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Resumo 
 

A obesidade é uma condição de excesso de gordura corporal acumulada 

no tecido adiposo, cujas implicações podem prejudicar a saúde. Actualmente, 

esta doença está a atingir cada vez mais crianças em todo o Mundo, 

assumindo-se como um problema de saúde pública. 

Um estilo de vida mais activo parece ser o cerne na prevenção da 

obesidade tendo sempre a preocupação em promover a saúde. 

O presente trabalho definiu como objectivos: estudar os níveis de 

actividade física habitual e aptidão física referenciados à saúde, de crianças e 

adolescentes entre os 6 aos 16 anos de idade durante 21 semanas de 

participação no projecto ACORDA (Adolescentes e Crianças Obesas em 

Regime de Dieta e Actividade Física) e comparar os resultados após o período 

de intervenção, de forma a verificar se houve uma melhoria significativa ou não 

dos níveis de actividade e aptidão físicas. 

Em termos de metodologia empregue, foram utilizados os acelerómetros 

MTI Actigraph para avaliar a actividade física habitual das crianças com 

sobrepeso ou obesidade, nomeadamente, os níveis de intensidade moderada, 

vigorosa e muito vigorosa (MVMV). Para avaliar a aptidão física, recorremos ao 

teste do shutlle run, originalmente criado por Léger (1982), sendo adoptado 

para este estudo o descrito no Finessgram, de forma a determinar o número de 

percursos efectuados pelos indivíduos da amostra.  

Relativamente aos resultados obtidos, importa realçar que após as 21 

semanas de intervenção, os valores de actividade física MVMV e aptidão física 

foram superiores, embora as diferenças não sejam estatisticamente 

significativas. 

De uma forma geral, todos os sujeitos da amostra cumprem as 

recomendações diárias de actividade física, levando-nos a supor que, este tipo 

de programas orientados de actividade física são um meio importante para 

incutir hábitos de vida saudável, nomeadamente, na adopção de um estilo de 

vida mais activo. 

 

Palavras – chave: ACTIVIDADE FÍSICA; APTIDÃO FÍSICA; OBESIDADE; 

OBESIDADE INFANTIL; SAÚDE 
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Introdução 
 
 
 
 
 



1. Introdução 
 

A obesidade é definida como sendo uma condição de excesso de 

gordura corporal acumulada no tecido adiposo, cujas implicações podem 

prejudicar a saúde (WHO, 2000). Estamos perante uma “epidemia” que afecta 

adultos e crianças e nestas pode promover a elevada pressão sanguínea, 

intolerância à glucose, diabetes tipo II, risco de doenças cardiovasculares, 

entre outras (Pietrobelli e Steinbeck, 2004). 

Nas sociedades actuais, fundamentalmente nos países industrializados 

de cultura ocidental, os progressos tecnológicos e científicos assumem-se, 

indiscutivelmente, como um importante factor de mudança, desencadeando 

fenómenos que contribuem para a criação de novos contextos sociais, 

económicos e culturais.  

Um dos aspectos mais significativos destas alterações prende-se com os 

modos e estilos de vida, caracterizados pela decrescente necessidade de 

realizar exercício físico (diminuição do dispêndio energético associado à 

actividade física), pelo aumento do sedentarismo e pela adopção de hábitos 

alimentares pouco saudáveis (Sallis e Owen, 1999). 

Para Mota (1997a), a actividade física e desportiva é preconizada como 

um dos meios de compensar os efeitos nocivos do modo de vida da sociedade 

hodierna, havendo um interesse comum por parte dos nutricionistas, médicos, 

pediatras, professores de Educação Física em promover estilos de vida activos.  

Steinbeck (2001) refere que baixos níveis de actividade física e 

comportamentos sedentários estão associados à elevada prevalência da 

obesidade em crianças. A participação das crianças em actividade física 

durante a infância pode ajudar no desenvolvimento das habilidades motoras, 

sociais e lazer bem como servir como “alicerce” para um corpo saudável, 

ajudando a reduzir os factores de risco associados à inactividade (Sleap e 

Tolfrey, 2001).  

Desta forma, é importante que todos os cidadãos de consciencializem da 

necessidade de praticar a actividade física, seguindo as recomendações 

elaboradas tendo em conta o escalão etário, numa perspectiva de saúde e 

qualidade de vida. 



A aptidão física exprime a capacidade funcional para realizar uma 

determinada tarefa. Segundo Bouchard e Shephard (1994), a actividade física 

pode influenciar a aptidão física que, por seu lado pode modificar o nível de 

actividade física. Actualmente a aptidão física representa não só um valor 

importante na sociedade contemporânea como tem um significado fundamental 

na intenção da actividade desportiva.  

A aptidão cardiorespiratória, componente relacionada com a saúde, 

parece ser o melhor indicador da aptidão física, pois reflecte a capacidade do 

sistema respiratório e cardiovascular de suportar esforços de longa duração, 

bem como favorece, indirectamente, a qualidade de expressão de outras 

componentes da aptidão física do sujeito (Maia, 1995). 

De forma a tornar mais coerente e lógico o nosso trabalho, optamos por 

dividi-lo em partes. Assim, depois da introdução, começaremos a contextualizar 

os vários conceitos que compõem este trabalho, desde a obesidade até à 

aptidão física, passando pela actividade física, interligando os vários termos. 

No terceiro ponto do índice, definimos os objectivos e hipóteses. Os 

objectivos prendem-se com o estudo dos níveis de actividade física habitual e 

aptidão física referenciados à saúde, das crianças e adolescentes entre os 6 

aos 16 anos de idade que constituem o projecto ACORDA durante 21 semanas 

e a comparação destes resultados, de forma a verificar se houve uma alteração 

dos níveis de actividade e aptidão físicas. 

