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Resumo 

 

Introdução: O aumento da prevalência de excesso de peso e obesidade em 

crianças e jovens é um dos problemas mais significativos de saúde pública, ao 

qual se associa o sedentarismo. Neste sentido, é essencial desenvolver 

programas que visem o aumento dos níveis de actividade física (AF) em 

crianças e jovens. O objectivo do presente estudo foi determinar a prevalência 

de excesso de peso e obesidade, e os seus efeitos em crianças e jovens.  

Métodos: O estudo transversal foi realizado em 2007 na cidade de Matosinhos, 

norte de Portugal. A amostra foi constituída por 191 crianças e jovens de 

ambos os sexos (108 raparigas e 83 rapazes; idade média: 13,6 ± 1,2) 

frequentam a escolaridade básica. Os níveis de AF foram avaliados usando o 

pedómetro (OMRON HJ-113-E) para registar a média de passos durante 5 dias 

consecutivos (2 dias de fim-de-semana/3 dias da semana). As crianças e 

jovens foram classificados de peso normal, excesso de peso ou obeso de 

acordo com os valores internacionais de IMC sugeridos por Cole et al. (2000). 

As diferenças dos níveis de AF e do IMC entre os sexos foram avaliados 

através da análise da variância a dois factores. Os dados foram analisados 

usando o SPSS versão 16.0.  

Resultados: (1) A média diária passos para a amostra total foram 9041,4 (± 

3329,88). (2) Os rapazes (10454,13 ± 3429,14) revelam níveis de AF 

superiores aos evidenciados pelas raparigas (7955,64 ± 2817,74) (p = 0,004). 

(3) 25% das crianças e jovens revelaram excesso de peso (23,9% raparigas; 

26,2% rapazes) e 7,7% eram obesos (11,3% raparigas; 4,1% rapazes). (4) A 

prevalência de excesso de peso é maior nos rapazes contrariamente à 

prevalência de obesidade que é superior nas raparigas. (5) Não foram 

encontradas diferenças significativas entre os níveis de AF e o IMC (p = 0,345).   

Conclusões: Os resultados ressaltam a importância de desenvolver programas 

de AF que iria incidir especialmente sobre as raparigas. Este estudo não 

evidencia ligação entre AF e IMC em crianças e jovens. 

Palavras-chave: ACTIVIDADE FÍSICA, INDICE DE MASSA CORPORAL, 

JOVENS, PEDÓMETRO. 
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Abstract 

 

Introduction: The increasing prevalence of overweight and obesity in 

adolescents is a major public health problem. A sedentary lifestyle is implicated 

in the development of these conditions. Therefore it is essential to develop 

interventions that will increase the physical activity levels (PAL) in adolescents. 

The purpose of the present study was to determine the prevalences of 

overweight and obesity, and their effects in adolescents PAL.  

Methods: A cross-sectional study was carried out in the city of Matosinhos, 

northern Portugal, in 2007. A total of 191 adolescents of both gender (girls-

n=108; boys-n=83; mean age: 13.6 ± 1.2) attending basic schooling was 

surveyed. PAL was assessed using an electronic pedometer (OMRON HJ-113-

E) to measure mean steps counts for 5 consecutive days 

(2weekend/3weekdays). Adolescents were classified as normal-weight, 

overweight, or obese using international BMI cut-off points suggested by Cole et 

al. (2000). Differences in adolescents PAL between gender and BMI were 

assessed by two-way ANOVA. Data were analyzed using SPSS version 16.0.  

Results: (1) Mean daily steps for the overall sample were 9041.4(±3329.88). (2) 

Boys (10454.13±3429.14) were significantly more active than girls 

(7955,64±2817,74) (p=0.004). (3) 25% of adolescents were overweight 

(girls=23.9%; boys=26.2%) and 7.7% were obese (girls=11.3%; boys=4.1%). 

(4) The prevalence of overweight is higher in boys contrary to the prevalence of 

obesity is higher among girls. (5) No significant differences were found between 

PAL and BMI (p = 0345). 

Conclusions: The results emphasize the importance to develop programmes of 

PAL that would specially focus on girls. This study no provides an evidence of a 

link between PAL and BMI in adolescents.  

Key-Words: PHYSICAL ACTIVITY; BODY INDEX; ADOLESCENTS; 

PEDOMETERS 
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Résumé 

 

Introduction: La prédominance croissante du poids excessif et de l'obésité chez 

les adolescents est un des plus grands problèmes de la santé publique. La vie 

sédentaire est en train d’ être à la source de cette situation. C'est, donc, 

primordial de créer des conditions pour l'augmentation des niveaux d'activité 

physique chez les adolescents. Le but de cette étude a été d’analyser la 

prédominance de poids excessif de l'obésité et leurs effets chez les niveaux de 

l'activité physique des adolescents. 

Méthodes: L’année 2007, une étude transversale a été menée à Matosinhos, le 

nord du Portugal. Un groupe de 191 adolescents du secondaire des deux sexes 

ont été analysés (108 jeunes filles; 83 garçons ; âge moyen : 13.6±1.2). Les 

niveaux d'activité physique ont été évalués par un pédomètre électronique 

(OMRON HJ-113-E) par le comptage moyen de pas pendant 5 jours 

consécutifs (2 jours scolaires/3 jours fériés). Les adolescents ont été classés 

par: normal, poids excessif, obésité, selon les valeurs limite (cutt-off points) de 

l'Index de Masse Corporelle (IMC) international, suggéré par Cole et al. (2000). 

Les différences des niveaux de l'activité physique des adolescents entre des 

types et des index de masse corporelle ont été évaluées par l'analyse de 

variance simple bi-directionnel. Les données ont été analysées par la version 

SPSS 16.0.  

Résultats: (1) la valeur moyenne quotidienne de pas de l'échantillon a été 

9041,4 (±3329.88). (2) les garçons (10454.13 ± 3429,14) étaient bien plus actifs 

que les filles (7955,64±2817,74) (p=0.004). (3) 25% des adolescents avaient 

poids excessif (filles 23.9%; garçons 26,2%) et 7,7% étaient obèses 

(filles=11.3%; garcons=4,1%) (4) Les garcons étaient plus de poids excessif et 

les filles étaient plus obésité. (5) Il n’éxistait aucunne différence significative 

chez les niveaux d'activité physique entre les adolescents normaux, poids 

excessif et obèses (p=0.345).  

Conclusions: ces résultats montrent l'importance du développement de 

programmes de niveaux d'activité physique réservée spécialement aux filles. 
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Cette étude prouve qu’il n’y a aucune relation entre les niveaux d'activité 

physique et les index de masse corporelle chez les adolescents. 

