metabolismo da glicose, a diabetes tipo 2 (Barlow et Dietz, 1998; 

BMA, 2005), as doenças coronárias (BMA, 2005; Bray, 2000; Gutin e Barbeau, 

2000; WHO, 2000), os problemas ortopédicos, gastroenterológicos, respiratórios 

(WHO, 2000), endócrinos e ainda alterações psicológicas e sociais (Vessey e 

MacKenzie, 2000; WHO, 2000). 

Bray (2000) destaca alguns problemas de saúde associados à 

obesidade que resumem, de certa forma, o que foi dito anteriormente (Figura 10). 

 
Figura 10 – Complicações associadas à obesidade (adaptado 
de Bray, 2000). 

  
Da mesma forma, Peres (1994) associa a prevalência de algumas 

dessas doenças com a incidência da obesidade (figura 11), afirmando que esta 

aumenta o risco de mortalidade (figura 12). 
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Figura 11 – A obesidade aumenta a prevalência 
de doenças (adaptado por Peres, 1994). 
 

Figura 12 – A obesidade aumenta o risco de 
mortalidade (adaptado por Peres, 1994). 

 

Bouchard (2000) acrescenta ainda que o sedentarismo, em pessoas 

com sobrepeso e obesidade, aumenta a probabilidade de ocorrência de morte 
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prematura e de morbilidades resultantes do excesso de peso. Deste modo, 

podemos afirmar que a obesidade durante a infância está associada com um 

aumento da morbilidade e da mortalidade nos adultos, uma vez que o risco de 

obesidade em adulto é maior. (Ribeiro et al, 2003a). 

 Segundo Sardinha (1997) a topografia da distribuição da MG no 

organismo é mais critica para a apreciação do risco do que a mera quantidade 

de MG total. McArdle, Katch e Katch (1994), afirmam que a obesidade do tipo 

andróide acarreta mais riscos para a saúde do que a do tipo ginóide. A primeira 

pode causar distúrbios cárdio-vasculares, tendência para diabetes, 

hipertensão, arteriosclerose e elevados níveis de colesterol e de triglicerídeos. 

Por sua vez, as implicações patológicas da obesidade ginóide baseiam-se em 

problemas mecânicos relacionados com o excesso de peso e em problemas 

psicológicos associados aos níveis de auto-estima. 

O risco da ocorrência de obesidade na vida adulta é maior quando se 

regista uma situação de obesidade em idade pediátrica (Committee on 

Nutrition, 2003; Dietz e Gortmaker, 2001). Tal como comprova um estudo 

(Harvard Growth Study) realizado por Must et al. (1992) a obesidade na 

adolescência está associada a uma variedade de efeitos físicos adversos sobre 

a saúde. Ficou demonstrado neste estudo longitudinal que existe um risco 

aumentado de mortalidade por doença cardíaca e aterosclerose em homens e 

mulheres que tiveram sobrepeso enquanto adolescentes. Segundo o mesmo 

autor, no caso dos homens, a prevalência de sobrepeso durante a 

adolescência, apresenta um o risco de cancro colo-rectal e de gota elevado. 

Por sua vez, as mulheres apresentam um maior risco de artrite. 

Segundo Dietz (1998) e Frelut (2004), os adolescentes obesos, 

costumam apresentar bastantes problemas ortopédicos, essencialmente nos 

membros inferiores, tendo tendência para ganhar artrose precoce. De acordo 

com os mesmos autores, as dificuldades respiratórias, caracterizadas pela falta 

de fôlego e pelas apneias do sono, são também muito vulgares, resultando do 

esforço necessário para “oxigenar” um corpo bastante volumoso. Frelut (2004) faz 

ainda referência às complicações cardiovasculares que se caracterizam numa 

má tolerância cardíaca ao esforço. Na verdade, as crianças e os adolescentes 
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obesos têm tendência para apresentar valores mais elevados de pressão 

sanguínea (Ribeiro et al, 2003b) e de colesterol total (Ribeiro et al, 2004), 

correndo maiores riscos de doenças cardiovasculares (Higgins et al, 2001; 

Eisenmann et al., 2005). 

Frelut (2004), considera o período da puberdade um momento fulcral 

para o desenvolvimento da obesidade, pois apresenta algumas perturbações 

hormonais. Na rapariga, o excesso de peso é habitualmente associado a 

irregularidades dos ciclos menstruais, enquanto no rapaz, a anomalia mais 

frequente é a existência de uma ginecomastia verdadeira, ou seja, o 

desenvolvimento da glândula mamária. 

Para Barbosa (2004), a importância do diagnóstico e do tratamento da 

obesidade em fase precoce da vida torna-se imprescindível, pois para além das 

conotações psicológicas envolvidas, como descontentamento com a auto-

imagem, a rejeição pelos amigos, a discriminação no trabalho, na família e nas 

escolas, pode ocorrer o desencadeamento de outras doenças, tal como já 

referimos anteriormente. 

Frelut (2004) menciona a existência de um ciclo vicioso que se poderá 

estabelecer na criança e no adolescente obeso (figura 13). Todavia, afirma que 

as etapas desse ciclo poderão corresponder a outras tantas possibilidades de 

reacção. 
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“Petiscar”
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Aborrecimento; 
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“Petiscar”
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Desvalorização
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Figura 13 – Círculo vicioso da criança e do 
adolescente obeso (adaptado de Frelut, 2004). 

 

Tendo em conta todos os factores de risco indicados previamente, e de 

acordo com as ideias de Frelut (2004), podemos concluir que existem três 

consequências básicas que derivam do excesso de peso e da obesidade: 

físicas, psicológicas e sociais. 
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2.2. Aptidão Física 

 

A grande maioria dos profissionais de saúde concorda que uma vida 

sedentária conduz ao aumento da manifestação clínica de doenças cardíacas 

(Biddle et al., 2004a). Assim, segundo William (1997), um nível elevado de AF 

regular e/ou de ApF, tem por consequência a redução da taxa de morbilidade e 

mortalidade cardiovascular, contribuindo preponderantemente para a 

prevenção da ocorrência de eventuais problemas cardíacos (prevenção 

primária); na recuperação de pacientes que tiveram enfarte do miocárdio ou que 

realizaram algum bypass ou angioplastia (reabilitação cardíaca); e na redução 

do risco de ocorrência de novos problemas cardíacos (prevenção secundária). 

A ApF é normalmente pensada de acordo com dois posicionamentos 

convergentes (Maia, 1996). O primeiro possui um carácter essencialmente 

pedagógico, com implicações ao nível da saúde, hábitos de vida das pessoas e 

ainda da performance de um conjunto variado de tarefas. Por sua vez, o 

segundo procura estabelecer um conjunto de relações lógicas e consistentes 

entre a definição operacional da ApF e a sua avaliação concreta. 

A delimitação conceptual de ApF tem mostrado, ao longo do tempo, 

alguma ambiguidade e imprecisão (Freitas et al., 2002). Na verdade, segundo 

estes autores, as expressões de ApF, aptidão motora, capacidade motora 

geral, condição física, valor físico, entre outras, têm sido frequentemente 

usadas como sinónimos em vários estudos.  

Graças a esta ambiguidade, várias definições de ApF têm sido 

publicadas ao longo dos anos, por diferentes autores (ACSM, 2005). Bouchard 

e Shephard (1994) referem que em 1968, a OMS definiu sucintamente a ApF 

como a habilidade para realizar trabalho muscular de modo satisfatório. 

Baseando-se nesta definição geral, os autores definiram ApF como uma 

condição caracterizada pela capacidade de realizar actividades quotidianas 

com vigor e sem expressar níveis comprometedores de fadiga, demonstrando 

características que estão associadas a um baixo risco de desenvolvimento 

prematuro de doenças de foro hipocinético. Seguindo uma linha de ideias 

semelhante, Malina et al. (2004) definem a ApF como o estado ou a condição, 
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de um indivíduo para realizar actividades do dia-a-dia sem sentir fadiga, 

possuindo reservas energéticas suficientes para desfrutar de actividades de 

lazer de forma vigorosa. Deste modo, a ApF é compreendida como a condição 

em que um indivíduo possui energia suficiente para evitar a fadiga, 

manifestando vivacidade na realização de exercício físico [American Alliance 

for Health, Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD), 1999]. 

De acordo com vários autores (Freitas et al., 2002; Maia et al., 2001; Safrit, 

1990), a definição mais comum qualifica-a como uma capacidade multifacetada 

ou multifactorial, sendo a ApF representada por um perfil multidimensional de 

componentes, facetas ou traços, os quais não são directamente observáveis, 

pelo que necessitam de indicadores para serem avaliados. 

De um modo geral, podemos referir que, num contexto de exigências 

ecológicas e sócio-culturais precisas, a expressão da ApF de um sujeito 

reflecte, de grosso modo, o seu sucesso ou insucesso adaptativo, revelando a 

sua resposta individual à diversidade de constrangimentos do meio envolvente 

(Maia, 1998; Maia et al., 2001). 

Em 1987, Corbin mencionava que muitas informações sobre ApF eram 

baseadas em pesquisas efectuadas em adultos, considerando fundamental que 

houvesse um cuidado especial na interpretação das mesmas, de forma a não 

generalizar, uma vez que o que pode ser verdade para os adultos, não tem 

necessariamente de o ser para as crianças. Neste sentido, apesar de existirem 

algumas evidências de que a AF traz benefícios à saúde de crianças e 

adolescentes, a AAHPERD (1999) considera necessário haver mais pesquisas 

sobre a associação da AF com a saúde dos jovens.  

Segundo alguns autores (Gutin et al., 2005; William, 1997), o corpo 

humano tende a apresentar um nível óptimo de aptidão e saúde física quando 

se pratica AF, moderada ou intensa, de forma regular. Na verdade, a prática 

desportiva na infância revela ser benéfica para a saúde (Lynce e Virella, 1997), 

proporcionando melhorias fisiológicas, independentemente da idade (McArdle 

et al., 1994). Este autor refere que a magnitude dessas melhorias depende de 

muitos factores, tais como o estado de ApF inicial, a idade e, ainda, o tipo, 

intensidade e volume de treino. 
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Deste modo, tendo em conta a literatura existente, podemos concluir que 

os níveis mais elevados de aptidão estão, geralmente, associados a um estado 

saudável (Mota, 1997). Um jovem com boa ApF deverá compreender também 

um estado de saúde favorável. Neste sentido, o Quadro 6 refere alguns 

benefícios significativos para a saúde de crianças e adolescentes, resultantes 

da adopção de estilos de vida activos. 
 

Quadro 6 – Benefícios da AF regular na ApF e na Saúde de 
crianças e adolescentes (adaptado de AAHPERD, 1999). 

Benefícios da Actividade Física Regular 
-Diminuição da pressão sanguínea.  
-Menor risco de doenças cardíacas. 
-Fortalecimento da massa muscular e óssea. 
-Mais energia na realização das tarefas diárias. 
-Manutenção de um peso corporal saudável. 
-Redução do stress. 

 

Tal como já referimos anteriormente, a literatura revela a existência de 

alguma confusão terminológica relativamente aos termos e associações 

produzidas. Segundo Mota (1997), uma distinção que deve ser considerada, 

reporta-se à relação dinâmica que se estabelece entre três conceitos diferentes 

e, provavelmente complementares: a saúde, a ApF e a AF. Estes, estabelecem 

entre si uma relação de reciprocidade (figura 14), ou seja, a ApF não só 

influencia a saúde, como o estado de saúde também influência o nível de AF e 

de ApF. (Bouchard e Shephard, 1994). 
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Figura 14 – Relação entre AF regular, ApF associada à saúde e estado 
de saúde (adaptado de Bouchard e Shephard, 1994). 
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Por outro lado, Maia et al. (2001) consideram que as relações entre AF, 

ApF e saúde ainda não estão inequivocamente esclarecidas e quantificadas. 

Segundo estes autores, os resultados da generalidade dos estudos parecem 

indicar que a AF é o factor determinante para a ApF e para a saúde (Figura 15). 
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Figura 15 – Diagrama das relações da AF, ApF e saúde (adaptado por Maia et al., 2001). 

  

De acordo com Mota (1997), o aumento dos níveis de ApF e a melhoria 

do estado de saúde, interrelacionam-se entre si, não significando contudo, que 

sejam sinónimos. Isto é, o aumento da ApF não tem como consequência linear, 

o aumento da saúde. De facto, é necessário ter em conta que as aptidões são, 

em certa parte, influenciadas por factores genéticos que garantem uma grande 

variabilidade inter-individual entre sujeitos (Freitas et al., 2002; Lopes et al., 2000). 

Por fim, Mota (1997) refere que apesar dos benefícios para a saúde 

aumentarem com o incremento da AF, esse crescimento é limitado num 

determinado ponto, a partir do qual a AF deixa ter efeitos benéficos, passando 

a constituir-se também, como factor de risco. 

 

2.2.1. Componentes da Aptidão Física 
 

A ApF, enquanto traço e estado do sujeito, é representada por um 

conjunto de aptidões, que constituem uma expressão clara da sua 

multidimensionalidade (Maia, 1998). 

Segundo Bouchard e Shephard (1994), não existe um consenso 

universal para definir a ApF e as suas componentes. Estas, são múltiplas e 

determinadas por diversas variáveis, tais como a AF praticada, as dietas e a 

hereditariedade. De acordo com o ACSM (2005), a ApF é geralmente analisada 
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em duas vertentes distintas, estando uma relacionada com o rendimento 

desportivo-motor e outra com a saúde. 

Na década de 90, Bouchard e Shephard (1994) consideravam as 

seguintes componentes da aptidão física associada à saúde (ApFS), como 

sendo as principais: a componente morfológica, muscular, motora, 

cardiorespiratória e metabólica (Quadro 7). 

 
Quadro 7 – Componentes e factores da Aptidão Física associada à saúde (adaptado de Bouchard e 
Shephard, 1994). 

Componente 
Morfológica  Componente 

Motora  Componente 
Cardiorespiratória 

− Índice de Massa Corporal 
− Composição Corporal 
− Distribuição de gordura 

subcutânea 
− Gordura visceral 
− Densidade óssea 
− Flexibilidade 

 − Agilidade 
− Equilíbrio 
− Coordenação 
− Velocidade de movimentos 

 − Capacidade submaximal de 
exercício 

− Potência máxima aeróbia 
− Função cardíaca 
− Função Pulmonar 
− Pressão sanguínea 

Componente 
Muscular  Componente 

Metabólica 
− Potência 
− Força 
− Resistência 

− Tolerância à Glicose 
− Sensibilidade à Insulina 
− Metabolismo lipídico e lipoproteico 
− Oxidação de substratos 

 

Com o avançar dos anos, novas propostas foram surgindo na definição 

das principais componentes da ApF. Deste modo, a literatura actual considera 

que a ApFS integra as componentes de capacidade aeróbia 

(cardiorespiratória), força e resistência muscular, flexibilidade e composição 

corporal (ACSM, 2005; Malina et al., 2004), enquanto que a aptidão relacionada 

com a “performance” inclui a força isométrica, potência, velocidade, agilidade, 

equilíbrio e coordenação óculo-manual (Freitas et al., 2002). 