Na quarta parte deste trabalho, serão descritos os vários instrumentos 

utilizados, as medidas antropométricas de forma a avaliar o peso a altura, o 

MTI Actigraph para avaliar a actividade física habitual e o teste do shutlle run 

que avalia a aptidão física, com base no número de percursos efectuados. 

 De seguida, na quinta parte, serão apresentados os resultados, com 

posterior discussão dos mesmos, contrapondo os resultados encontrados com 

os que existem na literatura. 

 Por fim, surgem as conclusões e a respectiva bibliografia consultada.  
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2.1. Obesidade 
2.1.1. Conceito e caracterização 
 

A World Health Organization (WHO, 2000), define a obesidade como 

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

cujas implicações podem prejudicar a saúde.  

 A palavra obesidade deriva de ab (super) e edere (comer). Contudo para 

definir obesidade, torna-se necessário distingui-la do sobrepeso 

A obesidade é definida como um excesso de massa gorda no 

organismo, podendo assim ser considerada como o “depósito” do excesso de 

gordura sob a forma de triglicerídeos. Esta é consequência do desequilíbrio 

entre a energia ingerida e aquela gasta para a manutenção dos processos 

vitais e trabalho desenvolvido (Curi, 1993; Salbe e Ravussin, 2000; WHO, 

2000). Enquanto, o sobrepeso refere-se a um peso corporal que excede o peso 

normal, ou padrão, para uma determinada pessoa, baseado na altura, 

constituição física, sexo e idade (Dâmaso, 1993). 

 A obesidade pode estar associada a um número elevado de células 

adiposas (obesidade hiperplásica), a células adiposas demasiado grandes 

(obesidade hipertrófica) ou a ambos os casos, sendo que o aparecimento da 

obesidade hiperplásica na infância torna ainda mais elevado o risco de 

obesidade na idade adulta (Carvalho, 2002). 

Bouchard (1991) classifica a obesidade da seguinte forma: 

• Obesidade tipo I: caracterizada pelo excesso de massa gorda corporal total 

sem nenhuma concentração particular de gordura numa certa região corporal. 

• Obesidade tipo II: quando o tecido adiposo se acumula predominantemente 

na região abdominal, há um predomínio da gordura visceral, classificando-se 

como obesidade do tipo andróide ou tipo “maça” (fig. 1). Este tipo de 

obesidade é mais comum nos homens, associando-se a um risco superior de 

dislipidemias, diabetes, doenças cardiovasculares e mortalidade em geral. 

• Obesidade tipo III: caracterizada pelo excesso de gordura viscero -

abdominal. 

• Obesidade tipo IV: caracterizada pelo excesso de gordura glúteo - femural, 

classificando-se como obesidade ginóide ou tipo pêra (fig. 2), associando-se a 

problemas de retorno venoso e artroses dos joelhos. 



                                                                     

 
Figura 1- Obesidade andróide 

 

 O índice de Massa Corporal (IMC) ou Índice de Quetelet’s é uma medida 

que é comummente utilizada para definir de forma clínica e epidemiológica a 

obesidade (WHO, 2000). A fórmula utilizada é a seguinte: o peso (p) em 

kilogramas a dividir pela altura ao quadrado (a2), em metros. 

 Para os adultos, são utilizados os valores que se encontram no quadro 1 

de forma a se determinar se o indivíduo tem excesso de peso ou obesidade. 

 Nas crianças, através de pontos de corte tendo em conta a idade e o 

sexo, é possível determinar o sobrepeso e / ou obesidade. De acordo com os 

valores obtidos em estudos realizados em vários países com crianças entre os 

2 e os 18 anos de idade, foi elaborado uma tabela de referência conforme se 

apresenta no quadro 2 (Cole et al., 2000). 

 
Quadro 1- Classificação segundo o IMC (adaptado de WHO, 2000) 

Classificação IMC Risco de comorbilidades 

Baixo <18.50 Baixo (mas o risco de outros problemas clínicos 

aumenta) 

Normal 18.50 – 24.99 Normal 

Excesso de peso: > ou igual 25.00  

Pré - obeso 25.00 – 29.99 Aumentado 

Obeso  grau I 30.00 – 34.99 Moderado 

Obeso  grau II 35.00 – 39.99 Grave 

Obeso  grau III > ou igual 40.00 Muito grave 

 

 

Figura 2 - Obesidade ginóide 



 
Quadro 2 - Valores internacionais do IMC através dos pontos de corte para o 

sobrepeso e a obesidade em crianças dos 2 aos 18 anos de idade (retirado de Cole et 

al., 2000) 

 
 

2.1.2. Obesidade infantil 
 
 A obesidade encontra-se presente já e cada vez mais na infância, sendo 

a sua prevalência cada vez maior nesta fase da vida do ser humano, tendo 

adquirido, nos últimos anos, o estatuto de doença pediátrica mais comum 

(Higgins et al., 2001). Bar - Or (1993) acrescenta que, a obesidade se assume 

como a doença mais comum entre as crianças e adolescentes dos países 

industrializados. 

 Esta doença bem como outras doenças crónicas têm normalmente a sua 

origem na infância e juventude (Twisk et al, 2000), sendo fundamental intervir, 

para prevenir, enquanto é cedo e possível alterar a situação. 

A relação complexa que existe entre o ambiente e o desenvolvimento da 

obesidade é pouco conhecida, no que diz respeito às idades mais precoces 



(Pietrobelli e Steinbeck, 2004), apesar de ter aumentado o interesse sobre os 

efeitos do ganho excessivo de peso na infância e na adolescência. (Dâmaso, 

1993). 

 A elevada prevalência da obesidade é uma preocupação, geralmente 

associada a esta surgem nas crianças, elevada pressão sanguínea, elevadas 

concentrações de insulina, intolerância à glucose e diabetes tipo II, 

dislipidemias e outro tipo de riscos de doenças cardiovasculares (WHO, 2000). 