 

Mots-clef: L’ACTIVITÉ PHYSIQUE; INDICE DE MASSE CORPORELLE; 

ADOLESCENTS; PODOMÈTRES. 
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1. Introdução 

 

As sociedades contemporâneas, com toda a revolução tecnológica, têm 

conduzido os seus cidadãos à inactividade e ao sedentarismo. A televisão, o 

automóvel, a internet foram alterando consideravelmente os estilos de vida, o 

que se tem vindo a manifestar no aumento epidémico e alarmante das doenças 

crónico-degenerativas, especialmente as do foro cardiovascular e as 

relacionadas com a obesidade. Estas últimas têm vindo a constituir-se 

inclusive, na actualidade como uma das principais causas de morbilidade, 

mortalidade e perda evitável de anos de vida produtiva nos países 

economicamente desenvolvidos e naqueles em vias de desenvolvimento 

(OMS, 2002). Neste sentido, e com o intuito de diminuir o risco de 

aparecimento e desenvolvimento dessas doenças é cada vez maior a 

importância que se atribui aos níveis de actividade física (AF) e de aptidão 

física (ApF) das populações. 

A obesidade é considerada pela OMS (1999) como “a epidemia do séc. XXI” e 

como um importante factor de risco do aparecimento e desenvolvimento das 

doenças cardiovasculares. Actualmente, é também um dos problemas mais 

significativos de Saúde Pública pois a sua prevalência está a aumentar 

drasticamente não só nos países industrializados como também nos países 

ditos menos desenvolvidos, verificando-se esta realidade tanto nos adultos 

como nas crianças (OMS, 1999). Em Portugal a prevalência de obesidade da 

população jovem é igualmente elevada, uma vez que, 18% dos adolescentes 

portugueses têm excesso de peso ou são obesos (Janssen et al., 2005). São 

múltiplas e complexas as causas da obesidade, bem como as formas de 

tratamento. Segundo Guerra (2002), na população infanto-juvenil, a obesidade 

e o excesso de peso estão associados a baixos níveis de AF. Deste modo, 

alguns estudos referem que a prevenção é a melhor opção na resolução deste 

problema, chegando mesmo a indicar a participação regular em programas de 

AF, como uma das medidas a utilizar no tratamento da obesidade e do excesso 

de peso, (Mc Ardle et al., 1994). 
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Este excesso de peso e obesidade infanto-juvenil tem um forte impacto tanto 

na saúde física como psicológica e revela-se ainda mais preocupante quando é 

referido que cerca de 70% dos adolescentes obesos continuarão a sê-lo na 

idade adulta, sendo que esta probabilidade aumenta para 80% quando um dos 

pais é obeso (Bar-Or et al., 1998). 

A prática regular e sistemática de AF, quando associada a um controlo 

alimentar é fundamental para a manutenção de um peso corporal equilibrado, 

prevenindo o aparecimento e desenvolvimento da obesidade. Pelo contrário, a 

ausência de AF origina uma maior acumulação energética, que pode ser 

decisiva no desenvolvimento da obesidade. (Nguyen et al., 1996; Pescatello e 

VanHeest, 2000). 

A infância e a juventude são vistas como períodos críticos, no que se refere ao 

desenvolvimento de atitudes e comportamentos relacionados com a saúde, 

podendo afectar a qualidade de vida durante a idade adulta. Quando ocorrem 

em idades precoces, a inactividade física e os hábitos alimentares 

inapropriados, tendem a persistir até à idade adulta, podendo dar origem a 

doenças crónico-degenerativas, como a diabetes, hipertensão arterial, 

dislipidemias e obesidade.  

 

Assim, torna-se primordial a criação de programas e estratégias de intervenção 

que incentivem as crianças e os jovens a adoptarem comportamentos activos. 

No entanto, para que tais programas sejam suficientemente eficazes nos seus 

resultados, é importante que se façam estudos epidemiológicos com o 

propósito de descrevam os hábitos de AF de crianças e jovens. Este estudo 

pretende de alguma forma ajudar a colmatar a escassez de investigações 

realizadas em Portugal que tenham procurado descrever os níveis de 

inactividade física de crianças e jovens, utilizando pedómetros. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Conceitos - Actividade Física, Exercício Físico e Aptidão Física  

 

Os conceitos de AF e exercício físico (EF) são diversas vezes utilizados como 

sinónimos quando reflectem expressões com significados distintos. Assim 

sendo, é pertinente distinguir um conceito do outro, pois implicam 

consequências diversas relativamente ao papel que têm na vida dos sujeitos.  

Caspersen et al., (1985) definem AF como qualquer movimento corporal 

produzido pelos músculos esqueléticos que resulte num aumento do dispêndio 

energético relativamente à taxa metabólica de repouso, independentemente do 

tipo de actividade e do contexto em que se realiza (no lazer, no trabalho, no 

desporto, etc.). A AF deve também ser entendida como um comportamento 

multidimensional onde se incluem variáveis como: duração (ex: minutos, 

horas); frequência (ex: número de vezes por semana); intensidade (ex: 

quantidade de energia dispendida em kcal por minuto ou kj por hora); tipo (ex: 

AF no desporto, AF no trabalho), podendo também ser incluídas variáveis 

como as circunstancias e o propósito da AF (Maia, Lopes e Morais, 2001). 

O EF é frequentemente considerado como uma subcategoria da AF, pois é 

toda aquela AF que se realiza de forma intencional, planeada, estruturada, 

repetitiva e que procura melhorar e/ou manter um ou mais aspectos da aptidão 

física (ApF) (Caspersen et al., 1985).  

No que se refere ao conceito de ApF, tem-se verificado alguma ambiguidade e 

imprecisão na sua delimitação e operacionalização. Contudo, as tentativas de 

restringir a vasta panóplia de expressões e dirigir o seu uso no contexto da 

Educação Física e Desporto culminaram em duas expressões: aptidão física e 

aptidão motora (Malina, 1993). 

Clark (1967) definia ApF como a “capacidade de realizar tarefas diárias com 

vigor, sem fadiga induzida, com ampla energia para fruir o tempo de lazer e 

fazer face a situações de emergência”. Mais recentemente, Caspersen et al. 

(1985) descrevem ApF como “um conjunto de atributos que as pessoas têm ou 

adquirem e que estão relacionados com a capacidade de realizar AF”.  
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Face à extensibilidade e alguma ambiguidade das definições anteriormente 

referidas, Pate (1988) apresenta a ApF como “um estado caracterizado pela 

capacidade de executar actividades diárias com vigor e evidenciar traços ou 

características que estão associados ao risco reduzido de desenvolvimento 

prematuro de doenças hipocinéticas (aquelas que estão relacionadas com a 

inactividade física). Baumgartner e Jackson (1991) consideram que a definição 

direcciona o conceito de ApF exclusivamente para a saúde, esquecendo os 

padrões motores fundamentais e/ou específicos. Safrit (1990) e Marsh (1993) 

atribuem à ApF um carácter complexo e multifacetado, onde é evidente a 

expressão diferencial das suas componentes. 