As quatro componentes da ApFS são caracterizadas em seguida pela 

AAHPERD (1999): 

− Aptidão cardiorespiratória: compreende a capacidade do coração e 

pulmões se proverem de oxigénio para a realização do trabalho muscular num 

período de tempo extenso. Esta aptidão pode ser definida pelo consumo 

máximo de oxigénio (VO2máx). 

− Força e resistência muscular: a força muscular compreende a força 

máxima produzida pelos músculos. Por sua vez, a resistência muscular refere-
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se à capacidade de contrair os músculos repetidamente sem atingir fadiga. 

Estas capacidades podem ser melhoradas nas crianças, embora elas sejam 

incapazes de desenvolver grandes volumes de massa muscular. Os benefícios 

do aumento da força muscular baseiam-se na redução do risco de lesões, 

assim como na melhoria da postura, da performance física e da CC.  

− Flexibilidade: reporta-se à capacidade de mobilidade articular que 

permite grandes amplitudes de movimento. Esta aptidão depende de vários 

factores, tais como a herança genética, a estrutura das articulações, o aumento 

do tecido adiposo à volta das articulações e a temperatura corporal.  

− Composição corporal: refere-se à natureza ou constituição da 

massa corporal total. 
 

De um modo geral, a pesquisa tem revelado que indivíduos que praticam 

AF regular conseguem melhorar estas quatro componentes da ApFS 

(AAHPERD, 1999). Tal melhoria, está associada a um menor risco de doença 

e/ou incapacidade funcional (ACSM, 2005). 

 

2.2.2. Avaliação da Aptidão Física associada à saúde 

 

A avaliação da ApF, permite identificar o nível inicial e as principais 

carências nos diferentes domínios da aptidão de cada sujeito (Freitas et al., 

2002; Garganta, 2002). Os resultados obtidos, nos testes aplicados, podem ser 

utilizados para consciencializar, as crianças e os adolescentes, da importância 

de um estilo de vida activo (ACSM, 1993). Por outro lado, também se tornam 

fundamentais na prescrição de exercício físico (ACSM, 2005), uma vez que 

esses dados se constituem como uma “fotografia” que permite observar os 

níveis de ApF e o estado de saúde do indivíduo avaliado (ACSM, 1993). 

Garganta (2002) salienta algumas características indispensáveis que 

devem fazer parte da metodologia empregue na avaliação da ApF: 

− Facilidade de administração: é fundamental que a bateria de testes 

esteja ao alcance da instituição e do avaliador (particularmente importante 

quando se avaliam muitos sujeitos); 
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− Interesse: cada teste deve constituir-se como um desafio para quem o 

vai realizar. Caso contrário, os indivíduos testados, não expressam as suas 

verdadeiras capacidades; 

− Referência a valores normativos: estes devem permitir Classificar 

(colocar o indivíduo num determinado nível de aptidão), Diagnosticar 

(determinar os pontos fortes e fracos em cada uma das capacidades avaliadas) 

e Avaliar a mudança (medir os efeitos de um programa de treino). 

− Economia: qualquer teste ou bateria de testes deve implicar os 

menores custos possíveis. Segundo Safrit (1990), um bom teste de terreno não 

exige equipamentos caros. Neste sentido, Maia (1998) realça a necessidade de 

haver uma confluência entre economia e simplicidade no processo de avaliação. 

Para além disto, Maia (1996) defende que a metodologia de avaliação 

da ApF exige a presença de duas noções importantes: validade e fiabilidade. A 

primeira refere-se à noção de funcionalidade, em que um teste só é válido se 

medir aquilo que se propõe medir, enquanto que a segunda expressa a noção 

de precisão e rigor do processo de medida. Apesar das medições dos testes de 

terreno não oferecerem a mesma validade dos testes laboratoriais, Safrit 

(1990) considera que a sua validade pode ser bastante satisfatória. 

A avaliação da ApF exige um modelo sólido, passível de quantificação e 

que seja plausível num contexto cultural preciso (Maia, 1998). Este autor 

considera relevante encontrar um valor que expresse a magnitude da ApF de 

cada sujeito. Contudo, salienta que uma análise univariada representa uma 

violação clara da natureza multidimensional da ApF, reflectindo, ainda, um 

claro reducionismo analítico. Neste sentido, Maia (1995) chama a atenção para 

dois problemas que podem resultar da obtenção de um valor único para 

expressar a ApF de um sujeito. O primeiro corresponde a facto de todos os 

itens da bateria de teste possuírem um mesmo contributo para a soma final, 

quando na realidade, as componentes da ApF deverão ter pesos diferentes, 

uma vez que os níveis das componentes relacionadas com a saúde podem não 

apresentar uma variação equilibrada (Mota, 1997). O outro problema resulta do 

facto de dois sujeitos poderem apresentar um mesmo valor global de ApF, e no 

entanto, reflectirem perfis diferenciados nos itens da bateria, tal como expressa 
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a Figura 16. Como tal, o recurso a um índice de aptidão resultará numa 

considerável perda de informação (Maia, 1995). 
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Figura 16 – Perfil diferenciado de dois sujeitos 
(adaptado de Maia, 1995). 

 

Segundo Maia (1998), cada teste de uma dada bateria, encontra-se 

expresso em unidades de medida diferentes, sendo necessário convertê-los 

numa métrica comum. Deste modo, o autor propõe transformar os valores 

obtidos em valores da normal reduzida, somando-se os valores Z para que 

cada sujeito seja representado por um único “score”. De seguida, deverá 

recorrer-se ao cálculo de percentis para determinar valores de corte que 

definam a ApF. Porém, tal como já foi referido, é necessário assumir que cada 

teste irá marcar de forma igual cada faceta da ApF (Maia, 1998). 
 

O uso das baterias de testes na avaliação da ApF de crianças e 

adolescentes tem culminado na construção de valores de referência em vários 

países (Freitas et al., 2002). Este tipo de prática, também designada avaliação 

normativa ou referenciada à norma, permitiu a construção de tabelas com valores 

de referência para situar o estado de cada sujeito no seio de um determinado 

grupo (Maia e Lopes, 2002), facilitando a interpretação do valor individual ou de 

grupo relativamente à distribuição de referência (ACSM, 2005). 

Do mesmo modo, estes autores referem ainda que o recente 

desenvolvimento da ApF relacionada com a saúde tem conduzido os 

investigadores à construção de valores referenciados ao critério. Neste caso, 

os jovens não são comparados uns com os outros, mas sim relativamente a um 

determinado critério (ACSM, 2005; Maia et al., 2001). 

Tal como na avaliação normativa, também na criterial são elaboradas 

tabelas com valores de referência (Maia e Lopes, 2002), contudo, de acordo 
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com Maia (1996), a discordância nestes valores é um facto, uma vez que 

envolvem sempre um certo julgamento subjectivo, dependente da posição do 

investigador e do conhecimento disponível.  

A primeira versão de uma bateria de testes referenciada ao critério 

surgiu em 1978 com a bateria South Carolina Physical Fitness Test (Cureton e 

Warren, 1990, citados por Maia, 1996). Pela primeira vez na história da 

avaliação da ApF foram apresentados valores padrão que se pensava estarem 

associados à saúde (Maia, 1996). A esta bateria seguiram-se muitas outras. 

Safrit (1990) efectuou uma análise comparativa de seis baterias de 

testes com grande impacto nos EUA, na avaliação da ApFS em crianças e 

adolescentes (AAHPERD Physical Best Program, 1988; Chrysler Fund-AAU 

Physical Fitness Program, 1987; Fit Youth Today Program, 1986; Fitnessgram 

System, 1987; NCYFS I e II, 1985, 1987; e Presidential Physical Fitness Award 

Program, 1987) concluindo que, em geral, todas elas são mais similares do que 

diferentes relativamente às componentes de ApF que pretendem avaliar. Todas 

incluem testes de capacidade aeróbia, flexibilidade, força e resistência 

abdominal. Contudo, a componente CC surge apenas em quatro testes. Este 

autor comprovou ainda a existência de alguma variabilidade nos testes de 

flexibilidade, sendo o teste Senta e Alcança o mais utilizado. Porém, afirma que 

a maior inconstância ocorre na avaliação da força superior do corpo. 

Uma outra análise similar utilizando baterias de testes dos Estados 

Unidos da América (AAHPER Youth Fitness Test, 1958, 1965, 1976; AAHPERD 

Health-Related Physical Test, 1980; AAHPERD Physical Best, 1988) e da 

Europa (EUROFIT, 1988; FACDEX, 1991) foi efectuada mais recentemente por 

Freitas et al. (1997), tendo-se chegado a conclusões idênticas às de Safrit. 

Estas pesquisas, permitiram concluir que a maioria das baterias incluem 

as mesmas componentes, sendo os testes propostos para a sua avaliação, 

frequentemente os mesmos (Freitas et al., 2002). De acordo com este autor, os 

protocolos dos testes foram sendo ligeiramente modificados, em função dos 

conhecimentos disponíveis acerca da sua validade e das possíveis implicações 

na saúde das crianças e adolescentes. 
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Nos últimos anos, a bateria de testes do programa Fitnessgram tem sido 

apontada, como uma das melhores baterias associadas à saúde (Maia e 

Lopes, 2002; Sousa e Maia, 2005). Esta, caracteriza-se pela elevada 

qualidade, validade e fiabilidade dos testes que a constituem, sendo 

provavelmente a mais estudada na avaliação da ApFS de crianças e 

adolescentes (Sousa e Maia, 2005). O seu desenvolvimento é da 

responsabilidade de um grupo de peritos prestigiados nos EUA, os quais foram 

liderados pelo exímio epidemiologista da AF, Dr. Steve Blair do prestigiado 

Cooper Institute for Aerobics Research (Sousa e Maia, 2005). 

Esta bateria é, hoje em dia, utilizada para avaliar milhões de crianças e 

jovens nos EUA (Maia e Lopes, 2002). Segundo estes autores no nosso país, a 

instituição que mais tem investigado e utilizado esta bateria é a Faculdade de 

Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. 

O programa Fitnessgram compreende um sistema de avaliação criterial 

referenciado à saúde. Actualmente, existe uma versão portuguesa do mesmo 

(Fitnessgram, 2002), o qual é composto por uma Bateria de Testes (Quadro 8) 

que avalia as três componentes da ApF consideradas importantes pela sua 

estreita relação com a saúde: aptidão aeróbia, composição corporal e aptidão 

muscular (força muscular, resistência e flexibilidade). 
 

Quadro 8 – Bateria de teste Fitnessgram (Fitnssgram, 2002). 

Aptidão Aeróbia  Aptidão Muscular 
(Força, Resistência Muscular e Flexibilidade) 

Testes 
 Força Abdominal e 

Resistência  Força e Flexibilidade do 
Tronco 

 Testes  Testes 
− Vaivém* 
− Corrida 1 Milha 
− Marcha (alunos do 

secundário)  − Abdominais*  − Extensão do Tronco* 

Composição Corporal  Força Superior  Flexibilidade 

Testes  Testes  Testes 

− Medições das Pregas 
Adiposas* 

− Índice de Massa Corporal 
 

− Extensões de Braços* 
− Flexões de Braços em 

Suspensão Modificado 
− Flexões de Braços em 

Suspensão 
− Flexão de Braços em 

Suspensão 

 − Sentar e alcançar 
− Flexibilidade de Ombros 

*Teste recomendado 
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Cada componente da ApF pode ser avaliada por diversos testes, para os 

quais, existem valores de referência que são utilizados como critério para 

avaliar o desempenho da ApF, tendo em conta a idade e o género (Sousa e 

Maia, 2005). O Quadro 9 apresenta uma lista de valores de referência para a 

zona saudável de ApF dos testes mais recomendados. O valor da esquerda 

representa o limite inferior e o da direita o limite superior dessa zona saudável. 

 
Quadro 9 – Valores Fitnessgram para a Zona Saudável de Aptidão Física (Fitnssgram, 2002). 

Idade  Vaivém 
(percursos)  Abdominais 

(execuções) 
Extensão do 

Tronco 
(cm) 

 
Extensões 
de Braços 
(execuções) 

Rapazes            
5   2 10  15 30  3 8 
6   2 10  15 30  3 8 
7   4 14  15 30  4 10 
8   6 20  15 30  5 13 
9  

Participação 
na corrida. 
Registo de 

percursos não 
recomendado.  9 24  15 30  6 15 

10  23 61  12 24  23 30  7 20 
11  23 72  15 28  23 30  8 20 
12  32 72  18 36  23 30  10 20 
13  41 72  21 40  23 30  12 25 
14  41 83  24 45  23 30  14 30 
15  51 94  24 47  23 30  16 35 
16  61 94  24 47  23 30  18 35 
17  61 94  24 47  23 30  18 35 

17+  61 94  24 47  23 30  18 35 
Raparigas            

5   2 10  15 30  3 8 
6   2 10  15 30  3 8 
7   4 14  15 30  4 10 
8   6 20  15 30  5 13 
9  

Participação 
na corrida. 
Registo de 

percursos não 
recomendado.  9 22  15 30  6 15 

10  15 41  12 26  23 30  7 15 
11  15 41  15 29  23 30  7 15 
12  23 41  18 32  23 30  7 15 
13  23 51  18 32  23 30  7 15 
14  23 51  18 32  23 30  7 15 
15  23 51  18 32  23 30  7 15 
16  32 51  18 32  23 30  7 15 
17  41 51  18 32  23 30  7 15 

17+  41 51  18 32  23 30  7 15 
 

Por fim, uma novidade do Fitnessgram versão 6.0 é a inclusão da 

avaliação da AF. Esta avaliação foi acrescentada nesta última versão através 

da aplicação do Questionário de Actividade Física Fitnessgram, o qual permite 

avaliar padrões de AF no âmbito deste programa (Fitnessgram, 2002). 
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2.2.3. Aptidão Física e Obesidade em Crianças e Adolescentes 

 

Do ponto de vista conceptual seria de esperar uma relação inversa entre 

níveis de AF e a MG em crianças e adolescentes.Contudo, Mota (2002), refere 

que, tanto em crianças como em adultos, os resultados da investigação são 

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

do que os indivíduos considerados dentro dos valores critério de normalidade. 

Todavia, um grande número de estudos tem referenciado valores 

inferiores dos indicadores antropométricos tradicionais de sobrecarga ponderal 

(peso, IMC e pregas de adiposidade) em indivíduos mais activos e com melhor 

ApF (Mota, 2002). Na realidade, inúmeros estudos indicam que crianças e 

adolescentes obesos efectuam menos AF do que os seus pares (Bar-Or e 

Rowland, 2004; Malina et al. (2004). 