Hermann (2004) acrescenta que, a obesidade nas crianças pode persistir na 

idade adulta e aumenta o risco de desenvolvimento de diabetes, doenças 

cardiovasculares, hipertensão e alguns tipos de cancro. 

 Ao analisar o desenvolvimento da obesidade nas crianças, verifica-se 

que há três períodos considerados críticos: o período fetal, o período entre os 4 

e 6 anos e o período da adolescência (Steinbeck, 2001). 

 Durante o período pré – natal ou fetal, a nutrição contribui directamente 

para o desenvolvimento do tamanho, forma e composição do corpo. Existe uma 

relação entre os modelos do crescimento intra-uterino e a gordura abdominal, a 

obesidade e as suas comorbilidades no futuro. No segundo período, entre os 4 

e os 6 anos, o IMC começa a aumentar rapidamente após um período de 

reduzida adiposidade durante os anos de pré – escolar. Este período coincide 

com o aumento da autonomia e socialização e pode representar um estádio em 

que a criança é particularmente vulnerável a adoptar comportamentos que 

influenciem ou predisponham o desenvolvimento da obesidade. Na fase da 

adolescência, verifica-se um risco acentuado da massa gorda e “predisposição 

comportamental” para o desenvolvimento desta doença, talvez devido às 

significativas mudanças psicológicas e comportamentais (Steinbeck, 2001; 

Cole e Rolland - Cachera, 2002). Neste período, o aumento da autonomia 

geralmente associada a uma irregularidade das refeições pode alterar os 

hábitos alimentares. Associado a este facto, os períodos de inactividade 

combinados com mudanças psicológicas promovem o aumento da gordura 

corporal, particularmente nas raparigas (WHO, 2000).  

A influência parental tem sido estudada por vários autores, verificando-

se que quando ambos os pais são obesos, existe 80% de probabilidade da 

criança se tornar obesa, contudo, se apenas um dos pais for obeso a 



percentagem é de apenas 40 e apenas 7 a 20% se nenhum dos pais for obeso 

(Watson e Eisinger, 1992).  

Segundo Whitaker et al., 1997, uma criança de um ou dois anos de 

idade que tenha um ou ambos os pais obesos, especialmente o segundo caso, 

são susceptíveis de se tornarem adultos obesos. Por outro lado, as crianças 

entre os 3 e os 9 anos de idade com pais obesos, têm a probabilidade de 

alterar esta situação através do tratamento, uma vez que os pais ainda podem 

influenciar a actividade física e a dieta da criança, positivamente. Entre os 10 e 

os 17 anos, o efeito parece mais limitador. 

A influência parental não passa só pelos aspectos genéticos, actuando 

ainda sobre outros aspectos. Desta forma, importa referir que, os níveis de 

actividade física dos pais estão relacionados com os níveis de actividade física 

das crianças (Kalakanis et al., 2001). Steinbeck (2001) corrobora com esta 

ideia, acrescentando que, as crianças com mães activas são duas vezes mais 

activas do que as crianças com mães inactivas, três vezes mais quando os pais 

são activos e por fim, existe um aumento seis vezes superior quando ambos os 

pais (mãe e pai) são activos. 

Steinbeck (2001) e Hermann (2004) referem que o risco de uma criança 

obesa se tornar um adulto obeso é consideravelmente elevado. Molnár e 

Livingstone (2000) acrescentam que muitas crianças obesas, especialmente 

adolescentes, tendem a ficar obesos em adultos e as estimativas têm sugerido 

que 33% dos adultos obesos já o eram em crianças. A gordura corporal é um 

problema importante com implicações não só a nível nutricional mas também 

em termos de saúde a longo prazo. 

Actualmente, as crianças estão cada vez menos activas, ocupando 

grande parte dos seus tempos livres, cerca de 50% do seu tempo, com 

actividades que não envolvem a actividade física e consequente dispêndio 

energético (Steinbeck, 2001). O mesmo autor, bem como Lissau et al. (2002) 

acrescentam que é durante a adolescência que se verifica um declínio da 

actividade física, principalmente nas raparigas. Hoos et al. (2003) acrescenta 

que a diminuição da actividade física ocorre depois dos 12 - 15 anos de idade. 

Segundo algumas investigações realizadas, as crianças, de uma forma geral, e 

os adolescentes, de maneira particular apresentam fracos níveis de 



participação em actividades físicas regulares e mesmo nas espontâneas (Mota, 

1997a).  

Bar-Or (1993) e Cole et al. (2002) referem que as crianças obesas são 

substancialmente menos activas que os seus pares não obesos. Bray (1990) 

diz-nos, que as crianças obesas apresentam-se tão activas como as não 

obesas durante os recreio mas, durante a sua estadia em casa as primeiras 

optam por comportamentos mais sedentários. O mesmo autor refere que existe 

uma relação entre o peso corporal e o gasto energético, levando a que as 

pessoas obesas necessitem de despender mais energia de forma a 

movimentar o seu corpo, comparativamente com pessoas magras 

Por outro lado, parece que as crianças que participam em actividades 

físicas durante a infância aumentam a probabilidade de se tornarem adultos 

activos (Telama et al., 1997; van Mechelen et al., 2000). 

 
2.1.3. Etiologia 
  

A obesidade é uma consequência do balanço energético positivo e 

acarreta uma acumulação energética no organismo (WHO, 2000). Assim, 

existem vários factores apontados como geradores ou causadores deste 

problema, contudo Brown e Vrick (2001) alertam para o facto da etiologia da 

obesidade ser algo complexa, uma vez que existe uma interacção da 

predisposição genética de um indivíduo em conjugação com as condições 

“ambientais”. 