 

 

2.2 Avaliação da actividade física 

 

Quando ponderamos avaliar um comportamento tão complexo como a AF é 

necessário ter em conta as dificuldades ao nível da sua precisão e medição 

(Freedson e Melanson, 1996). Ao escolher os instrumentos de avaliação deve-

se ter sempre em consideração os objectivos da pesquisa, nomeadamente as 

idades dos participantes, as questões de ordem prática que se prendem com 

custos, o tempo para a realização do estudo, aceitabilidade do instrumento por 

parte da amostra e viabilidade (Caspersen et al., 1985). Contudo, para além 

destes factores, devemo-nos certificar que a nossa opção deve ter por base a 

validade, fiabilidade e praticabilidade do instrumento (Freedson e Melanson, 

1996). Assim, para ser válido, e de acordo com a sua definição, o instrumento 

deve medir aquilo que se propõe medir e em termos de fiabilidade o 

instrumento deve ser consistente perante as mesmas circunstâncias. Sendo 

fidedigno e válido, é também preciso (Caspersen et al., 1985). O instrumento 

deve ainda ser prático, com vista a ter “custos” aceitáveis, tanto para o 

investigador, como para o participante. Em termos de variáveis, deveremos 

incluir a influência que poderá ter nos níveis de AF dos participantes, assim 

como as possíveis falhas e a “contaminação” ou alteração dos dados (Montoye 

et al., 1996). De acordo com todos estes aspectos, torna-se perceptível a 
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dificuldade de medir com precisão um fenómeno que é por natureza 

multidimensional, e que é susceptível de ser avaliado de diferentes formas. 

Neste sentido, é também possível compreender que qualquer técnica ou 

instrumento de avaliação mede somente uma parte do “todo” do fenómeno AF 

habitual (Basset, 2000; Montoye et al., 1996).  

Resumindo, o interesse em avaliar a AF em qualquer população baseia-se na 

necessidade de estabelecer o estado corrente da AF dessa população e 

determinar se se encontra dentro dos critérios apropriados e indispensáveis a 

um óptimo estado de saúde. Os estudos de carácter epidemiológico, 

patológico, clínico e experimental realizados ao longo dos últimos quarenta 

anos, demonstram de forma inequívoca que a inactividade física contribui de 

forma substancial para a generalidade das doenças crónicas prevalecentes nas 

sociedades industrializadas (Maia e Lopes, 2007).  

Podemos distinguir os métodos de laboratório e os métodos de terreno. Os 

métodos de laboratório tais como a calorimetria directa ou indirecta são 

objectivos e precisos mas não são apropriados para estudos epidemiológicos, 

mas servem de critério de validação para os métodos de terreno. Os métodos 

de terreno são menos complexos, concebidos para uso em contextos 

diferenciados e em amostras de grande amplitude, contudo, são menos 

precisos. 

Verifica-se a existência de uma extensa diversidade de métodos de terreno, 

tais como os diários de actividade, a classificação profissional; os questionários 

e entrevistas; os marcadores fisiológicos (água duplamente marcada e aptidão 

cardio-respiratória); observações comportamentais; monitorização mecânica e 

electrónica (sensores do movimento - pedómetros e acelerómetro - e monitores 

de frequência cardíaca) aporte nutricional.   

Não existe um método universalmente aceite que meça todas as componentes 

da AF em condições de free living O conhecimento de carácter epidemiológico 

na área da AF baseia-se em estudos que recorreram aos questionários de AF 

devido aos seus baixos custos e facilidades de implementação. Contudo, é 

evidente que possuem limitações inerentes, já que são por natureza 

subjectivos (Basset, 2000). Torna-se pois necessário explorar métodos 



 

6 
 

alternativos que não estejam dependentes da aptidão do sujeito em recordar o 

seu padrão de actividade, especialmente em idades muito jovens. Os sensores 

do movimento têm a potencialidade de eliminar este tipo de problemas 

(Freedson et al., 1998). Têm vindo a desenvolver um grande número de 

aparelhos mecânicos e electrónicos no sentido de conferir uma maior 

objectividade e precisão às medições. Dos vários instrumentos que 

monitorizam o movimento, podemos referir os acelerómetros e os pedómetros, 

como métodos alternativos aos questionários, e que medem a aceleração 

corporal e estimam o dispêndio energético associado. Os pedómetros 

simplesmente quantificam o movimento, enquanto os acelerómetros medem 

simultaneamente a quantidade, intensidade e direcção do movimento. 

Uma vez que o pedómetro foi o instrumento utilizado no presente estudo 

justifica uma descrição mais detalhada. O pedómetro electrónico é um aparelho 

simples desenhado para avaliar o comportamento do indivíduo durante a 

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

percorrida (Oliveira e Maia, 2001). 

A marcha é uma das formas mais usuais de AF, sendo muitas vezes a que 

mais contribui para o total da AF diária. É com frequência usada para as 

deslocações de um lado para outro, assim como para as actividades 

recreativas e para a realização das tarefas da vida diária. (Basset et al., 2000). 

O pedómetro tem a potencialidade de promover, a custos reduzidos, medições 

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

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

na AF (Basset et al., 1996). Quando é introduzido o valor estimado do 

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

distância percorrida e estima o dispêndio energético para o número de passos 

dados. Este aparelho regista os dados num extenso período de tempo, o que 

permite a avaliação de padrões de AF em vários dias. Contudo, apresenta 

também algumas limitações quando é usado como instrumento de 

investigação, pois apesar de possuir uma precisão regular na contagem dos 

passos, não é sensível a acelerações verticais acima de certos limites. Neste 

sentido, não é possível distinguir a marcha da corrida, uma vez que assume 
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que o sujeito gasta uma quantidade constante de energia por passo. Outra das 

suas limitações, prende-se com o facto de não determinar informação acerca 

da duração, frequência e intensidade da AF (Basset, 2000) e de não ser 

sensível à actividade que não envolve a locomoção ou que envolve exercício 

isométrico (Freedson e Miller, 2000). Porém, o pedómetro pode ser útil na 

distinção entre grupos com diferentes níveis de marcha, facultando informação 

válida acerca deste comportamento (Basset, 2000).  