Segundo Malina et al. (2004), existem vários factores, tais como o 

crescimento e a maturação, que podem influenciar a ApF dos jovens. Para 

Barata (1997), o excesso de peso é um dos principais factores que interfere na 

condição física e na prestação desportiva. Numa perspectiva mecânica, o 

excesso de gordura representa uma carga inerte (peso morto) que tem de ser 

movida, constituindo-se como um importante factor limitativo da ApF (Malina et 

al., 2004). Este autor afirma que os efeitos da obesidade na performance são 

especialmente visíveis quando comparados com indivíduos não obesos. 

Normalmente, crianças e adolescentes obesos apresentam menores 

níveis de ApF, comparativamente, com sujeitos não obesos, independentemente 

da idade e do género (Bar-Or e Rowland, 2004; Chen et al., 2002; Malina et al., 

2004). De acordo com Tsimeas et al. (2005), a CC em geral e a gordura 

corporal em particular, afectam as componentes da ApF. Segundo Malina et al. 

(2004), os jovens obesos manifestam, geralmente, uma fraca performance 

motora que resulta da influência negativa exercida pela MG. Esta constatação 

poderá resultar do facto destes sujeitos tenderem a apresentar níveis de AF 

mais baixos (Hill et al, 1994). Para Atkinson e Walberg-Rankin (1994), a falta de 

exercício físico regular é a explicação mais provável para justificar os níveis 

consideravelmente baixos de ApF em jovens obesos. 



Aptidão Física e Obesidade na adolescência 

48  Hugo Rodrigues 

De facto, crianças que passem por longos períodos de inactividade 

ficam mais susceptíveis à acumulação de gordura corporal (Bar-Or e Rowland, 

2004). Deste modo, a AF regular é considerada benéfica, não só, para a 

melhoria da aptidão cardiovascular (Gutin et al., 2002), mas também para a 

diminuição da gordura corporal (Kimm et al., 2005), constituindo-se como um 

meio proveitoso para o controlo da mesma (BMA, 2005; Malina, 1994). 

Segundo Malina et al. (2004), a ApF negativa de crianças e 

adolescentes obesos manifesta-se de forma mais clara em determinadas 

actividades, tais como saltos, movimentos rápidos, lançamentos, corridas, 

agachamentos e flexões de braços com o corpo em suspensão. 

Baseando-se em dados não publicados de testes de ApF aplicados no 

Wingate Institute laboratory, Bar-Or e Rowland (2004) tentaram perceber as 

diferenças de performance em três grupos distintos de adolescentes (magros, 

normais e obesos). No final, constataram que enquanto os jovens mais magros 

e normais apresentavam “scores” de níveis de força semelhantes, os obesos 

tendiam a manifestar resultados consideravelmente inferiores. No entanto, para 

os autores, estas diferenças não resultam de uma possível debilidade interna 

do músculo ou de qualquer tipo de contracção deficiente, mas sim do excesso 

de massa corporal presente nos sujeitos obesos, a qual exerce uma forte 

resistência às suas acções. De acordo com Malina et al. (2004), os níveis de 

força e de potência absoluta de crianças obesas, reflecte-se nas grandes 

dimensões corporais que manifestam, incluindo o volume de massa muscular. 

Todavia, segundo estes autores, as crianças magras revelam grandes níveis 

de força e potência por unidade de volume corporal. Isto é, apesar de 

apresentarem um menor volume de massa magra e dimensões corporais mais 

reduzidas, revelam uma maior proporção de tecido magro, comparativamente 

com sujeitos obesos (Malina et al., 2004). Deste modo, as crianças magras 

apresentam maiores níveis de força relativa, enquanto que as obesas tendem a 

manifestar maiores níveis de força absoluta. 

Ainda relativamente aos jovens obesos, Malina et al. (2004) mencionam 

a existência de uma correlação positiva entre as medidas das pregas de 

adiposidade e os níveis de força estática. 
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Alguns estudos sugerem diferenças no tipo de fibras musculares em 

obesos comparativamente com pessoas magras. Este facto poderá ter alguma 

influência na realização de esforços prolongados (Atkinson e Walberg-Rankin, 

1994). O estudo de Wade et al. (1990), revelou que a proporção de fibras 

lentas tende a ser inversamente proporcional à adiposidade. Tais dados, 

poderão ser explicados pelo facto da obesidade estar associada a uma menor 

aptidão cardiorespiratória (Malina, 2001), a qual poderá ter como consequência 

a redução proporcional do número de fibras lentas.  

Segundo Lennmarken et al. (1986), a taxa de metabolismo energético, 

em indivíduos obesos, tende a ser mais elevada, sendo consequência de uma 

adaptação muscular ao peso excessivo.  

Relativamente ao sistema cardiovascular (central) e aos músculos 

(periferia) que captam oxigénio do sangue, o VO2máx reflecte a sua aptidão 

aeróbia (Atkinson e Walberg-Rankin, 1994). Normalmente, indivíduos obesos 

manifestam valores baixos de VO2máx, apresentando uma baixa aptidão 

aeróbia resultante do excesso de gordura corporal (Boreham e Riddoch, 2001; 

Eisenmann et al., 2005). De facto, o consumo máximo de oxigénio diminui de 

forma linear com o aumento da percentagem de gordura (Bar-Or e Rowland, 

2004). 

Um estudo efectuado recentemente por Nassis et al (2005), em crianças 

com sobrepeso e obesidade, evidenciou que as mais aptas em termos 

cardiorespiratórios, eram as que manifestavam valores mais baixos das pregas 

de adiposidade, do IMC e da percentagem de gordura corporal. Na realidade, 

existe uma significativa associação negativa entre o VO2máx e a percentagem 

de gordura corporal, tal como comprova o estudo de Ribeiro et al. (2003c). 

Contudo, parece claro que adolescentes obesos podem demonstrar aumentos 

de VO2máx e uma melhor tolerância a esforços aeróbios, se o exercício regular 

for incluído no seu programa de tratamento, podendo apresentar, neste 

sentido, uma melhor aptidão cardiovascular (Atkinson e Walberg-Rankin, 1994; 

Gutin et al., 2002). Assim, podemos concluir que quanto mais elevada for a 

aptidão cardiorespiratória de uma criança, menores serão os riscos de se 

tornar obesa (Nassis et al., 2005). 
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3. Objectivos do Estudo 
 
Objectivo Geral: 

Estudar a relação entre a aptidão física e a obesidade em adolescentes 

de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos. 

 

Objectivos Específicos: 
-Verificar os níveis de aptidão física tendo em atenção os critérios da Bateria de 

Testes Fitnessgram (2002). 

-Verificar níveis de sobrecarga ponderal, tendo em atenção as curvas de Cole 

et al. (2000). 

-Verificar a associação entre obesidade e aptidão física. 

 

4. Hipóteses do Estudo 
 

Tendo em conta a revisão bibliográfica realizada, foram estabelecidas 

cinco hipóteses: 

 
1. A prevalência de sobrepeso e obesidade, nos adolescentes que constituem 

a amostra deste estudo, é semelhante à evidenciada em outros estudos 

existentes na literatura. 

 
2. Níveis reduzidos de aptidão física estão associados aos valores de 

sobrepeso e obesidade. 

 
3. Sujeitos do sexo masculino apresentam, em todas as provas da bateria de 

testes Fitnessgram, taxas de sucesso mais elevadas do que o sexo feminino. 

 
4. Os sujeitos do sexo masculino apresentam, globalmente, níveis mais 

elevados de aptidão física, comparativamente com o sexo feminino. 

 
5. Para ambos os géneros, valores elevados de sobrecarga ponderal 

comprometem os desempenhos em todos os testes de aptidão física. 
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5. Material e métodos 
 

5.1. Caracterização da Amostra 

 

Este estudo foi realizado na área central e periférica da cidade do Porto 

com adolescentes de vários estabelecimentos de ensino (Escolas do Ensino 

Básico, 2º e 3º Ciclo, e Escolas Secundárias). A amostra foi constituída por 59 

adolescentes caucasianos, dos 13 aos 16 anos, sendo 26 do sexo masculino e 

33 do sexo feminino (Quadro 10).  
 

Quadro 10 – Amostra do estudo em função do género e da idade. 
Idade (anos) 

 13  14  15  16  Género 
 n %  n %  n %  n %  

n 
total 

Masculino  5 19,2%  9 34,6%  7 26,9%  5 19,2%  26 

Feminino  10 30,3%  13 39,4%  7 21,2%  3 9,1%  33 
Total  15 25,4%  22 37,3%  14 23,7%  8 13,6%  50 

 

A selecção foi aleatória, sendo retirados deste estudo os alunos/as que 

apresentassem qualquer tipo de doença que pudesse ser impeditiva de 

efectuar os testes. Deste modo, todos os sujeitos eram aparentemente 

saudáveis, não estando a tomar qualquer medicação. 

 Para a participação dos alunos neste estudo, foi obtido o consentimento 

dos encarregados de educação através de uma autorização por escrito. 
 

5.2. Instrumentarium 
 

Instrumentos utilizados na recolha dos dados antropométricos 

− Antropómetro de “Martin”  

− Balança digital marca “Seca 708”, com aproximação às centésimas 

− Folha de registo e esferográfica 

Instrumentos utilizados na recolha dos dados sobre a Aptidão Física 

− Gravador áudio marca Sony CSD-V30 

− CD de áudio previamente gravado 
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− Folhas de registo e esferográficas 

− Fita métrica com 25 metros 

− Colchões de ginásio 

− Uma faixa de medida em acrílico (75x11,5 cm) 

− Uma régua com 50cm e uma fita adesiva colorida assinalando as 

marcas dos 15 e dos 30cm. 

− Caixa do Teste Senta e Alcança, com 30cm de altura e fita métrica na 

parte superior, de acordo com o manual de testes FITNESSGRAM (2002). 
  

5.3. Procedimentos 

5.3.1. Procedimentos de Aplicação 

 

Todas as avaliações foram realizadas da parte da manhã, entre as 

8.30H e as 13.30H, sendo efectuadas pelos mesmos observadores, no sentido 

de se reduzir ao mínimo, os possíveis erros inter-observadores. Deste modo, 

foram avaliadas duas medidas antropométricas, peso e altura, que 

possibilitaram calcular o valor do IMC através da seguinte fórmula: 
 

 
 

Os valores de ponto de corte internacionais definidos por Cole et al. 

(2000), determinaram os jovens com sobrepeso e obesidade. 
 

Avaliação do Peso 
 
Para a determinação do valor do peso, o protocolo consistiu em colocar 

o aluno totalmente imóvel, descalço, com camisola e com calça de fato de 

treino. Os valores do peso foram registados em kg com aproximação às 100 gr. 

Este registo baseou-se numa primeira pesagem sendo depois o aluno medido 

em altura, e só posteriormente efectuada uma segunda pesagem. Sempre que 

se verificou uma diferença entre os valores, superior a 0,2 kg, foi efectuada 

uma nova pesagem, fazendo-se depois a média. 

 

  IMC = Peso (kg) / [Altura (m)]2 
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Avaliação da Altura 
 
Relativamente à medição da altura, o procedimento baseou-se em medir 

a distância entre o vertex (ponto superior da cabeça no plano mediano-sagital) 

e o plano de referência do solo. Foi solicitado aos alunos para se manterem 

numa posição estável (atitude antropométrica), com os calcanhares, nádegas, 

omoplatas e cabeça encostados num plano vertical. As medidas foram 

determinadas através do Antropómetro de “Martin” e registadas em centímetros 

com aproximação à primeira casa decimal (mm). Os alunos realizaram a 

primeira medição após serem pesados pela primeira vez, e a segunda após 

serem pesados pela segunda vez. Sempre que existia uma diferença entre as 

mensurações superior a 2mm, foi executada uma terceira medição, com a qual 

se registava uma média dos valores verificados. 
 

Para a avaliação das componentes da ApF, foram aplicados os testes 

recomendados pela Bateria de Testes FITNESSGRAM (2002) para avaliar a 

aptidão aeróbia e a aptidão muscular. 
 

Avaliação da Aptidão Aeróbia 
 
No sentido de avaliar a aptidão aeróbia dos alunos, foi aplicado o Teste 

Vaivém recomendado pela Bateria de Testes FITNESSGRAM (2002). Trata-se 

de um teste de patamares de esforço progressivo, ou seja, começa a uma 

baixa intensidade tornando-se progressivamente mais intenso. O objectivo do 

mesmo, consiste em percorrer a máxima distância possível de ida e volta, em 

percursos de 20 metros, com uma velocidade crescente em períodos 

consecutivos de um minuto. 

Neste sentido, foi inicialmente marcado um percurso de 20 metros com 

cones e uma linha em cada extremidade. Os observadores foram sempre os 

mesmos durante todo o estudo, estando preparados com folhas de registo e 

canetas. Este teste foi efectuado por grupos de alunos após avaliação 

antropométrica. 

O protocolo do teste baseou-se em instruir os alunos para completarem 

o maior número de voltas possível, tocando na linha de fundo quando ouvissem 
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um sinal sonoro. Neste momento, deveriam inverter o sentido da corrida até à 

outra extremidade. Nos casos em que os alunos atingiam a linha antes do sinal 

sonoro, estes deveriam esperar pelo mesmo para correrem em sentido 

contrário. A cadência da corrida foi estipulada por um conjunto de sinais 

acústicos intervalados entre si, produzidos por um reprodutor de CD’s. A 

velocidade da corrida era de 8,5 km/h no início do teste, sendo aumentada em 

0,5 km/h em cada minuto. 

Um sinal sonoro indicava o final do tempo de cada percurso e um triplo 

sinal sonoro no final de cada minuto indicava o final de cada patamar de 

esforço. Este último sinal tinha por objectivo alertar os alunos de que o ritmo de 

corrida iria aumentar, obrigando-os a acelerar a corrida para percorrem a 

distância de 20 metros em menos tempo. Em situações em que o aluno não 

atingia a linha no momento do sinal sonoro, deveria inverter imediatamente o 

sentido da corrida. Em seguida, era dada mais uma oportunidade para o aluno 

tentar acompanhar o ritmo da corrida até falhar novamente. Este procedimento 

foi seguido pelos alunos até não serem capazes de alcançar as linhas ao sinal 

sonoro. No final do teste, os alunos continuaram a andar para retornarem à calma. 

O Quadro 11, expõe os valores médios das frequências cardíacas máximas 

atingidas nesta prova, comprovando deste modo, a realização de esforços 

máximos, uma vez que os valores apresentados são elevados para ambos os 

géneros. 
Quadro 11 – Médias das Frequências Cardíacas máximas 
atingidas na prova de Vaivém. 

Medida Masculino Feminino 

FC máxima 199,88 ± 7,33 202,56 ± 11,39 

 

Para a obtenção dos valores de VO2máx, utilizou-se a fórmula de predição 

de Leger et al. (1988) que consistia da seguinte equação: 
 

 
 

onde V significa a velocidade atingida na última volta em km/h e ID a idade 

expressa em anos. 