 Segundo Bouchard e Blair (1999), o aumento das últimas décadas dos 

casos de obesidade e sobrepeso resultam de: 

a) Uma grande proporção da população consome mais calorias 

comparativamente aos indivíduos das gerações anteriores, não 

evidenciando alterações na energia diária gasta habitualmente; 

b) Para um grande número de pessoas, a quantidade de energia gasta é 

reduzida quando comparada com a energia ingerida, em termos de 

alimentos, calorias; 

c) Para outros, a quantidade de calorias ingerida é actualmente baixa, 

comparativamente a gerações anteriores mas, a energia gasta 

diariamente é, em média, inferior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 -Factores ou causas da obesidade (adaptado de Salbe e Ravussin, 2000) 

 

2.1.3.1. Factores Comportamentais 
 

Estudos recentes realizados sobre a obesidade indicam que as causas 

primárias deste problema estão relacionadas com as causas ambientais ou 

comportamentais que afectam largas secções da população (Molnár e 

Livingstone, 2000; WHO, 2000). 

Bouchard e Blair (1999) referem que o declínio da energia gasta é 

resultado da diminuição do nível de actividade física habitual que está 

relacionado com o tipo de empregos actuais, mais estáticos, o aumento do 

tempo em actividades sedentárias como ver televisão, jogar computador, entre 

outros.  

Muitos dos nossos comportamentos são ensinados durante a infância, 

podendo mudar ao longo dos tempos. Algumas explicações culturais são 

baseadas nos comportamentos “aprendidos”, havendo uma série de ideias que 

percorrem as culturas, sobre os mais variados temas: saúde, actividade física, 

a comida, imagem corporal, entre outros (WHO, 2000).  

Brown e Vrick (2001) acrescentam que a cultura refere-se aos modelos 

de comportamento e características de um determinado grupo social, incluindo 

aspectos como a dieta e modelos de actividade que afectam directamente a 
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obesidade, enquanto, as pressões sociais relativas a ideais de beleza estão 

indirectamente relacionados com ela. Relativamente a este último aspecto, os 

mesmos autores referem que se verifica actualmente a supremacia da 

“magreza”, vista como um modelo de prosperidade contrapondo com a 

“gordura” (obesidade e sobrepeso), que se tornou um assunto de estigma 

social e crítica. 

Alguns comportamentos baseiam-se em crenças culturais e valores, por 

isso, não devemos descurar as questões relacionadas com os aspectos 

individuais psicológicos, como a personalidade, o estilo de comer, a restrição 

alimentar, ou imagem corporal que reflectem uma diversidade de pensamentos 

e comportamentos que podem ter origem na genética ou durante as 

experiências durante a infância.  

Os governos, a indústria alimentar, os meios de comunicação social e os 

consumidores, entre outros, têm o potencial para influenciar, positiva ou 

negativamente, o impacto dos factores sociais e ambientais (WHO, 2000). 

 O estatuto sócio – económico é um poderoso preditor da obesidade 

tanto nas sociedades desenvolvidas como naquelas que estão em 

prosperidade (Brown e Vrick, 2001). 

Assim, é possível referir que o estatuto sócio - económico está 

negativamente relacionado com a obesidade nos países em desenvolvimento, 

particularmente nas mulheres, mas positivamente relacionado nas populações 

dos países desenvolvidos (WHO, 2000). Guillaume e Lissau (2002) referem 

que a obesidade e o sobrepeso são usualmente predominantes nas áreas de 

privação social e pobreza, ou seja, nos grupos sócio – económicos mais baixos 

das sociedades ocidentais, contrastando com o que ocorre nos países em 

desenvolvimento onde a obesidade é consideravelmente mais elevada entre as 

crianças bem nutridas e classes sócio – económicas mais elevadas. 

 Para Brown e Vrick (2001), nos países em desenvolvimento, há uma 

associação positiva e consistente entre a classe social e a obesidade em 

homens, mulheres e crianças, ou seja, há uma relação inversa entre a classe 

social e a má nutrição, enquanto se observa uma relação inversa entre a classe 

social e obesidade em mulheres, nos países desenvolvidos. 

 A nossa sociedade coloca-nos ao dispor dietas altamente calóricas e 

sem posterior gasto energético, promovendo assim as infra-estruturas 



necessárias para esta epidemia actual, denominada de obesidade (Brown e 

Vrick, 2001). Segundo os mesmos autores, a indústria alimentar sofreu uma 

transformação, utilizando frequentemente adição de açúcar, gordura, sal ou 

outros “complementos” de forma a apelar ao consumo das pessoas, como por 

exemplo, as batatas fritas, o macdonald’s, entre muitos outros exemplos. 

 Desta forma, a WHO (2000) refere que o alto nível das gorduras e o 

estilo de vida sedentário são portanto duas das características que têm uma 

forte associação com o aumento da prevalência da obesidade, bem como, a 

diminuição da actividade física ou o aumento da inactividade. 

Uma das adaptações importantes que o exercício regular promove é o 

aumento da capacidade de utilizar as gorduras invés dos hidratos de carbono 

durante a actividade física moderada, sendo que as diferenças são 

consideráveis quando a mesma é mantida durante um longo período de tempo 

(WHO, 2000). 

O aumento dos casos de sobrepeso e obesidade ocorrem devido à 

progressiva redução da energia gasta no trabalho e ocupação dos tempos 

livres, tal como o cumprimento dos trabalhos domésticos e necessidades 

diárias e o aumento do tempo gasto num estilo de vida sedentário, como ver 

t.v., jogar computador, entre outros (Bouchard e Blair, 1999; Jebb e Moore, 

1999; Molnár e Livingstone, 2000).  