Os pedómetros mais antigos careciam de validade e fiabilidade, contudo os 

avanços tecnológicos melhoraram qualidade dos aparelhos e, 

consequentemente, da informação que dispõem. Um dos pedómetros mais 

utilizados pelos investigadores tem sido o modelo Yamax Digi Walker, devido 

aos seus elevados graus de precisão e fiabilidade. Recentemente, Bassett et 

al. (1996) compararam a precisão de cinco pedómetros contemporâneos, na 

medição da distância percorrida a pé, em adultos com idades compreendidas 

entre os 18 e os 65 anos e encontraram resultados razoáveis para a maior 

parte dos aparelhos, sendo que, o Yamax Digi-Walker exibiu uma fiabilidade e 

validade extraordinárias. Estes autores demonstraram que diferentes tipos de 

pisos não afectaram a precisão dos aparelhos e que dos cinco estudados o 

Yamax foi o mais preciso, tanto na medição do número de passos, como na 

distância percorrida, para todas as velocidades que foram testadas. Contudo, 

apesar das variações na velocidade de deslocação afectarem os resultados, se 

o indivíduo caminhar com velocidades entre os 54m·min-1 e os 107m·min-1, o 

pedómetro produzirá valores relativos à distância percorrida que estarão dentro 

de limites de erro de 20% da distância percorrida realmente. Importa ainda, ter 

em conta que, se a velocidade de marcha for intermédia, os valores terão um 

erro à volta de 10% dos valores reais. Ao realizar uma avaliação de terreno, ao 

longo de um percurso de 4.88km a pé, o Yamax produziu valores de distância 

percorrida e passos dentro de limites de erro de 1% dos reais valores. Os 

investigadores compararam que alguns dos pedómetros electrónicos mais 

recentes mostraram uma maior precisão absoluta do que os pedómetros 

mecânicos antigos, possuindo também uma qualidade elevada em estudos 

epidemiológicos da AF habitual. Foi ainda referido que o pedómetro electrónico 
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pode ser utilizado como medida-critério para validar questões sobre a distância 

percorrida, em questionários de AF. Outros autores como Welk et al. (1991), 

verificaram que os resultados obtidos numa amostra de 31 adultos com uma 

média de idade de 29.0± 8.0 foram consistentes com os de Bassett et al. 

(1996) em vários registos. Ambos os estudos realizados pelos diferentes 

autores, não encontraram diferenças no total de passos dados na marcha ou 

na corrida em diferentes pisos. Estes estudos encontraram ainda menor 

fiabilidade nas velocidades de deslocação mais baixas.  

 

2.3 Estudos realizados com pedómetros 

 

Os níveis recomendáveis de AF na juventude devem ser consentâneos com o 

estado de saúde. Em 2004, Tudor-Locke et al. realizaram um estudo com o 

objectivo de estabelecer normas criteriosas para a AF (usando pedómetros 

para o cálculo do número de passos efectuados por dia) de acordo com as 

condições de saúde. Esta é uma análise secundária de um conjunto de dados 

existente (incluindo avaliação da AF através do pedómetro) e índice de massa 

corporal (IMC) de 1.954 crianças (995 raparigas e 959 rapazes dos 6 aos12 

anos) dos Estados Unidos, Austrália e Suécia. O método de grupos em 

contraste foi usado para estabelecer os valores mínimos, identificando normas 

específicas ideais em termos de idade e sexo para passos/dia, de acordo com 

os valores mínimos internacionais do IMC para peso normal e excesso de 

peso/obesidade. Os valores mínimos de passos por dia foram 12.999 passos 

em raparigas e 15.000 passos em rapazes. Deste modo, foram encontradas 

diferenças entre as referências utilizadas anteriormente e as normas baseadas 

nas categorias do IMC. Os valores mínimos de passos por dia aqui 

estabelecidos, utilizando uma amostra internacional, foram mais elevados do 

que anteriormente sugeriram as normas, mas não são incompatíveis com os 

recentes avanços na compreensão das nossas necessidades de AF na 

juventude. Esta análise fornece a base para a validação cruzada e avaliação 

dos valores mínimos do IMC/passos por dia em amostras independentes e 

concepções de estudos longitudinais. 
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Em 2004, Loucaides et al. analisaram as diferenças nos níveis de AF das 

crianças de escolas do 1ºciclo da cidade e dos meios rurais. A amostra foi 

constituída por 256 crianças greco-cipriotas e os seus pais, oriundas de duas 

escolas representantes de meios urbanos e rurais. Os níveis de actividade das 

crianças foram analisados durante 4 dias úteis no inverno e 4 dias úteis no 

verão, utilizando um pedómetro. Os pais preencheram um questionário sobre 

os diferentes locais ambientais em ambas as estações. Os resultados 

mostraram que as crianças da escola urbana eram significativamente mais 

activas no inverno do que as crianças da escola rural. (médias = 13 538 ± 4313 

versus 12 436 ± 3610) e que as crianças da escola rural eram 

significativamente mais activas no verão (médias = 16 450 ± 5134 versus 14 

531 ± 4901). Os pais das crianças da escola rural informaram que há mais 

jardins e espaços públicos com mais segurança, ao contrário do que 

informaram os pais das crianças da cidade: menos espaço menos segurança. 

As crianças da escola da cidade tinham mais equipamento de ginástica 

disponível em casa, e eram mais frequentemente transportadas a locais aonde 

podiam praticar AF. Deste modo, este estudo evidencia que os programas 

destinados a promover a AF devem considerar as diferenças sazonais e 

geográficas nos níveis da AF.  

 

Em 2004, Raustorp et al. realizaram um estudo para identificar os níveis 

actuais de AF e estudar as relações entre a AF e o IMC utilizando os valores 

mínimos internacionais para a saúde. Estudaram 871 crianças com idades 

entre os 7 e os 14 anos e recolheram a altura, o peso, e a média de passos, 

utilizando o pedómetro durante 4 dias consecutivos. A média de passos foi 

significativamente superior nos rapazes em comparação com as raparigas, e 

mostrou estabilidade na idade e diferenças grandes nos grupos. O IMC 

mostrou que 13,2% dos rapazes e 14,5% das raparigas tinham peso a mais e 

4,5 % dos rapazes e raparigas eram obesos. A análise da média dos passos e 

IMC nos rapazes e raparigas não revelou correlações significativas em 

qualquer faixa etária. O estudo permitiu concluir que o pedómetro fornece 

diferenças entre as idades e géneros dos grupos quanto à AF, facilitando o 
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estabelecimento de objectivos individuais. O resultado deste estudo fornece um 

guião com dados referência sobre a AF juvenil e número de passos por dia, 

bem como sobre níveis de IMC na juventude de acordo com os novos valores 

de referência internacionais. 