 

  VO2máx (ml/kg/min) = 31,025 + 3,238 * V (km/h) – 3,248 * ID (anos) + 0,1536 * V (km/h) * ID(anos)
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Avaliação da Aptidão Muscular (Força, Resistência e Flexibilidade) 
 
No sentido de avaliar a aptidão muscular dos alunos, foram aplicados 

quatro testes recomendados pela Bateria de Testes FITNESSGRAM (2002): 

Teste de Força e Resistência Abdominal; Teste de Força e Flexibilidade do 

Tronco; Teste de Força e Resistência da Região Superior do Corpo; e Teste de 

Flexibilidade. 

 

1. Teste de Força e Resistência Abdominal (Abdominais) 
 
Para a realização do teste, o aluno teve de adoptar a posição inicial de 

decúbito dorsal, com joelhos flectidos a um ângulo aproximado de 140º, pés 

totalmente apoiados no chão, pernas ligeiramente afastadas, braços 

estendidos e paralelos ao tronco com as palmas das mãos viradas para baixo e 

apoiadas no colchão, mantendo os dedos estendidos e a cabeça em contacto 

com o colchão. Em seguida colocou-se uma faixa de medida em cima do 

colchão e por baixo dos joelhos do aluno executante, de forma a que apenas 

as pontas dos seus dedos tocassem na extremidade da faixa de medida. 

Mantendo sempre os calcanhares em contacto com o solo, o aluno teria 

de executar o movimento de flexão do tronco, fazendo deslizar lentamente os 

seus dedos pela faixa de medida até que a ponta dos dedos alcançasse a 

extremidade mais distante. Seguidamente o aluno teria de regressar à posição 

inicial, apoiando a cabeça nas mãos do observador. Este teve por função 

contar o número de repetições e observar possíveis execuções incorrectas. 

A cadência de execução foi estabelecida por um sinal sonoro emitido de 

três em três segundos, por um reprodutor de CD’s. O aluno foi instruído para 

tentar completar o maior número possível de abdominais até ao máximo de 75 

repetições. 

 

2. Teste de Força e Flexibilidade do Tronco (Extensão do Tronco) 
 
Neste teste, o aluno adoptou uma posição inicial de decúbito ventral 

sobre um colchão, mantendo os pés em extensão, as mãos debaixo das coxas 

e a cabeça apoiada, de forma a poder olhar para um ponto do colchão próximo 
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do seu nariz. Foi pedido ao aluno para, durante o a execução do movimento, 

não deixar de focar o seu olhar nesse ponto do colchão. Não foram permitidos 

movimentos balísticos, sendo a elevação do tronco feita de forma lenta e 

controlada, até atingir uma elevação máxima de 30cm, mantendo-se essa 

posição durante um tempo suficiente para a medição da distância 

compreendida entre o queixo do executante e o solo. A régua foi colocada a 

uma distância mínima de 2,5cm do queixo do aluno e não directamente por 

baixo deste. Uma vez feita a medição, o aluno regressou à posição de repouso 

de forma controlada. Foram permitidas duas tentativas, sendo registado o 

melhor resultado, o qual, foi arredondado ao centímetro. Medições acima dos 

30 cm foram consideradas e registadas como 30 cm. 

 

3. Teste de Força e Resistência da Região Superior do Corpo (Extensões 

de Braços) 
 
De acordo com o FITNESSGRAM (2002), a flexão/extensão dos 

membros superiores, até que a articulação do cotovelo atinja um ângulo de 90°, 

é o teste recomendado para a avaliação da força e resistência da região 

superior do corpo. O objectivo do teste consiste em completar o maior número 

possível de extensões de braços, com uma determinada cadência. 

Antes da aplicação do teste, foi dada uma breve instrução sobre a 

execução correcta do movimento pretendido. Desta forma, todos os alunos 

ficaram a reconhecer, observando e praticando, como é a flexão a 90°. 

Deste modo, o aluno assumiu uma posição de decúbito ventral no 

colchão, colocando as mãos por debaixo dos ombros, dedos estendidos, 

membros inferiores em extensão, ligeiramente afastados e apoiados nas 

pontas dos pés. Em seguida, o executante elevou-se do colchão apenas com 

força dos braços até à sua total extensão, mantendo sempre as costas e as 

pernas alinhadas. Foi indicado aos alunos que o corpo deveria formar uma 

linha recta da cabeça aos pés. O passo seguinte consistiu na flexão dos 

membros superiores até os cotovelos formarem um ângulo de 90° e os braços 

ficarem paralelos ao solo. Este movimento foi repetido pelo aluno, o maior 

número de vezes possível. O ritmo de execução foi de 20 extensões por 
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minuto, isto é, uma flexão/extensão em cada 3 segundos. A cadência de 

execução foi estabelecida por um sinal sonoro emitido por um reprodutor de 

CD’s. 

O teste foi interrompido sempre que se verificava uma segunda 

execução incorrecta, sendo o resultado final, o número total de extensões 

executadas correctamente. 

Enquanto o aluno executava as extensões, o observador contava as 

repetições e verificava se existiam possíveis execuções incorrectas. 

 

4. Teste de Flexibilidade (Senta e Alcança) 
 
De acordo com protocolo para a realização deste teste, é necessário 

utilizar uma caixa de madeira específica. Assim, o aluno teve de se descalçar e 

de se sentar junto a esta com um membro inferior completamente estendido, 

ficando a planta do pé em contacto com a extremidade da caixa. 

O outro joelho ficou flectido com a planta do pé assente no chão e a uma 

distância de aproximadamente 5 a 8 cm do joelho da perna que estava em 

extensão. Em seguida, os braços foram estendidos para a frente e colocados 

por cima da fita métrica, com as mãos sobrepostas e as palmas das mãos 

viradas para baixo. A partir desta posição, pediu-se ao aluno para flectir o 

corpo para a frente quatro vezes, mantendo as mãos sobre a escala. Na quarta 

tentativa, o aluno teve de manter a posição alcançada pelo menos durante 1 

segundo. Depois de medir um dos lados, o aluno trocou a posição das pernas e 

recomeçou as flexões do lado oposto. Durante a flexão do tronco à frente, foi 

permitido ao aluno mover o joelho flectido para o lado, de modo a facilitar o 

deslocamento do tronco para a frente. 

O observador para além de verificar a execução correcta do movimento, 

registou a distância alcançada em cada um dos lados, arredondado ao cm, 

com um máximo de 30 cm. O desempenho foi limitado para evitar a hiperflexão 

da zona lombar. 
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5.3.2. Procedimentos de análise estatística 

 

A descrição das variáveis foi efectuada de acordo com as estatísticas 

habituais: médias, desvios padrão e frequências relativas. 

Para comparar as diferenças de médias entre diversas situações 

(idades; categorias de IMC), foi efectuada uma análise de variância a dois 

factores (ANOVA). O teste de múltipla comparação a posteriori utilizado, foi o 

teste de Scheffe. Por outro lado, a comparação de médias de uma determinada 

variável, para dois grupos de casos independentes (sexo masculino e sexo 

feminino), foi obtida através do Teste t de medidas independentes. 

O teste de independência do Qui-Quadrado, foi utilizado para averiguar 

se duas variáveis poderiam estar relacionadas. 

Por sua vez, o grau de associação entre variáveis, foi determinado 

através da Correlação de Pearson, sendo também determinadas as respectivas 

rectas de regressão linear. 

Para o tratamento dos dados foi utilizado o software SPSS (Statistics 

Package for Social Sciences) versão 12.0. Todos os cálculos foram efectuados 

neste programa estatístico, sendo o nível de significância mantido em 0,05 

(5%). 
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6. Apresentação dos Resultados 
 

6.1. Valores de Peso, Altura e IMC em função da idade e sexo 

 
No Quadro 12 estão apresentadas, em função do género, as médias e 

respectivos desvios padrão das medidas somáticas consideradas nesta 

pesquisa (Peso, Altura e IMC). 
 

Quadro 12 – Resultados do Teste t para as diferenças de médias [média (), 
desvio padrão (DP)] do peso, altura e IMC, em função do género. 

Rapazes (n=26) Raparigas (n=33) Medidas  
± DP ± DP 

p 

Peso (kg)  57,58±15,15 59,96±12,51 0,513 
       

Altura (cm)  164,65±7,66 160,62±6,62 0,034* 
       

IMC (kg/m2)  21,03±4,33 22,81±4,46 0,128 
* p<0,05 

 

No sentido de verificarmos a significância das diferenças de médias, 

entre os géneros, utilizamos o Teste t. Este, evidenciou diferenças 

estatisticamente significativas, apenas para a variável Altura, comprovando-se 

que os rapazes tendem a ser mais altos do que as raparigas. 

Embora as outras duas medidas não evidenciem diferenças 

significativas, a Figura 17, expressa que as raparigas tendem a manifestar 

valores mais elevados de peso e IMC do que os rapazes. Por sua vez, estes 

tendem a ser mais altos, particularmente aos 14 e 15 anos.  
 

 
Figura 17 – Comportamento dos valores médios do Peso, Altura e IMC em função da idade e do género. 
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A análise dos gráficos permitiu-nos constatar que, de uma forma geral, 

os valores médios das três medidas somáticas (Peso; Altura; IMC), vão 

aumentando ao longo da idade. Os resultados da ANOVA comprovam isso 

mesmo ao evidenciaram para as três medidas, diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05) entre as diversas idades da amostra (Quadro 13). 
 

Quadro 13 – Resultados da ANOVA para as diferenças de médias do Peso, 
Altura e IMC, em função da idade. 
Variável Independente Variáveis Dependentes p 

Peso 0,025* 
   

Altura 0,017* 
   

Idade 

IMC 0,059* 
* p<0,05 

 
 

6.2. Valores médios da ApFS em função da idade e sexo 
 

Os Quadros e as Figuras que se seguem mostram, de uma forma 

normativa, as médias dos resultados nos testes de Abdominais, Extensão do 

Tronco, Extensões de Braços, Vaivém e Senta e Alcança, em função da idade 

cronológica e do género. 
 
Quadro 14 – Resultados da ANOVA para as diferenças dos valores médios obtidos nos 
testes Fitnessgram, em função da idade. 
Variável Independente  Variáveis Dependentes p 

Abdominais 0,761 
   

Extensão do Tronco 0,633 
   

Extensões de Braços 0,529 
   

Vaivém 0,916 
   

Senta e Alcança (lado direito) 0,057 
   

Idade  

Senta e Alcança (lado esquerdo) 0,044* 
* p<0,05 
 

Pela análise do Quadro 14 podemos constatar que as diferenças de 

médias ao longo da idade não apresentam significado estatístico em nenhum 

teste, com a excepção do Senta e Alcança para o lado esquerdo. Apesar de 

neste teste, a ANOVA evidenciar significância estatística, esta deve ser muito 

reduzida, uma vez que o teste de comparação múltipla Scheffe não detecta 

diferenças estatísticas entre as várias idades. 
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Tal como podemos observar no Quadro 15, o Teste t evidencia que as 

únicas diferenças de médias, com significância estatística, correspondem às 

diferenças entre géneros nos testes de Abdominais, Extensões de Braços e 

Vaivém. Todas estas provas, apresentam valores de significância inferiores a 0,05. 
 

Quadro 15 – Resultados do Teste t para as diferenças dos valores médios obtidos 
nos testes Fitnessgram, em função do género. 

Rapazes Raparigas  
Variável Dependente 

± DP ± DP  
p 

Abdominais 35,22±17,24 18,31±13,48  0,000* 
       

Extensão do Tronco 33,12±5,91 31,54±5,60  0,298 
       

Extensões de Braços 13,59±9,14 3,88±4,71  0,000* 
       

Vaivém 46,66±6,60 40,20±5,18  0,000* 
       

Senta e Alcança (lado direito) 22,37±5,94 23,75±9,77  0,506 
       

Senta e Alcança (lado esquerdo) 21,40±6,44 23,00±9,21  0,434 

* p<0,05 
 
Na Figura 18 encontra-se a representação gráfica das médias, no teste 

de Abdominais, em função da idade e do género. 
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Figura 18 – Representação gráfica das médias, em função da idade e do 
género, no teste de Abdominais. 

 

Neste teste, é clara a existência de diferenças significativas entre 

géneros (p<0,05), sendo que os rapazes, desde cedo, apresentam valores 

médios mais elevados. Aos 16 anos, os rapazes apresentam um declínio 

notório, sendo nesta idade que se verifica a maior aproximação entre sexos. 
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Relativamente ao teste de Extensão do Tronco, a Figura 19 apresenta 

as médias em função da idade e do género. 
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Figura 19 – Representação gráfica das médias, em função da idade e do 
género, no teste de Extensão do Tronco. 

 

Este gráfico evidencia, de forma clara, a existência de uma grande 

aproximação das médias quer entre as idades, quer entre os sexos. A faixa 

etária dos 14 anos exibe a maior diferença verificada entre os géneros, não 

tendo, contudo, qualquer significado estatístico. 

Tal como já havia acontecido com o teste de Abdominais, também no 

teste de Extensões de Braços presenciamos fortes diferenças nos valores 

médios obtidos nos dois géneros (p<0,05), sendo que os rapazes voltam a 

apresentar uma tendência fortemente ascendente comparativamente com as 

médias das raparigas (Figura 20). 
 

13 14 15 16
Idade

0

5

10

15

M
éd

ia
 d

o 
nú

m
er

o 
de

 e
xe

cu
çõ

es

8,60

15,67
14,00 14,25

3,67 4,48 4,29

1,00

sexo dos alunos
masc.
fem.

 
Figura 20 – Representação gráfica das médias em função da idade e do género, 
no teste de Extensões de Braços. 
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Na Figura 21 estão representadas, graficamente, as médias do VO2máx 

no teste Vaivém, em função da idade e do género. O Teste t evidenciou, mais 

uma vez, diferenças significativas entre géneros (p<0,05). 
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Figura 21 – Representação gráfica das médias do VO2máx no teste Vaivém em 
função da idade e do género. 

 

Embora as diferenças ao longo da idade não sejam significativas, a 

análise do gráfico permitiu-nos verificar, nas raparigas, uma tendência para 

diminuírem os valores de VO2máx à medida que a idade aumenta. 

Para terminar este ponto, apresentamos na Figura 22, as médias em 

função do género e em cada valor discreto da idade, para o teste Senta e 

Alcança (lado direito e lado esquerdo). 
 

 
Figura 22 – Representação gráfica das médias do lado direito (a) e esquerdo (b) do teste Senta e 
Alcança, em função da idade e do género. 
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Tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, não verificamos a 

existência de diferenças significativas entre o sexo masculino e feminino. Não 

obstante, a análise dos gráficos permitiu-nos constatar que somente aos 15 

anos, os rapazes apresentam valores médios de flexibilidade superiores aos 

das raparigas. Por sua vez, aos 16 anos, ambos os sexos, apresentam uma 

aproximação dos valores médios de flexibilidade para o lado direito, não se 

verificando o mesmo do lado oposto. A maior aproximação destes valores para 

ambos os sexos e para ambos os lados acontece aos 13 anos. 
 