Klesges et al. (1993) salientam a relação existente entre ver t.v. e a 

obesidade, uma vez que, as crianças que vêem televisão durante muito tempo, 

não se envolvem em actividades com gasto energético, tendem a comer 

enquanto assistem a programas televisivos e portanto, apresentam uma 

elevada ingestão calórica. Verifica-se portanto, uma relação bastante forte 

entre o tempo gasto a ver t.v. e o aumento da obesidade (Brown e Vrick, 2001). 

O facto das crianças verem t.v. durante tempo excessivo faz com que as 

mesmas percam oportunidades para desenvolver interesses sociais e culturais 

com amigos e família (Lissau et al., 2002). 

Antigamente, as crianças comiam mais, havia uma maior ingestão 

calórica porque estas tinham um dispêndio energético também superior, já que 

eram mais activas. Esta foi uma das conclusões apontadas por alguns estudos 

(Molnár e Livingstone, 2000). Por isso, a WHO (2000) refere a importância de 

encorajar e incentivar as crianças para serem activas e brincarem na escola, 



criar condições para que o andar a pé ou de bicicleta substituam os outros 

meios de transporte. 

 Existem outros factores que podem também contribuir para o aumento 

de peso, como, o fumar, a ingestão de álcool, tratamento através de drogas, 

algumas desordens genéticas. 

 

2.1.3.2. Factores metabólicos e endócrinos  

 
 Segundo Salbe e Ravussin (2000), a energia gasta pode dividir-se em 3 

componentes:  

- Taxa metabólica basal ou metabolismo basal: consiste na quantidade mínima 

de energia necessária ao organismo para desempenhar as funções fisiológicas, 

diferindo entre indivíduos mas constante individualmente (representa cerca de 

50 a 70% do total de energia gasta por dia) 

- Efeito térmico da alimentação: está relacionada com a digestão, absorção, 

transporte, metabolismo e armazenamento da comida ingerida pelo ser 

humano (representa cerca de 10% do total da energia gasta por dia); 

- Energia gasta através da actividade física: a actividade física espontânea ou 

actividade física voluntária (representa cerca de 20 a 40% do total da energia 

gasta por dia). 

 A proporção de cada um dos componentes varia de acordo com a 

regularidade e a intensidade da actividade física (WHO, 2000), cabendo ao 

organismo, a função de equilibrar o balanço energético, alternando entre as 

três componentes. 

Existem outros factores metabólicos que podem ter um papel importante 

na etiologia da obesidade: o aumento da sensibilidade à insulina; o coeficiente 

respiratório; os níveis de oxidação das gorduras; a actividade do sistema 

nervoso simpático através dos seus efeitos tanto no gasto energético como na 

ingestão de alimentos; a leptina (peptídeo segregado pelos adipócitos) que 

actua como um agente regulador da ingestão de alimentos através de um sinal 

de retro alimentação negativa entre as reservas do tecido adiposo e os centros 

de saciedade do hipotálamo; e os neuropeptídeos, que podem ter ainda uma 

função na regulação de alimentos, do apetite e do gasto energético (Salbe e 

Ravussin, 2000; WHO, 2000). 



2.1.3.3. Factores genéticos 
 
 A hereditariedade é um factor importante no aparecimento e 

desenvolvimento da obesidade (Bouchard, 1991; Blair, 1993). É cada vez mais 

reconhecido que existem diferenças herdadas na susceptibilidade de um 

indivíduo vir a ter excesso de peso ou tornar-se um obeso sob determinadas 

condições comportamentais e de vida (Bouchard, 1991). 

 Vários estudos realizados com gémeos têm-se revelado importantes 

para clarificar esta relação, demonstrando que numa adopção de uma das 

crianças, o IMC é mais próximo dos pais biológicos do que os pais adoptivos 

(Guillaume e Lissau, 2002). 
 Os mesmos autores referem que há uma relação entre a obesidade na 

infância e na idade adulta, resultado da hereditabilidade. A WHO (2000) 

acrescenta que a obesidade tende a percorrer a família e frequentemente se 

observa que, crianças obesas têm pais obesos. 

 Alguns estudos evidenciam que os factores genéticos são 

particularmente responsáveis por algumas diferenças na tendência que alguns 

indivíduos demonstram em ganhar peso, quando são expostos a um equilíbrio 

energético positivo (WHO, 2000), o que depende, pelo menos em parte, do 

genótipo (Bouchard, 1991). 

 A obesidade é uma doença poligenética, causada por genes que 

trabalham juntos, cada um exercendo um pequeno efeito na quantidade e 

distribuição da gordura corpórea. Vários estudos têm sido realizados de forma 

a se identificar quais os genes e a sequência de DNA específico responsável 

pelo aumento do risco da obesidade (WHO, 2000).  

 

2.1.3.4. Factores biológicos ou susceptibilidade individual e biológica 
 
 Relativamente à etnicidade, verifica-se que algumas raças apresentam 

uma predisposição maior em se tornarem obesos comparativamente com 

outros povos (Guillaume e Lissau, 2002). Segundo a WHO (2000), as 

evidências sugerem que certos grupos étnicos têm um risco superior para a 

obesidade quando expostos ao estilo de vida dos países desenvolvidos. Brown 



e Vrick (2001) dizem que a alta prevalência da obesidade em grupos étnicos 

reflectem a interacção entre genes, classe social e a cultura. 

 Após a puberdade, parece que as mulheres têm um maior apetite para 

gorduras, o que leva a que quaisquer calorias em excesso ingeridas por estas 

tenham muito mais hipóteses de serem utilizadas para o aumento da gordura 

corpórea. Para os homens, essa relação não ocorre da mesma maneira, pois o 

excesso de calorias tem mais probabilidades de serem canalizadas para a 

produção de proteínas. (WHO, 2000). 