 

Em 2005, Raustorp et al. realizaram uma outra investigação onde avaliaram a 

AF através do pedómetro, a estrutura corporal expressa pelo IMC, a 

percentagem de gordura corporal, através da bioimpedância e a auto-estima 

física. Conjuntamente, avaliaram eventuais indicadores de um estilo de vida 

saudável, isto é, AF intensa, peso normal e auto-estima elevada, num grupo 

objecto de um acompanhamento continuado. No Outono de 2000, foi avaliado 

o nível de AF e o IMC de 871 crianças com idades compreendidas entre os 7 e 

os 14 anos, no sudeste da Suécia. Em 501 destas crianças avaliou-se, 

também, a auto-estima física. Três anos depois foram avaliados 375 

adolescentes dos 15 aos 18 anos - utilizando-se a mesma metodologia - e, 

complementarmente, foi medida a percentagem de gordura corporal. Em 2000, 

93 destes adolescentes (46 raparigas) foram também avaliados e formaram o 

grupo de controlo. Neste grupo verificou-se um significativo aumento no IMC e 

na estabilidade da auto-estima física em rapazes e raparigas; nos rapazes, um 

significativo decréscimo dos passos diários surgiu 3 anos mais tarde. Três anos 

mais tarde surge um fortíssimo indicador de ser fisicamente muito activo, de 

manter um IMC normal e haver elevada auto-estima, - isto é, ter um estilo de 

vida saudável. Isto traduziu-se num aumento da auto-estima nas raparias e nos 

rapazes na redução do IMC. Assim, um estilo de vida saudável nas raparigas é 

a promoção da auto-estima física e nos rapazes é controlo do peso - e esta 

circunstância é de grande importância nos primeiros anos da adolescência. 

 

Em 2006, Duncan et al. analisaram os níveis actuais de AF através do 

pedómetro, numa amostra multiétnica de crianças da Nova Zelândia. 

Realizaram a contagem dos passos durante 3 dias úteis e 2 dias de fim-de-

semana e determinaram o IMC, o perímetro da cintura e a percentagem de 

gordura corporal. A amostra foi constituída por 1115 crianças (536 rapazes, 
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579 meninas) com idades compreendidas entre os 5 e os12 anos. Das 1115 

crianças 49,2% eram europeus, 30% polinésios, 16,5% asiáticos e 4,3% de 

outras etnias. O IMC foi determinado a partir da altura e peso, e a percentagem 

de gordura corporal foi conseguida através da bioimpedância. Os participantes 

foram classificados por: peso normal, excesso de peso e obesos utilizando os 

valores mínimos internacionais do IMC e em grupos com distribuição de 

gordura normal ou central, usando padrão nacional de perímetro da cintura. Um 

subgrupo, com percentil 90 de percentagem de gordura corporal, por cada faixa 

etária e por sexo foi usado para identificar adiposidade corporal normal e alta. 

A média de passos para os rapazes foi de 16133 ± 3,864 / 12702 ± 5,048 e 

para as raparigas foi 14124 ± 3.286 / 11158 ± 4.309, nos dias úteis e nos fins-

de-semana, respectivamente. Foram encontradas diferenças significativas na 

média de passos nos dias úteis e ao fim-de-semana, entre os rapazes e as 

raparigas, entre as faixas etárias, e entre etnias e classes socioeconómicas. A 

análise das variações revelou uma correlação mais forte entre a média de 

passos e percentagem de gordura corporal do que entre a média de passos e o 

IMC ou perímetro da cintura. Este estudo revela a ligação entre a média de 

passos diária e a adiposidade corporal em crianças e sugere que a promoção 

de AF durante os fins-de-semana é deveras importante para a saúde da 

juventude da Nova Zelândia. 

 

As recomendações actuais para a AF com pedómetro em crianças (rapazes 

15.000 passos por dia; raparigas 12.000 passos por dia) foram baseadas na 

correlação entre a contagem dos passos dos dias úteis e o IMC. Em 2007(a), 

na Nova Zelândia Duncan et al. realizaram um estudo com o objectivo de 

desenvolver novas metas, usando duas contagens: os passos dos dias úteis e 

os passos ao fim-de-semana, com a percentagem de gordura corporal como 

critério referência. A percentagem de gordura corporal de 969 crianças - 

oriundas da Europa, Nova Zelândia, Polinésia e Ásia (515 sexo masculino e 

454 sexo feminino) com idades compreendidas entre os 5 e 12 anos - foi 

medida, em 2004, utilizando a bioimpedância. A contagem dos passos dos dias 

úteis e do fim-de-semana foi registada pelo pedómetro, durante 5 dias. O grupo 
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de contraste foi usado para estabelecer os valores de passos a partir do qual 

se considera ter peso a mais (percentagem de gordura corporal > percentil 85) 

e peso normal (percentagem de gordura corporal < percentil 85). As crianças 

com excesso de peso tinham uma média de passos significativamente mais 

baixa (14.238 ± 3343 rapazes; 12.555 ± 3169 raparigas) em comparação com 

crianças com peso normal (16.3208 ± rapazes; 14,176 ± 2728 raparigas). 

Neste sentido, o número de passos para reduzir o excesso de massa gorda 

nas crianças é 1000 passos/dia a mais do que as referidas nas directrizes de 

referencia do IMC. 

 

Em 2007(b), Duncan et al. realizaram um estudo em 208 crianças (101 rapazes 

e 107 raparigas, com idade média 9.3 ± 0,9 anos) de escolas do 1ºciclo do 

centro de Inglaterra, para determinar a percentagem de crianças que realiza o 

número mínimo de passos por dia necessário para a saúde. As crianças 

usaram um pedómetro durante 4 dias consecutivos (2 dias de fim de semana e 

2 dias úteis). Os dados foram recolhidos no inverno, primavera e verão. As 

crianças atingiram níveis significativamente mais elevados de passos por dia 

nos dias úteis do que nos fins-de-semana, sendo que os rapazes 

apresentavam valores significativamente maiores do que as raparigas. Os 

valores médios passos/dia foram 13.827 (38,201) e 10.334 (4436) para os dias 

úteis e fins-de-semana, 12.263 (3789) e 11.748 (3310) para rapazes e 

raparigas, respectivamente. 28,7% dos rapazes e 46,7% das raparigas 

atingiram ou ultrapassaram o IMC referido como saudável. Assim, a AF foi 

maior durante os dias úteis do que nos fins-de-semana e os rapazes foram 

mais activos do que as raparigas, mas a maioria das crianças não atingiu os 

valores mínimos saudáveis 

 

Em 2007, Wickel et al. estudaram a variabilidade da AF no dia-a-dia através da 

utilização do pedómetro durante 4 dias consecutivos. A amostra foi constituída 

por 1443 crianças dos 6 aos12 anos, oriundas dos Estados Unidos, (195 

rapazes, 254 raparigas), Suécia (257 rapazes, 252 raparigas) e da Austrália 

(229 rapazes, 256 raparigas). Globalmente, a média passos por dia foi mais 
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elevada entre os rapazes (14.698 6 3.373 passos dia) do que entre as 

raparigas (12,086 6 2,929). Foram encontradas diferenças significativas entre 

os 4 dias de motorização em toda a amostra. Contudo, as diferenças entre a 

média absoluta foram pequenas (55-958 passos) com um efeito global de 0.01. 