 

6.3. Frequências de desempenho por teste, género e idade 
 

Nos Quadros que se seguem, apresentamos as frequências do 

desempenho motor por género e idade em cada um dos testes de ApFS. De 

modo a facilitar a análise dos resultados, definimos três categorias: quando o 

desempenho individual se encontra dentro da zona adequada de ApF (zona 

saudável) é atribuído o valor “1”; quando está para além do limite superior 

dessa zona é classificado com “2”, e finalmente, quando o sujeito executa a 

prova com insucesso, é classificado com o valor “0”. Em relação ao teste Senta 

e Alcança, a bateria Fitnessgram classifica os resultados obtidos em apenas 

duas categorias: inaptos com o valor “0” e aptos com o valor “1”, não se 

registando, para este caso, valores superiores à zona saudável. 

Assim, começamos por apresentar, no Quadro 16, os resultados obtidos 

pelos rapazes em cada um dos testes Fitnessgram realizados. As variáveis 

apresentadas nesse Quadro (idade e níveis de aptidão), foram analisadas no 

sentido de verificarmos a existência de alguma associação entre elas. Deste 

modo, obtivemos os valores do teste do Qui-Quadrado de Pearson (x2), os 

quais apresentaram, para todos os testes, níveis de significância superiores a 

0,05. Tal facto, indica que não existe associação entre as variáveis, sendo 

estas, consideradas como independentes. 
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Quadro 16 – Frequências de desempenho dos rapazes nos diferentes testes Fitnessgram (valor 
0=aptidão insuficiente; valor 1=aptidão adequada; valor 2=aptidão superior ao intervalo óptimo). 

 Sexo Masculino 
Abdominais Extensão do Tronco Extensões de Braços Idade 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

13 40,0% 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 60,0% 80,0% 20,0% - 
14 22,2% 55,6% 22,2% - 22,2% 77,8% 55,6% 33,3% 11,1% 
15 28,6% 42,9% 28,6% 14,3% 14,3% 71,4% 57,1% 42,9% - 
16 40,0% 40,0% 20,0% - 20,0% 80,0% 60,0% 40,0% - 

          

x2=1,957 p=0,924 x2=2,771 p=0,837 x2=2,734 p=0,841  
 

Total 30,8% 42,3% 26,9% 7,7% 19,2% 73,1% 61,5% 34,6% 3,8% 
          

Vaivém (VO2máx) Senta e Alcança (Direita) Senta e Alcança (Esquerda)Idade 0 1 2 0 1 0 1 
13 20,0% 60,0% 20,0% 60,0% 40,0% 60,0% 40,0% 
14 - 88,9% 11,1% 33,3% 66,7% 44,4% 55,6% 
15 42,9% 28,6% 28,6% 28,6% 71,4% 14,3% 85,7% 
16 40,0% 20,0% 40,0% 20,0% 80,0% 20,0% 80,0% 

        

x2=9,178 p=0,164 x2=2,015 p=0,569 x2=3,558 p=0,313  
 

Total 23,1% 53,8% 23,1% 34,6% 65,4% 34,6% 65,4% 
 

Apesar de não haver dependência entre as variáveis em causa, 

resolvemos fazer uma análise dos resultados apresentados pelo sexo 

masculino desta amostra. Neste sentido, salientamos algumas evidências 

relativamente aos desempenhos nas diferentes provas da bateria Fitnessgram. 

Começando pelo teste de Abdominais, verificamos que a taxa de 

insucesso aos 13 e 16 anos é de 40%, ao passo que nos 14 e 15 anos 

corresponde a aproximadamente 22% e 28% respectivamente. Na realidade, 

cerca de 31% dos rapazes da amostra, não conseguem chegar aos níveis 

adequados de aptidão para esta prova. 

Relativamente ao teste de Extensão do Tronco a percentagem de 

sucesso é extremamente elevada em cada uma das idades consideradas. A 

taxa de sucesso é tal, que cerca de 73% dos rapazes, ultrapassam o valor da 

zona considerada óptima de ApFS. 

Em seguida, verificamos que no teste de Extensões de Braços o quadro 

é bem pior, uma vez que a percentagem total de insucesso engloba cerca de 

62% dos adolescentes. Por sua vez, o teste Vaivém, apresenta uma 

percentagem elevada de rapazes com um VO2máx dentro da zona saudável, 

ou acima desta (aproximadamente 77%), não existindo, aos 14 anos, nenhum 
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sujeito com insucesso. Contudo, a partir dos 15 anos a percentagem de 

insucesso aumenta, sendo superior a 40%. 

Para o teste de Senta e Alcança, os valores de sucesso e insucesso são 

idênticos para ambos os lados (direito e esquerdo). De uma forma geral, a 

maioria dos rapazes apresenta níveis de flexibilidade isquio-lombar dentro da 

zona saudável (cerca de 65%), havendo uma tendência para a frequência de 

sucessos aumentar com a idade. 

No Quadro 17, apresentamos os desempenhos obtidos pelas raparigas 

em cada um dos testes Fitnessgram realizados. A relação entre variáveis 

utilizadas foi determinada através dos valores do Qui-Quadrado de Pearson 

(x2), os quais expressam níveis de significância inferiores a 0,05 apenas para o 

teste de Extensão do Tronco (x2=12,961; p=0,044). Assim, para este teste, 

verificamos uma certa dependência entre a variável idade e a variável 

correspondente aos três níveis de aptidão. Podemos então constatar que os 

níveis de aptidão observados no sexo feminino, para o teste de Extensão do 

Tronco, são diferentes de idade para idade. Relativamente aos restantes 

testes, as variáveis em causa caracterizam-se pela sua independência. 
 

Quadro 17 – Frequências de desempenho das raparigas nos diferentes testes Fitnessgram (valor 
0=aptidão insuficiente; valor 1=aptidão adequada; valor 2=aptidão superior ao intervalo óptimo). 

 Sexo Feminino 
Abdominais Extensão do Tronco Extensões de Braços Idade 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

13 60,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0% 80,0% 80,0% 20,0% - 
14 53,8% 23,1% 23,1% 7,7% 76,9% 15,4% 92,3% - 7,7% 
15 42,9% 57,1% - - 28,6% 10,0% 71,4% 28,6% - 
16 66,7% 33,3% - - 33,3% 66,7% 100,0% - - 

          

x2=4,482 p=0,612 x2=12,961 p=0,044 x2=5,895 p=0,435  
 

Total 54,5% 33,3% 12,1% 6,1% 42,4% 51,5% 84,8% 12,1% 3,0% 
          

Vaivém (VO2máx) Senta e Alcança (Direita) Senta e Alcança (Esquerda)Idade 0 1 2 0 1 0 1 
13 - 90,0% 10,0% 70,0% 30,0% 80,0% 20,0% 
14 7,7% 69,2% 23,1% 38,5% 61,5% 38,5% 61,5% 
15 28,6% 57,1% 14,3% 71,4% 28,6% 85,7% 14,3% 
16 66,7% - 33,3% 66,7% 33,3% 66,7% 33,3% 

        

x2=11,981 p=0,062 x2=3,228 p=0,358 x2=6,204 p=0,102  
 

Total 15,2% 66,7% 18,2% 57,6% 42,4% 63,6% 36,4% 
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Ao analisarmos o Quadro anterior, constatamos determinadas 

evidências relativamente ao desempenho das raparigas, desta amostra, nas 

diferentes provas da bateria Fitnessgram. Deste modo, no teste de Abdominais 

a taxa de insucesso é aproximadamente de 55%. Valor este, bem mais elevado 

do que o apresentado pelos rapazes (31%). Na realidade, as raparigas entre os 

15 e 16 anos não atingem, para este teste, valores de desempenho superiores 

aos da zona saudável. Por sua vez, a taxa de insucesso tende a diminuir até 

aos 15 anos, voltando a aumentar aos 16 anos, idade na qual o valor 

percentual surge como sendo o mais elevado. 

Tal como nos rapazes, a taxa de sucesso nas raparigas, no teste de 

Extensão do Tronco é bastante elevada, havendo apenas 6% com registo de 

insucesso. Verificamos deste modo, tanto nos rapazes como nas raparigas, um 

elevado valor de flexibilidade e força dos músculos extensores do tronco. 

Relativamente ao teste de Extensões de Braços constatamos, nas 

raparigas, uma elevadíssima taxa de insucesso. Cerca de 85% das adolescentes 

desta amostra, não atingem os valores de desempenho considerados 

adequados para a idade. Aos 13 anos, o insucesso é de 80%, atingindo aos 16 

anos os 100%. Este panorama é ainda mais grave do que nos rapazes. 

Passando para a análise dos resultados obtidos no teste Vaivém, 

verificamos que aos 13 anos, as raparigas não registam qualquer insucesso. 

Porém, a tendência de insucessos vai aumentando com a idade, apresentando, 

aos 16 anos, uma percentagem elevada de aproximadamente 67%. Fazendo 

uma comparação entre géneros, verificamos que os rapazes apresentam, para 

este teste, uma taxa de insucesso mais elevada do que as raparigas (cerca de 

23% e 15% respectivamente). 

Por último, no teste Senta e Alcança, verificamos que os níveis de 

flexibilidades isquio-lombar são, de uma forma geral, inferiores quando 

comparados com os rapazes. Enquanto que no sexo masculino existe uma 

maior percentagem de sucessos, no sexo feminino os insucessos superam. Por 

outro lado, os rapazes tendem a manifestar um maior equilíbrio entre o lado 

direito e esquerdo, comparativamente com as raparigas. Estas apresentam 

mais sucessos para o lado direito (42%) do que para o esquerdo (36%). 
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6.4. Taxas de sucesso e insucesso em todos os testes de ApFS 

 

Quando consideramos a possibilidade de analisar, em cada idade, as 

taxas de sucesso e insucesso em todos os testes Fitnessgram, verificamos o 

quadro de resultados que a seguir se apresenta (Quadro 18). 

 
Quadro 18 – Taxas de sucesso total (todos os testes), insucesso total (todos os testes) e 
insucesso parcial (um ou mais testes), em função do género e da idade 

Rapazes  Raparigas 
Idade Insucesso 

Total 
Insucesso 

Parcial 
Sucesso 

Total  Insucesso 
Total 

Insucesso 
Parcial 

Sucesso 
Total 

13 0% 80,0% 20,0%  0% 80,0% 20,0% 
14 0% 55,6% 44,4%  0% 100,0% 0% 
15 0% 57,1% 42,9%  0% 100,0% 0% 
16 0% 80,0% 20,0%  0% 100,0% 0% 

        

 x2=1,538 p=0,674  x2=4,897 p=0,180 
        

Total 0% 65,4% 34,6%  0% 93,9% 6,1% 
 

Uma percentagem substancial da população desta amostra não atinge, 

em todos os testes, níveis de ApFS considerados adequados (cerca de 65% 

nos rapazes e 94% nas raparigas). 

Apesar dos rapazes apresentarem taxas de sucesso mais elevadas, 

nunca chegam a ultrapassar os 50%, sendo a maior frequência de sucessos 

aos 14 anos com cerca de 44%. 

Relativamente ao sexo feminino, o cenário caracteriza-se por ser bem 

mais negativo. Na realidade, as raparigas entre os 14 e os 16 anos, não 

atingem as zonas de sucesso na totalidade dos testes. Mesmo aos 13 anos, o 

registo de insucesso é de 80%, havendo somente 20% (n=2) que conseguem 

alcançar tal patamar. 

Deste modo, enquanto que os rapazes apresentam uma taxa de 

sucesso em todos os testes de ApFS de aproximadamente 35%, as raparigas 

manifestam um valor percentual bastante inferior que ronda os 6%. Contudo, 

para ambos os géneros, não verificamos a existência de insucessos totais, o 

que significa que em pelo menos uma prova de ApFS, os sujeitos são 

considerados aptos. 
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6.5. Prevalência de sobrepeso e obesidade 

 

O estudo dos valores de IMC foi efectuado em duas etapas. Em primeiro 

lugar foi realizado um levantamento idêntico ao efectuado para os resultados 

dos testes da bateria Fitnessgram, isto é, foi atribuído o valor “0” ao peso normal, 

o valor “1” ao sobrepeso e o valor “2” à obesidade. De seguida, e com base na 

informação providenciada por Cole et al. (2000), determinamos a prevalência 

do sobrepeso e obesidade nesta amostra de adolescentes (Figura 23). 
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Figura 23 – Prevalência das categorias de IMC definidas por Cole et al. (2000), em 
função do género. 

 

As variáveis em estudo no gráfico anterior (género e categorias de IMC), 

caracterizam-se por ser independentes, não apresentando associações 

significativas, uma vez que o valor do Qui-Quadrado de Pearson, apresenta um 

nível de significância superior a 0,05 (x2=0,722; p=0,697). 

Caracterizando a prevalência da nossa amostra, verificamos que cerca 

de 23% dos rapazes e 30% das raparigas apresentam sobrepeso e obesidade, 

havendo cerca de 77% e 70%, respectivamente, que manifestam índices 

normais de sobrecarga ponderal. 

O gráfico representado na Figura 24, descreve a prevalência das três 

categorias de IMC nos adolescentes que constituem a amostra do nosso 

estudo, não fazendo distinção entre géneros. 
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Figura 24 – Representação gráfica da distribuição da amostra em função 
das três categorias de IMC definidas por Cole et al. (2000). 

 

Deste modo, para a presente amostra, a prevalência de adolescentes 

com índices de sobrecarga ponderal superior à considerada adequada é de 

aproximadamente 27%. Deste valor, cerca de 20% corresponde a jovens com 

sobrepeso e 7% a sujeitos obesos. 
 

6.6. Influência das várias categorias de IMC nos níveis de ApFS 
 

6.6.1. Sexo Masculino 
 

O Quadro e as Figuras que se seguem mostram, de uma forma normativa, 

o comportamento médio dos resultados, dos rapazes, nos testes de Abdominais, 

Extensão do Tronco, Extensões de Braços, Vaivém e Senta e Alcança, tendo 

em conta as três categorias de IMC definidas por Cole et al. (2000). 
 

Quadro 19 – Resultados da ANOVA para as diferenças dos níveis médios obtidos, pelos 
rapazes, nos testes Fitnessgram, em função das categorias de IMC. 

Normal Sobrepeso Obesidade  Variáveis 
Dependentes  

± DP ± DP ± DP  
p 

Abdominais  1,05±0,76 0,80±0,84 0,00±0,00  0,379 
         

Extensão do Tronco  1,65±0,59 1,60±0,89 2,00±0,00  0,854 
         

Extensões de Braços  0,50±0,61 0,20±0,45 0,00±0,00  0,459 
         

Vaivém  1,10±0,64 0,80±0,84 0,00±0,00  0,240 
         

Senta e Alcança  1,25±0,97 1,60±0,89 1,00±0,00  0,727 

* p<0,05 
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Tal como se pode observar no Quadro 19, a ANOVA permitiu-nos 

constatar, em todos os testes do sexo masculino, a inexistência de diferenças 

estatisticamente significativas entre as três categorias de IMC. 