 Durante o crescimento há certos períodos onde o risco de aumentar de 

peso é mais elevado. Desde a fase pré - natal até à menopausa, nas mulheres, 

existem características que predispõem o organismo a um aumento de peso. 

 Costuma referir-se que o IMC das grávidas aumenta com gravidez 

sucessivas, contudo, recentes evidências sugerem que o aumento de peso, é 

em média, menor que 1kilograma por gravidez (WHO, 2000). 

 

2.1.4. Prevenção e tratamento da obesidade 
2.1.4.1. Prevenção 
 
 A prevenção da obesidade é possível num contexto de um estilo de vida 

saudável e na importância do balanço energético em termos de efeitos sobre a 

gordura corporal (Bouchard e Blair, 1999; Jebb e Moore, 1999). Hill (2004) 

acrescenta que o excesso de peso pode ser prevenido com pequenas 

mudanças de comportamento. 

 Para Lissau et al. (2002), a prevenção da obesidade visa o 

desenvolvimento de um estilo de vida saudável no qual: “Get a better life”, é o 

lema. 

 A utilização da tradicional divisão relativa à prevenção da obesidade 

desde a primária, secundária até à terciária, era considerada muito confusa e 

ambígua. Com esta divisão, tornava-se complicado definir o que estava 

relacionado com a prevenção primária ou as restantes, gerando-se várias 

hipóteses de actuação. 

 Mais recentemente, surgiu uma alternativa para a classificação do nível 

de intervenção, sendo mais apropriada às condições crónicas multifactoriais, 



como é o caso da obesidade. Assim, a World Health Organization (2000) 

apresenta: 

a) Prevenção universal / saúde pública: direccionada a toda a comunidade. 

O objectivo é o de estabilizar o nível de obesidade da população, reduzir o 

aparecimento de novos casos e, eventualmente, reduzir a prevalência da 

obesidade. No entanto, o objectivo mais importante é reduzir a média de peso 

da população. 

b) Prevenção selectiva: direccionada aos indivíduos e grupos com elevado 

risco. As estratégias de prevenção podem ser realizadas nas escolas, colégios, 

centros comunitários, shoppings, ou qualquer local que permita o acesso a 

pessoas com alto risco. O objectivo é aumentar o conhecimento e capacidades 

dos grupos de pessoas bem como tomar em consideração aqueles que lidam 

com os factores que causam a obesidade. 

c) Prevenção “específica”: relativa a todos indivíduos com problemas de 

peso e aqueles com elevado risco de doenças associadas com excesso de 

peso. Tem como objectivo limitar a prevenção às pessoas com aumento de 

peso e reduzir o número de pessoas que desenvolvem as comorbilidades 

relacionadas com a obesidade. A prevenção do sobrepeso em crianças que se 

podem tornar adultos obesos é uma forma deste tipo de intervenção. 

 Bouchard e Blair (1999) apresentam uma fundamentação lógica 

sustentada na ideia que uma boa parte da obesidade pode ser prevenida, com 

as seguintes considerações: 

a) O nível de heritabilidade para a obesidade ou quantidade de gordura 

corporal é apenas moderada; 

b) A maioria dos fenótipos intermediários que podem ser definido como 

determinantes da quantidade de gordura corporal, são caracterizados 

pelo baixo a moderado nível de heritabilidade; 

c) A prevalência do sobrepeso e obesidade tem aumentado de forma 

contínua pelo menos durante os últimos 50 anos e as populações 

estudadas dos países ocidentais parecem indicar que o aumento 

continuará. 

 As estratégias para a prevenção do sobrepeso e a obesidade podem 

passar por um aumento da energia gasta, através da actividade física, a 

redução de energia ingerida, ou em ambos, bem como a diminuição do tempo 



a ver t.v (Lissau et al., 2002). Para que a prevenção seja efectiva é necessário 

o apoio de todos o que estão envolvidos neste “combate” à obesidade: a 

família, os governos (nacional e local), as instituições (escola, profissionais da 

saúde), a indústria alimentar, os meios de comunicação social e os próprios 

consumidores.  

 Para Dietz e Gormaker (2001), existem três tipos de programas para a 

prevenção da obesidade em crianças: na família, na escola e os “primary care” 

(cuidados primários). 

 No que respeita à família, é importante que esta tenha consciência da 

importante influência que desempenha na educação das crianças, no que diz 

respeito ao tipo de alimentos escolhidos bem como à actividade física realizada 

(Dietz e Gortmaker, 2001).  

 Lissau et al. (2002) referem que os pais obesos aceitam a obesidade 

dos seus filhos de uma forma mais rápida e natural comparativamente com os 

pais magros e consequentemente promovem menos alterações nas hábitos 

alimentares e actividade física. Relativamente às crianças, a responsabilidade 

das mesmas no controlo da sua dieta e actividade física depende da idade em 

que se encontram, ou seja, quanto mais nova a criança maior a influência dos 

pais relativamente a esses aspectos. 

 Cabe à família ensinar hábitos saudáveis, não apenas relacionados com 

o que se come mas também onde se come, o local. Para Lissau et al. (2002), a 

aumento da obesidade infantil está relacionada com o facto de se recorrer com 

maior ou menor frequência aos alimentos pré - cozinhados, os congelados ou 

“take away”. Importa então, prevenir a obesidade através de refeições 

regulares e equilibradas, desencorajando a utilização de alimentos com 

elevadas quantidades de gordura e açúcar mas sim, ingestão de vegetais, 

frutas. 