Esta tendência foi notória, fosse qual fosse a idade, género ou país. Os 

coeficientes de variação (CV) individuais variaram de 2 a 88% e o CV global 

médio aproximou-se de 22%. Um aumento relacionado com a idade foi 

observado entre crianças de 6 a 12 anos de idade. A interacção idade, género 

e nacionalidade não foi relevante (p< 0.05). Estas conclusões têm implicações 

para a boa concepção, análise e interpretação de estudos sobre a AF nas 

crianças. Para além deste aspecto, os nossos resultados prestam informação 

sobre os mecanismos biológicos relacionados com a idade que podem também 

influenciar os níveis e padrões diários da AF. 

 

Al-Hazzaa (2007) avaliou os níveis de AF em 296 rapazes (obesos e com peso 

normal) dos 8 aos 12 anos, através da utilização do pedómetro durante 3 dias 

úteis consecutivos. Os rapazes foram divididos em grupos activos e inactivos 

com base no somatório das contagens diárias acima ou abaixo de 13.000 

passos. A obesidade foi definida sempre que a percentagem de gordura 

corporal era igual ou superior a 25% do peso do indivíduo. Os valores mínimos 

internacionais para crianças, tendo em conta a idade e o género foram também 

usados para definir excesso de peso e obesidade. A média da %GC estimada 

para a amostra completa foi de 23.3 ± 9.7%. Mais do que 37% dos rapazes 

foram classificados como obesos. A média de passos foi de cerca de 13.489 ± 

5.791 passos/dia (variação: 335 ± 29,169 passos). Mais de 71% dos rapazes 

acumularam 10.000 passos ou mais por dia. Com base nas normas do IMC, as 

contagens médias de passos para o grupo de obesos (10.602 ± 4,800 

passos/dia) foram significativamente mais baixas do que no grupo normal 

(14,271 ± 5.576 passos/dia). Com base na percentagem de gordura corporal, 

os rapazes obesos acumularam significativamente números mais baixos de 

passos por dia (12.682 ± 5.236) do que os rapazes não obesos (14.915 ± 

5,643). Além disso, houve diferenças significativas entre os rapazes activos e 
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inactivos em peso, IMC, pregas tricipitais e subescapulares, percentagem de 

gordura corporal e flexibilidade. Conclui-se que a prevalência de obesidade e 

inactividade nos rapazes era alta. Os rapazes activos apresentaram 

percentagem de gordura corporal e IMC significativamente mais baixas do que 

os seus pares obesos. Os rapazes obesos, por outro lado, foram muito menos 

activos do que os não obesos. 

 

Em Portugal, o pedómetro Yamax foi utilizado por Oliveira (2003) e por Sapage 

(2004) nas respectivas dissertações de mestrado e por Lopes et al. (2003) num 

trabalho realizado pela Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação 

Física da Universidade do Porto em conjunto com o Instituto Politécnico de 

Bragança. 

O estudo realizado por Oliveira (2003) testou a exequibilidade de uma 

avaliação multimodal da actividade física em 51 pares de gémeos 

monozigóticos e dizigóticos de ambos os sexos, com idades compreendidas 

entre 12 e 18 anos. Os participantes foram monitorizados durante cinco dias 

consecutivos (de quinta-feira a segunda-feira) recorrendo simultaneamente a 

três instrumentos de avaliação – acelerómetro (tritrac-R3D), pedómetro 

(Yamax DW SW-700) e questionário de Baecke. Os resultados demonstraram 

que a. AF realizada durante o fim-de-semana foi menor comparativamente à 

semana, sendo o domingo o dia que apresenta valores médios mais baixos e a 

segunda-feira o dia que apresenta valores médios mais elevados. 

Lopes et al. (2003) estudaram o perfil de AF de 102 adolescentes dos dois 

sexos, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, ao longo de cinco 

dias consecutivos, incluindo o fim-de-semana, bem como a comunalidade e o 

carácter único da informação fornecida pela acelerometria e pedometria. Os 

sujeitos foram monitorizados com o acelerómetro Tritrac-R3D e o pedómetro 

Yamax DW SW-700 e os autores verificaram que ambos avaliam aspectos 

comuns da AF. Concretamente para o pedómetro, os valores do coeficiente de 

correlação intra-classe (R) e o respectivo IC a 95% encontrados são elevados, 

embora nas raparigas o valor de R tenha sido inferior a 0,80 (rapazes: R=0,82, 

IC: 0,71-0,89), (raparigas: R=0,77, IC: 0,66-0,85). Os coeficientes de 
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correlação encontrados no pedómetro foram baixos, sobretudo nas raparigas. 

Nestas, apenas entre o sábado e o domingo se verificou estabilidade 

moderada (0,80 no pedómetro). Também nos rapazes foi sobretudo entre os 

dias de fim-de-semana que se verificou alguma estabilidade (0,62 no 

pedómetro). 

Em 2004, Sapage utilizou pedómetros e acelerómetros para aferir a AF regular 

de 107 pares de gémeos de ambos os sexos, com idades compreendidas 

entre os 10 e os 19 anos. Verificou que a AF realizada durante os dias de 

semana era superior à efectuada nos dias de fim-de-semana. 

Estes estudos não só salientam a exequibilidade do uso do pedómetro como 

também a qualidade da informação obtida para marcar aspectos da actividade 

física ao longo de 5 dias da semana em adolescentes dos dois sexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

3. Objectivos 

 

Os objectivos do presente estudo são: 

 

• Descrever os valores de AF em cinco dias da semana, de crianças e 

jovens estudantes do 3º ciclo do ensino básico da Escola EB 2,3 de 

Perafita – Concelho de Matosinhos; 

• Estimar a prevalência de crianças e jovens com excesso de peso e 

obesidade; 

• Determinar a associação entre a AF e o excesso de peso e obesidade. 
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4. Material e Métodos 

 

4.1. Caracterização da Amostra 

 

A amostra deste estudo é constituída por 191 crianças e jovens de ambos os 

sexos (108 raparigas e 83 rapazes) estudantes na Escola E.B. 2,3 de Perafita – 

Concelho de Matosinhos. Salienta-se que 96 destas crianças e jovens 

frequentam o sétimo ano de escolaridade, 55 o oitavo ano e 40 o nono ano de 

escolaridade. 