Em seguida, apresentamos na Figura 25, um gráfico de perfis, onde 

expomos os valores médios dos níveis de aptidão atingidos nos diferentes 

testes, em função das categorias de IMC. Relembramos ainda, que em cada 

um desses testes, o nível máximo de aptidão corresponde ao valor “2” e o nível 

mais baixo ao valor “0”, sendo o valor “1” referente à zona saudável. Por sua 

vez, no caso do teste Senta e Alcança, a avaliação para os dois lados (direito e 

esquerdo) baseia-se em apenas dois níveis de classificação, valor “0” (não 

apto) e valor “1” (apto). Deste modo, resolvemos realizar um somatório entre os 

dois lados do teste para caracterizar a aptidão da componente de flexibilidade 

avaliada por este teste. Assim, o resultado desta adição, permitiu-nos criar três 

níveis de classificação (“0”, “1” e “2”) iguais aos utilizados nos restantes testes 

de ApFS. 
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Figura 25 – Perfis da ApFS, para o sexo masculino, em função das três categorias de 
IMC definidas por Cole et al. (2000). 

 

 

Na análise do gráfico anterior, verificamos uma tendência para os 

rapazes, com sobrepeso e obesidade, apresentarem níveis desempenho mais 

reduzidos, comparativamente com os restantes adolescentes. Porém, no teste 

Senta e Alcança, os valores dos sujeitos com sobrepeso superam ligeiramente 

os restantes. 

Sendo a amostra deste estudo representada por um único rapaz obeso 

(n=1), não queremos estar a aprofundar, em demasia, as interpretações destes 
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perfis, uma vez que não existe significado estatístico nas suas diferenças, 

especialmente no que se refere à categoria da obesidade. Contudo, não deixa 

de ser curiosa a divergência, de desempenhos, verificada entre esta categoria 

e as restantes, especialmente nos testes de Abdominais e Vaivém. 

 

6.6.2. Sexo Feminino 
 

Neste ponto, expomos, para o sexo feminino, o comportamento médio 

dos resultados nos diferentes testes Fitnessgram, em função das três 

categorias de IMC definidas por Cole et al. (2000). 
 

Quadro 20 – Resultados da ANOVA para as diferenças dos níveis médios obtidos, pelas 
raparigas, nos testes Fitnessgram, em função das categorias de IMC. 

Normal Sobrepeso Obesidade  Variáveis 
Dependentes  

± DP ± DP ± DP  
p 

Abdominais  0,70±0,77 0,29±0,49 0,33±0,58  0,346 
         

Extensão do Tronco  1,48±0,67 1,43±0,54 1,33±0,58  0,927 
         

Extensões de Braços  0,13±0,35 0,43±0,79 0,00±0,00  0,265 
         

Vaivém  1,22±0,52 0,71±0,49 0,33±0,58  0,009* 
         

Senta e Alcança  0,74±0,92 0,71±0,95 1,33±1,16  0,579 

* p<0,05 
 

A aplicação da ANOVA aos resultados obtidos pelo sexo feminino nas 

diferentes provas (Quadro 20), permitiu-nos constatar a existência de 

diferenças significativas, entre as categorias de IMC, apenas nos níveis de 

VO2máx obtidos no teste Vaivém (p=0,009). Assim, no sentido de 

identificarmos as categorias de IMC responsáveis por tais diferenças, 

resolvemos obter o teste de comparação múltipla de Scheffe, o qual, 

evidenciou diferenças estatisticamente significativas entre as adolescentes 

obesas e as que apresentavam peso normal (p = 0,032). 

Em seguida, apresentamos na Figura 26, um gráfico de perfis para o 

sexo feminino, onde expomos os valores médios dos níveis de aptidão 

atingidos nos diferentes testes, em função das categorias de IMC. 
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Figura 26 – Perfis da ApFS, para o sexo feminino, em função das três categorias de IMC 
definidas por Cole et al. (2000). 

 

 
Na análise do gráfico anterior, verificamos que as adolescentes obesas 

tendem a apresentar níveis desempenho mais reduzidos, comparativamente 

com as restantes categorias de IMC. Porém, no teste Senta e Alcança, os 

valores alcançados, superam ligeiramente os obtidos pelas raparigas com peso 

normal e sobrepeso. 

O gráfico evidencia ainda, de forma clara, as diferenças existentes entre 

os níveis de aptidão, das raparigas com peso normal e obesas, no teste 

Viaivém. Já nos rapazes havíamos verificado tendência semelhante, contudo, 

as diferenças de valores de VO2máx, entre indivíduos normais e obesos, 

revelam ser estatisticamente significativas apenas no sexo feminino. 

 

6.6.3. Influência das categorias de IMC na ApFS Final 

 

Tendo em conta a totalidade da amostra deste estudo, procuramos 

analisar, para cada categoria de IMC, as diferenças entre as médias da variável 

ApFS Final. Esta, foi determinada através da soma dos níveis atingidos em 

cada teste, originando deste modo, um valor final que caracteriza a ApFS de 

cada adolescente. 

Relembramos que em cada teste, o nível máximo de aptidão 

corresponde ao valor “2”. Assim, para a variável de ApFS Final, salientamos 

que o desempenho máximo possível a ser atingido, corresponde a 10 valores, 

uma vez que cada teste contribui com um máximo de 2 valores, havendo um 

total de 5 testes. Contudo, e tal como refere Maia (1998), este procedimento 
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obriga-nos a assumir que cada teste irá marcar, de igual forma, cada faceta da 

ApFS, exercendo um mesmo contributo na classificação final da mesma.  

Tal como se pode observar no Quadro 21, a ANOVA permitiu-nos 

constatar, para os níveis médios de ApFS Final, a inexistência de diferenças 

estatisticamente significativas entre as três categorias de IMC. 
 

Quadro 21 – Resultados da ANOVA para as diferenças de níveis médios de ApFS Final, em função 
das categorias de IMC e para os dois géneros. 

Normal Sobrepeso Obesidade  Variável 
Dependente 

 Género 
± DP ± DP ± DP  

p 

 Rapazes 5,55±2,06 5,00±2,00 3,00±0,00  0,452 
          ApFS Final 
 Raparigas 4,26±1,69 3,57±2,07 3,33±1,53  0,519 

* p<0,05 
 

No sentido de verificarmos a significância das possíveis diferenças entre 

géneros, para a variável ApFS Final, utilizamos o Teste t (Quadro 22). 
 

Quadro 22 – Resultados do Teste t para as diferenças de ApFS Final, em 
função do género. 

Rapazes Raparigas Variável 
Dependente  

± DP ± DP 
p 

ApFS Final  5,35±2,04 4,03±1,74 0,010* 

* p<0,05 
 

Tendo em conta o Quadro anterior, verificamos que a amostra deste 

estudo evidencia a existência de diferenças estatisticamente significativas entre 

os dois sexos. Deste modo, os rapazes tendem a apresentar melhores níveis 

de ApFS do que as raparigas. Este facto pode ser comprovado na análise da 

Figura 27. 
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Figura 27 – Valores de ApF Final em função dos sexos e das 
categorias de IMC definidas por Cole et al. (2000). 
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Por outro lado, o gráfico anterior revela uma tendência para os 

adolescentes obesos apresentarem níveis de ApFS mais reduzidos do que os 

restantes jovens. Contudo, como já vimos anteriormente, tais diferenças não 

são consideradas estatisticamente significativas. 

Ao agruparmos ambos os sexos da amostra, obtemos o seguinte gráfico 

de desempenhos finais, em função das categorias de IMC (Figura 28). 
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Figura 28 – Valores de ApF Final em função das categorias de IMC 
definidas por Cole et al. (2000). 

 
Também para este caso a ANOVA evidenciou a inexistência de 

diferenças estatisticamente significativas entre as três categorias de IMC 

(Quadro 23). 
 

Quadro 23 – Resultados da ANOVA para as diferenças de níveis médios de 
ApFS Final, em função das categorias de IMC. 

Normal Sobrepeso Obesidade Variável 
Dependente 

 
± DP ± DP ± DP 

p 

ApFS Final  4,86±1,96 4,17±2,08 3,25±1,26 0,205 

* p<0,05 
 
 

6.7. Correlações entre valores de IMC e valores de ApFS 
 

6.7.1. Sexo Masculino 
 

O Quadro 24 caracteriza, para o sexo masculino, as correlações 

existentes entre os valores de IMC e os resultados obtidos nos testes de 

Abdominais, Extensão do Tronco, Extensões de Braços, Vaivém e Senta e 
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Alcança. No final do Quadro, é ainda possível analisar a correlação existente 

entre os valores de IMC e os valores ApFS Final. 
 

Quadro 24 – Correlações entre os valores de IMC e os resultados 
dos testes de ApFS, no sexo masculino. 

Testes r p 
Abdominais -0,189 0,356 

     

Extensão do Tronco -0,081 0,693 
     

Extensões de Braços -0,265 0,191 
     

Vaivém -0,276 0,172 
     

Senta e Alcança (lado direito) 0,016 0,938 
     

Senta e Alcança (lado esquerdo) 0,084 0,684 
     

Ín
di

ce
 d

e 
M

as
sa

 
C

or
po

ra
l (

IM
C

) 

ApFS Final -0,191 0,349 
* p<0,05 

 

Os resultados expressos no Quadro anterior, dizem-nos que, com a 

excepção do teste Senta e Alcança, as correlações tendem a ser negativas em 

todos os testes, Isto significa que quanto maior for o valor de IMC, menores 

resultados deverão ser encontrados nos desempenhos dos testes. Porém, para 

o sexo masculino, as correlações encontradas entre as variáveis em causa, 

não apresentam qualquer significado estatístico.  
 

6.7.2. Sexo Feminino 
 
Neste ponto, expomos para o sexo feminino, as correlações existentes 

entre os valores de IMC e os resultados obtidos nas diferentes provas da 

bateria de testes Fitnessgram, estabelecendo também uma associação com os 

valores de ApFS finais (Quadro 25). 
 

Quadro 25 – Correlações entre os valores de IMC e os resultados 
dos testes de ApFS, no sexo feminino. 

Testes r p 
Abdominais -0,385 0,027* 

     

Extensão do Tronco 0,075 0,680 
     

Extensões de Braços 0,0003 0,999 
     

Vaivém -0,482 0,004* 
     

Senta e Alcança (lado direito) 0,133 0,461 
     

Senta e Alcança (lado esquerdo) 0,179 0,319 
     

Ín
di

ce
 d

e 
M

as
sa

 
C

or
po

ra
l (

IM
C

) 

ApFS Final -0,239 0,180 
* p<0,05 
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Contrariamente ao que foi verificado nos rapazes, as raparigas 

apresentam correlações estatisticamente significativas, entre os valores de IMC 

e os resultados dos testes de Abdominais (r= -0,385; p=0,027) e Vaivém        

(r= -0,482; p=0,004). Para ambos os casos, verificamos valores de correlação 

negativos, os quais nos permitem dizer que um valor elevado de IMC, numa 

rapariga, deverá estar associado a menores níveis de força abdominal e a 

baixos níveis de VO2máx. 

Para compreender melhor a relação entre estas variáveis, resolvemos 

obter as rectas de regressão linear (Figura 29). 

 

 
Figura 29 – Rectas de regressão linear entre os valores de IMC e os resultados dos testes de 
Abdominais e Vaivém, para o sexo feminino. 

 

No caso do teste de Abdominais, a recta apresenta um declive negativo 

de -1,164. Este declive indica que por cada aumento no IMC de 10 kg/m2, a 

força abdominal diminui em aproximadamente 11 repetições. 

Relativamente ao teste Vaivém, o declive é de -0,560. Neste caso, para 

um aumento de 10 kg/m2 do valor de IMC, o nível de VO2máx diminui em 

aproximadamente 5,6 ml/kg/min. 

 

6.7.3. Ambos os Sexos 
 
Se tivermos em conta a totalidade da amostra deste estudo, sem fazer a 

separação de sexos, obtemos um conjunto de correlações que expomos no 
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Quadro 26. Estas, referem-se às relações existentes entre os valores de IMC e 

os resultados obtidos nas diferentes provas da bateria de testes Fitnessgram, 

estabelecendo também uma associação com os valores de ApFS Final. 
 

Quadro 26 – Correlações entre os valores de IMC e os resultados 
dos testes de ApFS, em todos os indivíduos da amostra. 

Testes r p 
Abdominais -0,342 0,008* 

     

Extensão do Tronco -0,023 0,866 
     

Extensões de Braços -0,235 0,074 
     

Vaivém -0,421 0,000* 
     

Senta e Alcança (lado direito) 0,108 0,414 
     

Senta e Alcança (lado esquerdo) 0,161 0,224 
     

Ín
di

ce
 d

e 
M

as
sa

 
C

or
po

ra
l (

IM
C

) 

ApFS Final -0,266 0,042* 
* p<0,05 

 

Ao compararmos estas correlações com as encontradas para ambos os 

sexo em separado, verificamos que o nível de significância das correlações 

existentes para o teste de Abdominais e Vaivém, aumenta bastante [(r= -0,342; 

p=0,008) e (r= -0,421; p<0,001), respectivamente]. 

Por outro lado, verificamos ainda para esta amostra de adolescentes, 

uma correlação negativa, com significado estatístico, entre os valores de IMC e 

os valores de ApFS Final (r= -0,266; p=0,042). Tal associação já se tinha 

verificado na análise separada de ambos os sexos, porém, as relações não 

foram consideradas como sendo estatisticamente significativas 

Estas correlações permitem-nos dizer que valores elevados de IMC, em 

adolescentes entre os 13 e os 16 anos de idade, deverão estar associados a 

níveis reduzidos de força abdominal, baixos níveis de VO2máx e menores 

níveis de ApFS. 

Para compreender melhor a relação entre estas variáveis, resolvemos 

obter as rectas de regressão linear (Figura 30 e 31). 
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Figura 30 – Rectas de regressão linear entre os valores de IMC e os resultados dos testes de 
Abdominais e Vaivém, para ambos os sexos. 

 

No caso do teste de Abdominais, a recta apresenta um declive negativo 

de -1,331. Este declive indica que por cada aumento no IMC de 10 kg/m2, a 

força abdominal diminui em aproximadamente 13 repetições. 

Relativamente ao teste Vaivém, o declive é de -0,627. Neste caso, para 

um aumento de 10 kg/m2 do valor de IMC, o nível de VO2máx diminui em 

aproximadamente 6,3 ml/kg/min. 
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Figura 31 – Recta de regressão linear entre os valores de 
IMC e os valores de ApFS Final. 

 

 

Para a ApFS Final, o declive da recta é de -0,118. Deste modo, um 

aumento de 10 kg/m2 no valor de IMC, deverá diminuir o nível de ApFS Final 

em aproximadamente um valor. 
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7. Discussão dos Resultados 
 

De seguida, apresentaremos a discussão dos resultados, tendo em 

conta os dados anteriormente referidos. Tentaremos, sempre que possível, 

fundamentar as nossas observações e interpretações com estudos 

semelhantes, de modo a perceber se os nossos resultados estão de acordo 

com aquilo que se encontra descrito na literatura existente.  