 Existem muitos factores que influenciam a actividade física das crianças 

e adolescentes, tais como, a actividade parental, o suporte dos pais, factores 

demográficos, o prazer, influências sociais, a competição, entre outros (Lissau 

et al., 2002). Os mesmos autores referem ainda que a redução da inactividade 

pode ser desenvolvida pela família, através de simples medidas, como: 

encorajar a actividade física nas crianças, indo para a escola a pé invés de 

carro, incentivá-las a realizar actividades domésticas, promover exercício 



regular para a família, restringir o tempo a ver t.v., enfim, promover actividade 

física diária de forma a prevenir a obesidade e manter a aptidão física. 

 A par da família, a escola também pode contribuir para prevenir a 

obesidade, ocupando um lugar de destaque na sociedade (Lissau et al., 2002). 

A introdução de programas de prevenção nas escolas é justificada pelo facto 

de um grande número de crianças ir à escola e muitos dos seus hábitos 

alimentares e relacionados com o exercício serem aprendidos nesta (Dietz e 

Gortmaker, 2001; Robinson, 2001). 

 Segundo Dietz e Gortmaker (2001), os programas implementam 

mudanças, que vão desde a redução da gordura dos lanches, substituição das 

máquinas com doces por outras que promovam os vegetais e frutas, a água 

invés dos sumos, até programas de educação física (Lissau et al., 2002). 

 Relativamente aos aspectos referidos acima, cabe à indústria alimentar 

desempenhar um papel importante no desenvolvimento e promoção de 

produtos saudáveis, enquanto os meios de comunicação social são cruciais na 

publicidade que é realizada (WHO, 2000), podendo influenciar a actividade 

física das crianças projectando imagens de indivíduos e famílias a adoptar 

estilos de vida saudáveis (Lissau et al., 2002). 

 Existem muitos hábitos e comportamentos inadequados fáceis de 

modificar. Desta forma, numa primeira fase o objectivo é reverter esses 

hábitos, promovendo refeições saudáveis e regulares, evitar os snacks com 

alta densidade calórica, substituir os sumos altamente energéticos pela água, 

manter nos 30% a percentagem diária de calorias provenientes das gorduras, 

diminuir o tempo dispendido a ver televisão, caminhar mais, participar em 

actividades desportivas e outras actividades de lazer que consomem energia, 

entre outros (Bouchard  e Blair, 1999). 

 No que respeita aos programas de “primary care”, os frequentes 

contactos com profissionais da saúde desde cedo é uma das estratégias que 

pode ser aplicada para encorajar a ajudar os pais a adoptar uma alimentação 

saudável em casa e a praticar exercício físico (Dietz e Gortmaker, 2001; Lissau 

et al., 2002). 

 

 

 



2.1.4.2. Tratamento 
 Um estilo de vida mais activo parece ser o cerne, o ponto - chave na 

prevenção da obesidade tendo sempre a preocupação em promover a saúde. 

No entanto, a actividade física não deve ser vista como um agente isolado para 

o equilíbrio energético negativo (WHO, 2000), já que, o peso corporal e a perda 

da massa adiposa induzida pela actividade física é geralmente pequena 

quando actua de forma isolada, sem acompanhamento de uma restrição 

alimentar (Després, 1994). 

 Existe uma variedade de tratamentos para a obesidade, que vão desde 

uma dieta saudável, actividade física, modificação de comportamentos, 

tratamento através de medicamentos até à cirurgia. Berkowitz et al. (2001) 

referem que os programas de perda de peso devem incluir uma modificação de 

comportamentos, uma dieta especial, e um programa de exercícios de forma a 

obter sucesso. 

 A educação dos pacientes com sobrepeso acerca dos hábitos 

alimentares facilitadores do controlo do peso é uma componente essencial para 

o sucesso de todas as estratégias aplicadas.  

 Existem vários tipos de dietas, das quais a dieta individualizada com 

défice modesto de energia na qual é ajustada a ingestão de energia ao 

dispêndio real de energia da pessoa obesa, embora sejam baseadas nos 

mesmos princípios recomendados para pessoas sem sobrepeso, ou seja, o 

total de ingestão de gordura limitado a 20 - 30% ou menos do total de calorias, 

15% de proteína, e 55 - 60% de hidratos de carbono (principalmente os 

complexos). Contudo, existem outras, tais como: a dieta com baixo teor de 

hidratos de carbono, dietas ricas em hidratos de carbono, dieta com baixo teor 

de calorias, entre muitas outras. 

 A actividade física apresenta uma série de benefícios para os indivíduos 

obesos, melhorando o rendimento do tratamento se aliado à dieta 

(Czepielewski, 2003). Desta forma, a actividade física aparece como um 

coadjuvante importante com a dieta hipócalórica na manutenção de um peso 

corporal equilibrado (Berkowitz et al., 2001; Mota e Sallis, 2002). 

 A World Health Organization (2000) pretende encorajar os indivíduos a 

praticarem a actividade física a baixos níveis de intensidade e reduzir o tempo 



livre passado em actividades sedentárias, sendo que o principal objectivo é 

converter uma criança e adulto inactivos em pessoas activas. 

 Face a vários estudos realizados constata-se assim a importância da 

actividade física no tratamento da obesidade, demonstrando haver uma relação 

negativa entre a gordura corporal e a actividade física ou mesmo o tempo de 

actividade (Hoos et al., 2003). Contudo, importa referir que a actividade física 

realizada através de actividades diárias apresentam melhores resultados 

relativamente a um programa de exercício estruturado (Berkowitz et al., 2001). 

 Para ocorrer uma modificação de comportamento é necessário melhorar 

os hábitos alimentares e aumentar os níveis de actividade física. Deste modo, a 

conjugação da dieta com a actividade física, quer das crianças quer dos pais, 

pode beneficiar ambos a longo prazo (Gately et al, 2000), no entanto, Robinson 

(2001) alerta para o facto da dificuldade em motivar os pais para os programas 

de prevenção. Berkowitz et al. (2001) são da opinião que a forma como os pais 

e os membros da família estão envolvidos no tratamento pode ser 

particularmente importante e que este envolvimento pode variar com a idade 

das crianças. 