 

 

4.2. Metodologia  

 

4.2.1. Actividade Física 

A avaliação dos níveis de AF das crianças e dos jovens foi realizada através do 

pedómetro electrónico marca (OMRON HJ-113-E) (ver figura 1). Este 

instrumento prende-se à cintura e regista o número de passos dados durante o 

dia. Possui memória suficiente para guardar temporariamente dados relativos a 

7 dias de uso e também calcula o gasto energético correspondente ao número 

de passos dados, sendo para isso necessária a introdução de informação 

referente à idade, sexo, peso e altura do indivíduo. É um aparelho com grande 

precisão na contagem de passos, que providencia uma medida objectiva da 

AF. Para além disso é fácil de usar, é reutilizável, tem um custo baixo e não é 

reactivo, revelando-se vantajosa a sua utilização em estudos epidemiológicos. 

No presente trabalho a avaliação da AF foi efectuada durante cinco dias da 

semana (3 dias da semana – quinta, sexta e segunda-feira e 2 do fim de 

semana – sábado e domingo). Para esse efeito houve a necessidade de 

colocar os aparelhos à quarta-feira e retirá-los na terça-feira da semana 

seguinte. 
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Figura 1 – Pedómetro electrónico marca (OMRON HJ-113-E). 

 

 

4.2.2. Índice de Massa Corporal 

 

O IMC foi calculado pela divisão do valor do peso do indivíduo, em 

quilogramas, pelo quadrado da sua altura, em metros, obtendo-se um valor 

final expresso em quilogramas por metro quadrado (km/m). Estes dois 

indicadores foram medidos com os sujeitos descalços e usando roupas leves. 

O peso foi aferido com uma balança electrónica, estando o sujeito na posição 

antropométrica, enquanto que a altura foi avaliada com uma fita métrica, 

encontrando-se o indivíduo encostado a uma parede plana. Para a definição 

das crianças e dos jovens com excesso de peso e de obesidade foram 

utilizados os critérios de definidos por Cole et al. (2000). 

 

 

4.3. Procedimentos Estatísticos  

 

No tratamento e análise da informação recolhida foram utilizados os seguintes 

procedimentos estatísticos: (1) estatística descritiva, nomeadamente medidas 

de frequência, de tendência central e de dispersão, para conhecer aspectos 

gerais das diferentes distribuições de valores e (2) análise de variância a dois 

factores para comparar os valores médios da AF entre as diferentes categorias 

do IMC (peso normal, excesso de peso e obesidade) e o sexo. Todas as 

análises estatísticas foram efectuadas no software estatístico SPSS 16.0. O 

nível de significância foi estabelecido em 5%. 
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5. Apresentação e Discussão de Resultados 

 

O quadro 3 apresenta a prevalência de crianças e jovens com peso normal, 

excesso de peso e obesidade e os valores médios e respectivos desvios-

padrão de AF encontrados para cada um dos sexos. 

 

Quadro 1 - Prevalência (%) de crianças e jovens com ex peso normal, excesso 

de peso e obesidade e valores médios (Média) e desvios-padrão (DP) de AF na 

amostra total e em função do sexo 

 

 SEXO  
 RAPARIGAS (%) RAPAZES (%) TOTAL (%) 

Peso – normal 92 (64,8) 101 (69,7) 193 (67,2) 
Excesso de Peso 34 (23,9) 38 (26,2) 72 (25,1) 
Obesidade 6 (11,3) 16 (4,1) 22 (7,7) 
 Média ± DP Média ± DP Média ± DP 
Actividade Física 7955,64 ± 

2817,74 
10454,13 ± 

3429,14 
9041,36 ± 
3329,88 

Dias de Semana 9871,72 ± 
3364,94 

13159,02 ± 
4142,48 

11300,23 ± 
4056,07 

Fim-de-semana 5081,49 ± 
3037,87 

6396,80 ±3696,50 5653,06 ± 
3394,35 

 

Pela análise do quadro 1 verifica-se que aproximadamente 25% e 8% das 

crianças e jovens revelam excesso de peso e obesidade, respectivamente. 

Enquanto que a prevalência de excesso de peso é superior nos rapazes, a 

prevalência de obesidade é maior nas raparigas. Resultados semelhantes 

foram igualmente encontrados nos estudos de Raustorp et al (2004) e Duncan 

et al (2007b). 

 

As crianças e os jovens independentemente do sexo realizam em média 9041 

passos diariamente. Os rapazes (10454,13 ± 3429,14 passos) revelam níveis 

superiores de AF aos evidenciados pelas raparigas (7955,64± 2817,74 

passos).  

Em ambos os sexos o valor médio mais elevado de AF registou-se nos dias da 

semana. Uma possível explicação para a diminuição da AF durante os dias de 
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fim-de-semana reside no facto das crianças terem a semana repleta de 

actividades escolares, aproveitando o fim-de-semana para descansar (e para 

realizar actividades de cariz sedentário, tais como ver televisão ou jogar 

computador (Oliveira et al., 2003). Outras justificações poderão ser a falta de 

espaços acessíveis às famílias para a prática de AF durante o fim-de-semana, 

ou um desinteresse das crianças e respectivas famílias pela prática de AF 

(Campos e Maia, 2007).  

Estudos recentes comprovam a tendência para a diminuição da AF durante os 

dias de fim-de-semana, particularmente em crianças e adolescentes (Lopes et 

al, 2003; Oliveira et al., 2003; Sapage, 2004; Duncan et al., 2007a; Duncan et 

al., 2007b). 

 

 

Nos quadros 2 e 3 apresenta-se o resultado do modelo de análise da variância 

e respectivos valores médios em função das categorias do IMC. 

 

Quadro 2 – Resultados do modelo de análise da variância. Estatística F e valor 

de prova (p). 

 

Fontes de variação F p 

Sexo 8,384 0,004 

IMC 1,070 0,345 

Sexo * IMC 0,651 0,523 

 

 

Quadro 3 – Resultados do modelo de análise da variância 

 

    Intervalo Confiança 95% 

Sexo IMC Média Erro 
Padrão 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Feminino 

Peso normal 7873.7323 383.459 7116.713 8630.752 
Excesso 
peso 7996.7917 631.060 6750.963 9242.620 

Obesidade 9380.8667 1030.516 7346.437 11415.296 
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Masculino 

Peso normal 10784.22 450.949 9893.965 11674.477 
Excesso 
peso 9724.4692 606.302 8527.516 10921.422 

Obesidade 11448.7333 1784.906 7924.998 14972.468 
 

Pela análise do quadro 2 e 3 é possível verificar que existem diferenças 

estatisticamente significativas em termos de sexo. Os rapazes (10454,13 ± 

3429,14) eram significativamente mais activos que as raparigas (7955,64 ± 

2817,74) (p=0,004). As diferenças encontradas podem ser explicadas pelo 

facto de os rapazes serem confrontados com mais oportunidades de prática 

fora do contexto escolar (Colley et al., 1992). Outra possível explicação tem a 

ver com a existência de uma experiencia mais significativa e positiva por parte 

dos rapazes na realização da AF quando comparados com as raparigas (Calfas 

e Taylor, 1994). Estudos recentes comprovam a tendência para o facto de os 

rapazes serem mais activos que as raparigas (Raustorp et al, 2004; Tudor-

Locke et al., 2004; Duncan et al, 2006; Duncan et al, 2007b; Wickel et al, 2007). 