Ao longo deste capítulo manteremos a mesma estrutura utilizada 

aquando da apresentação dos resultados, com o intuito de facilitar a 

compreensão e interpretação dos mesmos. 

 

7.1. Valores de Peso, Altura e IMC em função da idade e sexo 

 

Sendo a adolescência um período de crescimento e desenvolvimento 

maturacional, é normal que ocorram alterações constantes, ao longo da idade, 

na morfologia corporal dos jovens (Tanner et al., 2001). Esta tendência foi 

verificada no nosso estudo, na medida em que as medidas somáticas Peso, 

Altura e IMC manifestaram um aumento significativo ao longo da idade 

No estudo aqui apresentado, a comparação entre géneros, evidenciou a 

existência de diferenças relativamente à estatura dos jovens. Este facto não é 

completamente inesperado, uma vez que pode resultar dos diferentes momentos 

de desenvolvimento maturacional que são, normalmente, distintos entre os dois 

sexos (Tanner et al., 2001). Assim, o dimorfismo sexual parece ser a explicação 

mais plausível para os dados encontrados, uma vez que a partir dos 13 anos, a 

estatura dos rapazes tende a ser superior à das raparigas Malina et al. (2004). 

 

7.2. Valores médios da ApFS em função da idade e sexo 

 
De uma forma geral, a amostra de adolescentes utilizada não evidenciou 

grandes divergências, ao longo da idade, nos resultados obtidos nos diferentes 
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testes de ApFS. Deste modo, tal como se constatou no estudo de Seabra et al. 

(2004), os níveis de ApFS não parecem mostrar uma diminuição ao longo da 

idade. Por sua vez, num estudo realizado nos EUA, Looney e Plowman (1990) 

verificaram em alguns testes, uma relação negativa do desempenho com o 

aumento da idade. Os mesmos autores justificaram tal facto como sendo 

resultado da redução dos níveis de ApFS, dos jovens americanos, face ao 

ganho de hábitos de inactividade física. Porém, alguns estudos realizados no 

nosso país (Cardoso 2000; Rodrigues, 2001; Sousa, 2003), têm contrariado 

estes resultados, evidenciando que, realmente, existe uma tendência para os 

níveis de ApFS melhorarem ao longo da idade. No nosso estudo, a prova que 

mais se aproximou desta tendência, foi a do Senta e Alcança, comprovando, 

especialmente para o lado esquerdo, que os desempenhos tendem a ser 

melhores à medida que a idade aumenta. 

A diferença de aproximadamente dez anos, entre o estudo americano 

(Looney e Plowman, 1990) e os restantes estudos portugueses, acima 

referidos, pode ter influência no contexto cultural em que os dados foram 

recolhidos. Por sua vez, Vasconcelos e Maia (2001) demonstraram que um 

largo estrato da população infanto-juvenil portuguesa, não tem apresentado 

reduções nos seus valores médios de AF, contrariando deste modo, a 

tendência verificada, nos EUA, ao longo dos últimos anos (Frelut, 2004). 

Assim, tendo em conta todo este contexto, poderemos pensar que a 

divergência dos nossos resultados com os dos restantes estudos portugueses 

(excepto o de Seabra et al., 2004), se deva ao facto de nos termos sustentado 

numa pequena amostra de sujeitos. 

Relativamente à confrontação dos desempenhos entre sexos, podemos 

referir, numa perspectiva global, a existência de diferenças significativas nos 

valores médios de ApFS, sendo que os rapazes, apresentam valores 

claramente superiores. Os testes de Extensão do Tronco e Senta e Alcança, 

foram os únicos que não evidenciaram diferenças significativas. 

Comparando os resultados da nossa amostra com os que estão 

disponíveis na literatura, encontramos algumas semelhanças com outros 

estudos (Ferreira 1999; Maia e Lopes, 2002; Rodrigues, 2001; Sousa, 2003), 
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que salientaram, igualmente, uma predominância clara dos valores médios dos 

rapazes. De acordo com alguns autores (Beunen e Malina, 1996; Bouchard et 

al., 1990), a maturação sexual é um dos principais factores explicativos do 

melhor desempenho desportivo-motor dos rapazes face às raparigas. Por outro 

lado, parece-nos importante chamar a atenção para o factor cultural enquanto 

agente diferenciador dos géneros. Este, pode exercer um papel preponderante 

no estimulo da prática desportiva, a qual poderá ocorrer mais cedo nos rapazes 

do que nas raparigas. 

 

7.3. Frequências de desempenho por teste, sexo e idade 

 
Antes de discutirmos os resultados referentes a este ponto, gostaríamos 

de ressalvar que esta análise não separa os jovens que conseguiram 

resultados adequados em todas as provas dos que só obtiveram resultados 

adequados em alguns testes. 

Assim, verificamos que as frequências, dos diferentes níveis de 

desempenho, obtidas pelos rapazes em cada teste, correspondem a taxas de 

sucesso que oscilam entre os 38% e os 92%. Por sua vez, as raparigas 

apresentam um maior intervalo de taxas de sucesso que vai desde os 15% até 

aos 94%. As maiores taxas de proficiência foram atingidas, para ambos os 

sexos, no teste de Extensão do Tronco, sendo o teste de Extensões de Braços, 

aquele que apresenta taxas de insucesso mais elevadas. Estas evidências 

foram também comprovadas nos estudos de Cardoso (2000), Ferreira (1999) e 

Sousa (2003). 

Cardoso (2000) e Sousa (2003), evidenciaram ainda, nos seus 

trabalhos, uma tendência para os rapazes apresentarem taxas de sucesso 

superiores às das raparigas, em todas as provas, com excepção do teste de 

Extensão do Tronco, em que as raparigas registam melhores desempenhos. 

Embora no nosso estudo, os dados obtidos também se inclinem, globalmente, 

nesse sentido, verificamos que no teste de Vaivém, os rapazes apresentam 

taxas de sucesso inferiores às das raparigas. Este facto, vem contrariar em 

certa parte, os resultados dos estudos referidos, nos quais a aptidão 
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cardiorespiratória surge com taxas de sucesso mais elevadas no sexo 

masculino. Uma explicação possível para estas diferenças poderá resultar do 

facto destes dois estudos terem utilizado o Teste da Milha como meio de 

avaliação da componente cardiorespiratória, enquanto que no nosso estudo, a 

prova utilizada foi a do Teste Vaivém, com base nos valores de VO2máx. Por 

outro lado, o facto da nossa amostra ser reduzida, comparativamente com a 

utilizada nesses estudos, poderá também ser uma possível explicação para tais 

diferenças. 

Esta última suposição também poderá justificar, no teste Senta e 

Alcança, o facto de os rapazes tenderem a manifestar um maior equilíbrio entre 

o lado direito e esquerdo, comparativamente com as raparigas. 

 

7.4. Taxas de sucesso e insucesso em todos os testes de ApFS 

 

Neste ponto, fazemos uma reflexão acerca das taxas de sucessos e 

insucessos globais, assim como dos insucessos parciais.  

As percentagens de sucesso encontradas, quando analisámos a 

totalidade dos testes de ApFS, revelam ser inferiores às taxas de sucesso 

verificadas individualmente para cada prova, não ultrapassando os 45% em 

nenhuma situação. 

Os rapazes continuam a apresentar, na generalidade das idades, 

valores superiores às raparigas, com excepção para os 13 anos, onde as taxas 

de sucessos e insucessos são iguais para ambos os sexos. Nas restantes 

idades, as raparigas apresentam insucessos parciais de 100%, revelando, 

numa perspectiva global, uma fraca ApFS. 

O facto de não existirem insucessos na totalidade dos testes, justifica-se 

com o facto de haver pelo menos um teste em que todos os indivíduos 

apresentam sucesso. Tal como já comprovamos anteriormente, o teste com 

maior contribuição para o sucesso corresponde à prova de Extensão do 

Tronco, a qual revela uma elevadíssima taxa de sucesso para ambos os sexos 

(92% para os rapazes e 94% para as raparigas). 
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Fazendo uma comparação das taxas de sucesso com um estudo 

português (Sousa, 2003) e outro internacional (Looney e Plowman, 1990), 

encontramos o seguinte conjunto de resultados (Quadro 27): 
 

Quadro 27 – Comparação das taxas de sucesso total com as de Sousa (2003) e Looney e 
Plowman (1990). 

Rapazes  Raparigas 
Idade Nosso 

estudo 
Sousa 
(2003) 

Looney e 
Plowman 

(1990) 
 Nosso 

estudo 
Sousa 
(2003) 

Looney e 
Plowman 

(1990) 
13 20,0% 40,8% 72,0%  20,0% 30,4% 55,3% 
14 44,4% 46,3% 63,5%  0% 28,4% 41,0% 
15 42,9% 36,0% 71,0%  0% 33,2% 40,2% 
16 20,0% 37,2% 80,8%  0% 37,2% 43,1% 
 

Conforme se observa no Quadro anterior, o nosso estudo apresenta 

valores de ApFS inferiores em relação aos outros dois estudos. Somente aos 

14 e 15 anos é que se verifica uma maior aproximação das taxas de sucesso 

com as obtidas no estudo de Sousa (2003). As maiores divergências são 

evidenciadas, de forma clara, no sexo feminino. 

Das possíveis explicações para justificar tais diferenças, parece-nos que 

a mais plausível aponta para a disparidade existente entre os três estudos, 

relativamente à dimensão da amostra. 

Por outro lado, salientamos também o facto das taxas de sucesso, do 

nosso estudo, se terem baseado em seis avaliações referentes à bateria de 

testes Fitnessgram. Esta bateria foi também utilizada pelos restantes estudos, 

contudo, o número e o tipo de testes utilizados, não foram exactamente os 

mesmos. Na verdade, o estudo de Sousa (2003) utilizou apenas quatro testes 

enquanto que o de Looney e Plowman (1990) se baseou em cinco, sendo a 

Milha o teste escolhido em ambos os casos, para avaliar a componente 

cardiorespiratória. Para além disto, parece-nos importante não esquecer que 

esta bateria de testes foi sofrendo algumas alterações ao longo dos anos, 

sendo modificados alguns dos critérios de avaliação das diferentes 

componentes da ApFS. 
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7.5. Prevalência de sobrepeso e obesidade 

 

A análise da prevalência de sobrepeso e obesidade constitui-se como 

um ponto fundamental da nossa pesquisa. Deste modo, procuramos comparar 

os dados obtidos no nosso estudo, relativamente a estas variáveis, com os do 

estudo de Lobstein et al. (2004) (Quadro 28). Este, contempla um conjunto de 

resultados baseados em muitos outros estudos, recolhidos pelo IOTF em 

colaboração com a International Association for the Study of Obesity (IASO). À 

semelhança do nosso estudo, Lobstein et al. (2004) também se basearam nos 

pontos de corte IOTF definidos por Cole et al. (2000), permitindo, deste modo, 

uma comparação mais viável. 
 

Quadro 28 – Prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes de diversos continentes 
(Lobstein et al., 2004). 

Prevalência de sobrepeso e obesidade 
Rapazes Raparigas Estudos  Idades 

(anos)  
Sobrepeso  Obesidade

 
Sobrepeso  Obesidade

América  13-17  23,5%  8,5%  27,0%  8,0% 

Europa  13-17  13,5%  2,0%  11,0%  5,0% 

Norte de África e 
Médio Oriente  13-17  9,0%  7,0%  9,0%  2,0% 

Ásia-Pacífico  13-17  6,0%  2,0%  2,0%  1,0% 

África Sub-Sara  13-17  0,8%  0,0%  0,5%  0% 

Nosso Estudo  13-16  19,2%  3,9%  21,2%  9,1% 

 

Pela análise do Quadro apresentado, verificamos que a prevalência de 

sobrepeso no nosso estudo, só não é superada pelo continente Americano. Na 

realidade, constatamos que os nossos resultados superam a prevalência do 

continente Europeu em aproximadamente 6%, no sexo masculino e 10% no 

sexo feminino. 

Relativamente ao estado de obesidade, verificamos diferenças entre os 

géneros, sendo que os rapazes apresentam valores percentuais inferiores ao 

continente Americano, Norte de África e Médio Oriente. Neste caso, a 

prevalência aproxima-se mais da verificado na Europa, distando apenas em 

cerca de 2%. Por sua vez, a prevalência da obesidade no sexo feminino, da 
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nossa amostra, supera todos os continentes, inclusive aquele que evidencia a 

maior taxa percentual (continente Americano). Deste modo, ao efectuarmos 

uma análise normativa dos dados, constatamos que a prevalência de 

obesidade nas raparigas da nossa amostra, é bastante elevada. 

De uma forma global, o nosso estudo apresenta uma prevalência de 

excesso de peso (27%) superior à registada nos países Europeus. Tal 

tendência foi também comprovada ao analisarmos o estudo de Lobstein e 

Frelut (2003), o qual releva que as maiores prevalências, em adolescentes 

entre os 14 e os 17 anos, se registam nos países do sul da Europa, atingindo 

valores percentuais entre os 17% e os 23%. 

Em seguida, fazemos uma comparação dos valores do nosso estudo, 

com os obtidos em outros dois estudos (Lissau et al., 2004; Ribeiro et al., 

2003a), efectuados recentemente em adolescentes portugueses (Quadro 29). 
 

Quadro 29 – Prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes portugueses (Lissau et al., 
2004 e Ribeiro et al., 2003a). 

Prevalência de sobrepeso e obesidade 
Rapazes Raparigas Estudos  Idades 

(anos)  
Sobrepeso  Obesidade

 
Sobrepeso  Obesidade

Lissau et al. 
(2004)  13  12,5%  3,5%  22,8%  8,3% 

Lissau et al. 
(2004)  15  14,3%  5,2%  20,8%  6,7% 

Ribeiro et al. 
(2003a)  10-15  22,5%  8,4%  18,5%  5,3% 

Nosso Estudo  13-16  19,2%  3,9%  21,2%  9,1% 

 

Para ambos os sexos, os resultados obtidos nesta investigação distam 

dos apresentados por Ribeiro et al. (2003a), em apenas cerca de 3%, para os 

rapazes, e aproximadamente 4%, para as raparigas. Porém, o nosso estudo 

evidencia valores inferiores nos rapazes e valores superiores nas raparigas, 

contrariando, deste modo, os dados do estudo de Ribeiro et al. (2003a). 

Relativamente ao estudo de Lissau et al. (2004), os nossos dados demonstram 

uma grande proximidade com os valores percentuais obtidos aos 13 anos, 

excepto na categoria de sobrepeso para o sexo masculino. 

Deste modo, podemos deduzir que a prevalência de excesso de peso, 

dos adolescentes da nossa amostra, se aproxima dos valores evidenciados por 
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estudos portugueses existentes na literatura. O mesmo não se pode dizer 

relativamente à prevalência verificada na globalidade dos países Europeus, 

uma vez que o nosso estudo apresenta valores percentuais sempre superiores. 

Como tal, torna-se indispensável propor algumas explicações possíveis 

para justificar a existência destas diferenças. Assim, começamos por fazer 

referência às diferenças culturais, que podem desempenhar um papel 

importante ao nível dos hábitos alimentares e estilos de vida. A própria 

condição económica dos diferentes continentes, justifica o facto de na América 

se registar a maior prevalência de obesidade, enquanto que nos países do 

terceiro-mundo as percentagens encontradas se aproximam, claramente dos 

0%. 

Por outro lado, devemos ter em conta as diferenças ao nível da 

maturação sexual. Tal como comprova o estudo de Wang (2002), esta exerce 

um papel preponderante na evolução do excesso de peso. 

Por fim, os erros de medição, assim como a diversidade das dimensões 

amostrais, são outros aspectos que não devem ser esquecidos, podendo 

exercer um papel importante no estabelecimento das diferenças verificadas. 

 

7.6. Influência das várias categorias de IMC nos níveis de ApFS 

 

Neste ponto, procuramos perceber a influência das categorias de IMC 

nos desempenhos das provas de ApFS. 

Os resultados que obtivemos, mostraram que essa influência não é 

significativa para o sexo masculino, embora se tenha verificado uma tendência 

para rapazes com sobrepeso e obesidade apresentarem menores níveis de 

desempenho. 

Somente no sexo feminino é que verificamos uma influência negativa da 

obesidade no desempenho da prova de Vaivém, uma vez que as raparigas 

com esta condição morfológica manifestaram valores mais baixos de VO2máx. 

Esta evidência vai de encontro ao que foi referido na revisão bibliográfica por 

vários autores (Bar-Or e Rowland, 2004; Boreham e Riddoch, 2001; Eisenmann 
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et al., 2005; Ribeiro et al., 2003c), que apontam a aptidão cardiorespiratória 

como sendo a mais afectada em indivíduos obesos. 

O teste de Extensão do Tronco é aquele que manifesta, em ambos os 

géneros, menos diferenças entre as três categorias. Esta evidência também foi 

comprovada nos estudos de Seabra et al. (2004) e Sousa (2003). Porém, 

nestes estudos, verificou-se ainda que a obesidade exercia, em ambos os 

sexos, uma influência negativa nos desempenhos dos testes: Abdominais, 

Extensões de Braços e Milha. Este último não foi utilizado no nosso estudo, 

assim como o teste Senta e Alcança, não fez parte desses dois estudos. 

O facto do nosso estudo não ter evidenciado resultados semelhantes, 

deverá ter como principal justificação a dimensão da amostra utilizada. Esta, 

caracteriza-se por ser bem mais reduzida do que a utilizada nesses estudos. 

Esta explicação ganha ainda mais força, uma vez que a tendência dos nossos 

resultados é semelhante à verificada nesses estudos, não apresentando, 

contudo, diferenças estatisticamente significativas. Por consequência, as 

categorias de IMC não exercem qualquer influência no valor do “score final” de 

ApFS. 

Independentemente das diferentes categorias de IMC, constatamos que 

os rapazes apresentam níveis de ApFS Finais significativamente superiores 

aos das raparigas. Isto vem comprovar mais uma vez, a superioridade dos 

rapazes nos níveis de desempenhos físicos, tal como evidenciaram os estudos 

de Cardoso (2000) e Sousa (2003). 

 

7.7. Correlações entre valores de IMC e valores de ApFS 

 

Apesar de não se terem verificado relações significativas no sexo 

masculino, o sexo feminino evidenciou correlações negativas entre os valores 

de IMC e os valores obtidos na prova de Abdominais e Vaivém. Constatamos, 

deste modo, uma tendência para o desempenho feminino, nestes testes, ser 

menor quando os valores de IMC são mais elevados. 



Aptidão Física e Obesidade na adolescência 

92  Hugo Rodrigues 

Neste sentido, um estudo efectuado por Ribeiro et al. (2003c), em 

raparigas dos 8 aos 15 anos, também evidenciou a existência de correlações 

negativas, entre os indicadores de obesidade e os valores de VO2máx, 

determinados através da prova de Vaivém. Tal facto vem ajudar a comprovar a 

relevância dos resultados obtidos. 

Ao fazermos uma análise das correlações, tendo em conta a totalidade 

da amostra deste estudo, verificamos que estes adolescentes apresentam 

correlações negativas entre os valores de IMC e os valores de ApFS Final. Tal 

associação vem comprovar a tendência verificada nos estudos de Seabra et al. 

(2004) e Sousa (2003), em que a obesidade se manifesta sob a forma de níveis 

reduzidos de ApFS. 

 

 

 

 



Conclusão  
 

Hugo Rodrigues  93 

8. Conclusão 
 

Ao realizar este estudo pretendíamos, essencialmente, relacionar a ApF 

com a obesidade. A análise destas variáveis faz sentido se atentarmos no 

aumento do número de crianças e jovens obesos no nosso país. Assim, revela-

se fundamental que a investigação nesta área tente encontrar alternativas, que 

visem minimizar os possíveis efeitos negativos resultantes do aumento de 

peso, normalmente, associado a uma vida sedentária e a hábitos alimentares 

pouco saudáveis e desequilibrados. Deste modo, o presente estudo pretendeu 

ir de encontro às necessidades sentidas na nossa população, com o intuito de 

contribuir para a resolução deste problema. 

Da análise dos resultados foi possível retirar algumas ilações 

importantes. Neste sentido, parece-nos fundamental analisarmos 

individualmente as hipóteses definidas, de modo a confirmá-las ou infirmá-las.  

Assim, relativamente à primeira hipótese formulada, podemos referir que 

esta foi confirmada, uma vez que a literatura disponível compreende estudos, 

realizados com adolescentes portugueses, que revelam prevalências de 

sobrepeso e obesidade semelhantes às encontradas no nosso estudo.  

Por sua vez, a segunda hipótese estabelecida postulava que níveis 

reduzidos de ApF deveriam estar associados aos valores de sobrepeso e 

obesidade. Tendo em conta os resultados obtidos parece-nos plausível 

confirmar esta hipótese. De facto, embora não se verifiquem, níveis reduzidos 

em todas as componentes da aptidão física, o nosso estudo evidencia uma 

significativa correlação negativa entre os níveis globais de ApF e os valores de 

IMC, que caracterizam o nível de sobrecarga ponderal.  

Inversamente às anteriores, não nos é possível confirmar a terceira 

hipótese apontada na elaboração deste estudo, uma vez que as raparigas 

apresentam taxas de sucesso superiores às dos rapazes em dois dos testes 

realizados. 

Quanto à quarta hipótese enunciada, os resultados parecem indicar que, 

de facto, os participantes do sexo masculino apresentam, globalmente, níveis 
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mais elevados de ApF, do que os participantes do sexo feminino. Deste modo, 

podemos também confirmar esta hipótese.  

Por fim, a quinta e última hipótese, não foi confirmada pelo nosso 

estudo, na medida em que os desempenhos obtidos pelos adolescentes com 

sobrepeso e obesidade, não parecem ser prejudicados em todos os testes 

realizados. 

Assim, de um modo geral, os resultados obtidos parecem indicar que, de 

facto, o aumento do peso corporal, de forma excessiva, tende a prejudicar a 

ApF dos sujeitos. No entanto, é importante realçar que, contrariamente ao que 

era esperado aquando do desenho deste estudo, estes valores não são 

significativos, quando comparados com os de adolescentes que apresentam 

peso normal.  

Contudo, apesar destes resultados, é importante termos em conta 

algumas limitações inerentes a este estudo. Uma limitação que não pode 

deixar de ser referida prende-se com o tamanho da amostra utilizada. Na 

verdade, esta era bastante reduzida, o que constitui um elemento de restrição à 

análise dos resultados, não permitindo a generalização dos mesmos.  

Para além disto, poderão também ter ocorrido alguns erros de medida 

que não foram detectados pelos investigadores e, que no entanto, poderão 

condicionar as interpretações dos dados obtidos.  

Deste modo, tendo em conta as limitações acima referidas, parece-nos 

importante a replicação deste estudo com uma amostra maior, de modo a 

sustentar as conclusões que são apresentadas. Neste sentido, sugerimos para 

o futuro, a realização de um estudo, que contemple uma amostra 

representativa dos adolescentes portugueses. Desta forma será possível 

perceber melhor a influência da obesidade juvenil num “score final” de ApF, o 

qual deverá resultar de um conjunto de avaliações que englobem todas as suas 

componentes. 

Em jeito de conclusão é importante salientar que, apesar das limitações 

e dificuldades apontadas, parece haver alguma consistência, coerência e 

semelhança dos resultados obtidos, com os de outros estudos realizados 

previamente para a população portuguesa.  
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9. Apêndices 
 

 

Apêndice A 
Percentis das pregas de adiposidade subcutânea Tricipital e subescapular, em 

adolescentes de ambos os sexos, dos 9 aos 18 anos de idade 
 

 



 

 

Quadro A – Percentis da prega de adiposidade subcutânea Tricipital em adolescentes, de ambos os 
sexos, dos 9 aos 18 anos de idade (WHO, 1995). 

 Sexo Masculino  Sexo Feminino 
 Percentis  Percentis Idade 

(anos)  5 10 25 50 75 90 95  5 10 25 50 75 90 95 
9.0  4.8 5.5 6.7 8.4 11.1 14.6 17.8  6.0 6.8 8.4 11.0 14.1 18.5 6.0
9.5  4.8 5.5 6.7 8.6 11.5 15.5 18.7  6.0 6.8 8.5 11.2 14.5 19.1 6.0

10.0  4.9 5.6 6.8 8.8 11.9 16.4 19.8  6.1 6.9 8.6 11.4 15.0 19.8 6.1
10.5  4.9 5.6 6.9 9.0 12.4 17.4 20.8  6.2 7.0 8.8 11.6 15.4 20.4 6.2
11.0  4.9 5.6 7.0 9.3 12.8 18.3 21.8  6.3 7.2 9.0 11.9 15.9 21.1 6.3
11.5  5.0 5.7 7.0 9.4 13.2 19.1 22.7  6.4 7.3 9.2 12.2 16.4 21.6 6.4
12.0  4.9 5.7 7.1 9.6 13.4 19.8 23.4  6.6 7.6 9.5 12.6 16.9 22.2 6.6
12.5  4.9 5.6 7.1 9.6 13.6 20.2 23.9  6.7 7.8 9.8 12.9 17.5 22.8 6.7
13.0  4.8 5.6 7.0 9.6 13.5 20.3 24.1  6.9 8.0 10.1 13.3 18.0 23.3 6.9
13.5  4.6 5.4 6.8 9.4 13.3 20.1 24.0  7.1 8.3 10.4 13.7 18.5 23.8 7.1
14.0  4.5 5.3 6.6 9.1 13.0 19.6 23.7  7.3 8.5 10.7 14.1 19.0 24.2 7.3
14.5  4.3 5.1 6.4 8.7 12.5 19.0 23.2  7.5 8.8 11.1 14.5 19.5 24.7 7.5
15.0  4.1 4.9 6.2 8.4 12.0 18.2 22.7  7.7 9.1 11.4 14.8 20.0 25.1 7.7
15.5  3.9 4.7 5.9 8.0 11.5 17.4 22.1  7.9 9.3 11.8 15.2 20.5 25.5 7.9
16.0  3.8 4.6 5.8 7.7 11.2 16.8 21.6  8.0 9.6 12.2 15.6 20.9 25.9 8.0
16.5  3.8 4.5 5.6 7.4 10.9 16.2 21.3  8.2 9.8 12.5 16.0 21.3 26.3 8.2
17.0  3.8 4.5 5.6 7.3 10.9 16.0 21.3  8.4 10.0 12.8 16.3 21.7 26.7 8.4
17.5  3.9 4.5 5.7 7.3 11.1 16.1 21.6  8.5 10.2 13.2 16.6 22.0 27.0 8.5
18.0  4.2 4.6 5.9 7.5 11.7 16.6 22.3  8.6 10.4 13.5 17.0 22.2 27.3 8.6

 

 
Quadro B – Percentis da prega de adiposidade subcutânea Subescapular em adolescentes, de ambos os 
sexos, dos 9 aos 18 anos de idade (WHO, 1995). 

 Sexo Masculino  Sexo Feminino 
 Percentis  Percentis Idade 

(anos)  5 10 25 50 75 90 95  5 10 25 50 75 90 95 
9.0  3.2 3.7 4.0 4.9 6.4 10.4 13.6  3.6 4.0 4.6 5.8 8.4 13.6 17.2
9.5  3.2 3.7 4.0 5.0 6.6 10.9 14.4  3.7 4.0 4.8 6.1 8.9 14.5 18.2

10.0  3.3 3.8 4.1 5.0 6.8 11.4 15.2  3.8 4.1 5.0 6.4 9.4 15.3 19.2
10.5  3.4 3.8 4.2 5.2 7.0 11.8 15.9  4.0 4.3 5.2 6.7 9.9 16.2 20.2
11.0  3.4 3.9 4.3 5.3 7.2 12.2 16.6  4.1 4.5 5.4 7.0 10.4 17.0 21.2
11.5  3.5 3.9 4.4 5.4 7.4 12.6 17.2  4.3 4.6 5.7 7.3 11.0 17.8 22.2
12.0  3.6 4.0 4.5 5.6 7.6 13.0 17.9  4.5 4.8 5.9 7.7 11.5 18.6 23.2
12.5  3.6 4.1 4.6 5.7 7.9 13.4 18.5  4.6 5.1 6.2 8.1 12.1 19.3 24.1
13.0  3.7 4.2 4.8 5.9 8.1 13.8 19.1  4.8 5.3 6.4 8.4 12.6 20.1 25.0
13.5  3.8 4.3 5.0 6.1 8.4 14.2 19.7  5.0 5.5 6.7 8.8 13.2 20.8 25.8
14.0  3.9 4.4 5.1 6.3 8.6 14.6 20.3  5.2 5.7 7.0 9.2 13.8 21.5 26.6
14.5  4.0 4.6 5.3 6.5 8.9 15.1 20.9  5.4 5.9 7.2 9.5 14.3 22.1 27.4
15.0  4.2 4.7 5.5 6.7 9.2 15.5 21.5  5.5 6.2 7.4 9.9 14.8 22.7 28.1
15.5  4.3 4.8 5.7 7.0 9.5 16.1 22.1  5.7 6.3 7.7 10.2 15.4 23.2 28.7
16.0  4.4 5.0 5.9 7.2 9.9 16.6 22.7  5.8 6.5 7.9 10.6 15.8 23.7 29.2
16.5  4.6 5.2 6.1 7.5 10.2 17.3 23.3  6.0 6.7 8.1 10.9 16.3 24.2 29.7
17.0  4.8 5.4 6.4 7.8 10.6 18.0 24.0  6.1 6.8 8.2 11.2 16.7 24.6 30.1
17.5  4.9 5.5 6.6 8.2 11.0 18.7 24.6  6.2 7.0 8.4 11.5 17.1 24.9 30.4
18.0  5.1 5.7 6.8 8.5 11.4 19.5 25.3  6.3 7.0 8.5 11.7 17.5 25.1 30.6

 