Estes resultados parecem mostrar que as raparigas estão numa situação de 

maior risco de inactividade sendo fundamental que a sociedade civil, através de 

organizações governamentais, associações desportivas e recreativas, se 

empenhe na promoção de estilos de vida activos. 

 

Neste trabalho não se verificaram diferenças com significado estatístico entre 

os níveis de AF de crianças e o IMC. 

 

A relação entre estas duas variáveis tem suscitado alguma controvérsia. Do 

ponto de vista conceptual seria de esperar uma relação inversa entre os níveis 

de AF e a percentagem de massa gorda de crianças.  

Um grande número de estudos tem referenciado valores inferiores dos 

indicadores antropométricos tradicionais de sobrecarga ponderal em indivíduos 

mais activos (Ribeiro et al., 2000; Silva et al., 2000; Raustorp et al., 2004). 

Existem, no entanto, outras investigações que têm mostrado alguma relutância 

nesta linearidade (Boreham et al., 1997; Katzmarzyk et al., 1998) e em que os 

ganhos de peso corporal estão inversamente relacionados com a AF (Almeida 

e Fox, 2000). 
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6. Conclusões 

 

Este trabalho tinha três grandes propósitos: (1) Descrever os valores de AF em 

cinco dias da semana, de crianças e jovens estudantes do 3º ciclo do ensino 

básico da Escola EB 2,3 de Perafita – Concelho de Matosinhos; (2) Estimar a 

prevalência de crianças e jovens com excesso de peso e obesidade; e (3) 

Determinar a associação entre a AF e o excesso de peso e obesidade. 

 

Os resultados observados neste estudo permitem-nos concluir: 

 

1º - As crianças e os jovens realizam em média 9041 passos diariamente; 

 

2º - Os rapazes revelam níveis superiores de AF aos evidenciados pelas 

raparigas; 

 

3º - Aproximadamente 25% e 8% das crianças e jovens revelam excesso de 

peso e obesidade respectivamente; 

 

4º - A prevalência de excesso de peso é maior nos rapazes contrariamente à 

prevalência de obesidade que é superior nas raparigas; 

 

5º - Não se observou uma relação significativa entre os níveis de AF e o IMC 

de crianças e jovens. 
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Anexo 1 

Porto 
2007-11-07 

 
 

Ao Presidente do Conselho Executivo 
da Escola E.B. 2,3 de Perafita - Matosinhos 

 
Exmo. Sr. Dr. Óscar Manuel Pereira 

 
Informo V. Exa. que estamos a realizar uma investigação acerca dos hábitos de 
actividade física, factores de risco de doenças cardio-vasculares, sobrepeso e obesidade 
em crianças e jovens Portuguesas. O projecto tem o título “Estilo de vida activos, 
saudáveis e sustentados. Um estudo epidemiológico em crianças e jovens”. 

 
Para concretizar tal estudo gostaríamos de obter autorização para a recolha de 
informação junto dos alunos da Escola de que V.Exa. é presidente. A informação, 
completamente confidencial, em nada é lesiva da integridade física de qualquer sujeito. 
Trata-se, somente, de preencher um questionário, cujas perguntas reflectem os hábitos 
de actividade física das crianças e dos jovens, bem como de aspectos que a 
condicionam. A esta informação adiciona-se a utilização de pedómetros, que são 
aparelhos que procuram avaliar o comportamento do sujeito durante a marcha, 
efectuando registos do número de passos e a estimativa da distância percorrida. Para 
tanto basta que as crianças e jovens coloquem os referidos aparelhos na cintura durante 
cinco dias consecutivos (de quinta a segunda-feira).  

 
Informo V. Exa. que, caso a sua resposta seja positiva, será também solicitada 
autorização aos Encarregados de Educação dos alunos desta escola que pretendam 
participar nesta pesquisa. 

 
Esperando uma maior compreensão para a recolha da informação deste estudo, envio os 
melhores cumprimentos 

 
 
 
 
 

(André Filipe Teixeira e Seabra - Professor Auxiliar) 
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Anexo 2 

 
Porto 
2007-11-09 

 
 

Exmo. Sr. Encarregado de Educação 
 

Informo V. Exa. que a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto está a realizar 
uma investigação acerca dos hábitos de actividade física, factores de risco de doenças 
cardio-vasculares, sobrepeso e obesidade em crianças e jovens Portuguesas. O projecto 
tem o título “Estilos de vida activos, saudáveis e sustentados. Um estudo 
epidemiológico em crianças e jovens”. 

 
Para concretizar tal estudo gostaríamos de obter autorização para a recolha de 
informação junto do seu educando. A informação, completamente confidencial, em 
nada é lesiva da sua integridade física. Trata-se, somente, do preenchimento de um 
questionário, cujas perguntas reflectem os hábitos de actividade física das crianças e dos 
jovens, bem como de aspectos que a condicionam. A esta informação adiciona-se a 
utilização de um pedómetro, que é um aparelho que procura avaliar o comportamento 
do seu educando durante a marcha, efectuando registos do número de passos e a 
estimativa da distância percorrida. Para tanto basta que o seu educando coloque o 
referido aparelho na cintura durante cinco dias consecutivos (de quinta a segunda-feira) 
só o retirando para dormir e para tomar banho.  

 
Informo V. Exa. que foi solicitada e obtida autorização, para a realização desta 
investigação, junto do Presidente do Conselho Executivo da Escola E.B. 2,3 de Perafita. 

 
Esperando uma maior compreensão para a recolha da informação deste estudo, envio os 
melhores cumprimentos 

 
 
 
 
 

(André Filipe Teixeira e Seabra - Professor Auxiliar) 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nome _______________________________________________, declara que autoriza 
o seu educando _____________________________________________________, 
Nº____ do _____ano da turma_______a participar na investigação “Estilos de vida 
activos, saudáveis e sustentados. Um estudo epidemiológico em crianças e jovens” 
levada a efeito pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 
Assinatura______________________________________________________________ 