 No que diz respeito ao tratamento medicamentoso, as substâncias 

podem ser divididas em dois tipos, aquelas que actuam no sistema nervoso 

central para influenciar o apetite e outros mecanismos e as que actuam no 

sistema nervoso periférico que actuam no sistema gastrointestinal inibindo a 

absorção ou promovendo uma sensação de bem – estar. É importante não 

esquecer que cada medicamento específico, possui a sua composição 

farmacológica, apresentando diversos efeitos colaterais, como por exemplo: 

arritmias cardíacas, surtos psicóticos e dependência química (Czepielewski, 

2003). Este tipo de tratamento pode ser utilizado em doentes com IMC superior 

a 30 e nos quais a dieta, o exercício e a alteração de comportamentos não teve 

sucesso ou em doentes com comorbilidades substanciais associadas a um IMC 

maior que 25 (WHO, 2000). 

 A banda gástrica é considerada o meio mais efectivo para reduzir o peso 

em doentes com obesidade grave (IMC superior a 35) e obesidade muito grave 

(IMC superior a 40) em obesos adultos, promovendo uma melhoria da auto –

estima, relações sociais, a aparência (Berkowitz et al., 2001). 



 Nas crianças, é necessário ter em conta que estas se encontram numa 

fase de desenvolvimento e portanto, as estratégias de tratamento prendem-se 

mais com a prevenção do aumento de peso. Ou seja, enquanto que o 

tratamento de um adulto visa a perda de peso, nas crianças é mais importante 

normalizar a percentagem da gordura corporal em todos os níveis de 

desenvolvimento e prevenir que esta ganhe peso. (WHO, 2000). 

 Nesta faixa etária, geralmente recomenda-se que se realizem pequenas 

reduções na energia ingerida, assegurando o normal crescimento e 

desenvolvimento das mesmas. O tratamento deve ter início após os 6 anos de 

idade. Tal como já foi referido para os adultos, é necessário encorajar as 

crianças a adoptar hábitos alimentares saudáveis desde cedo e a mantê-los 

durante toda a vida (WHO, 2000; Dietz e Gortmaker, 2001). 

 Segundo a WHO (2000), o tempo que as crianças passam em 

actividades sedentárias ou inactividade pode desempenhar um papel mais 

importante comparativamente a baixos níveis de actividade física nos 

problemas de peso das mesmas. 

 As crianças devem ser incentivadas a ser activas, contudo, é preciso ter 

a noção que as crianças obesas são particularmente sensíveis às atitudes dos 

seus colegas relativamente à forma corporal e à performance, sendo 

necessário incluir actividades agradáveis, reforçar constantemente a sua 

prestação. 

 

2.1.5.Prevalência 
O mundo vive hoje a epidemia da obesidade, uma doença que cresce 

em proporções alarmantes. Nos últimos anos, a obesidade tem vindo a ser 

considerada como um dos maiores problemas de saúde pública e uma das 

preocupações dos técnicos mundiais de saúde (Molnár e Livingstone, 2000).  

A sua prevalência está a aumentar nos países industrializados de todo o 

Mundo, segundo o National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES).  

Segundo a WHO (2000), os valores da obesidade no mundo são 

assustadores. Assim, de seguida, irá ser feita uma análise mundial acerca de 

prevalência desta epidemia segundo a WHO (2000).  



Nas regiões de África, a par da subnutrição coexiste a obesidade, 

particularmente nas mulheres.  

Na América, verifica-se um aumento da prevalência da obesidade, 

principalmente nos Estados Unidos (fig. 4), segundo os dados do National 

Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) que apontam para 20% 

de homens e 25% de mulheres com obesidade. No Brasil os valores não são 

tão assustadores, uma vez que esta doença afecta cerca de 6% de homens e 

13% de mulheres. 

 
Figura 4 - Valores da obesidade dos adultos nos Estados Unidos em 2003 (retirado do 

Centers for Disease Control and Prevention) 

 

Apesar de existirem poucos estudos realizados na Ásia, verifica-se uma 

transição nutricional, onde a subnutrição está a dar lugar à sobre nutrição. 

Na Europa, na maioria dos países, verifica-se um aumento de cerca de 

10 a 40% na prevalência da obesidade. Mais uma vez, as mulheres obtêm 

valores superiores aos homens. A Inglaterra é o país em que se observa um 

aumento dramático do número de pessoas obesas, sendo que 15% são 

homens e 16,5% mulheres. 



 
Figura 5 - Níveis de obesidade em homens e mulheres em alguns países europeus 

(retirado do International Obesity Task Force) 

Nos países da região Mediterrânica Oriental, a situação não é muito 

diferente da que já foi documentada até este ponto. Assim, continua a verificar-

se uma prevalência superior no sexo feminino e uma predominância da doença 

nas regiões urbanas. Por exemplo, na Arábia Saudita, 16% dos homens e 24% 

das mulheres são obesos. 

 No que respeita às regiões do Pacífico ocidental, observa-se que na 

China há uma baixa prevalência ao contrário de Samoa (Polinésia). Na 

Austrália e Nova Zelândia é possível constatar que os valores variam entre os 

10 e os 15%. 

   

Figura 6 - Estimativa da prevalência geral do sobrepeso e da obesidade em vários 

países (retirado de clicotavora.planeta.clix.pt/obesidade-2.htm.) 



 

Devido à pouca consistência nos diferentes estudos no que se reporta à 

classificação da obesidade nas crianças e adolescentes, não é possível traçar 

de forma tão clara, como nos adultos, o panorama geral da prevalência da 

obesidade nestas idades (WHO, 2000). 

O que se sabe é que a prevalência do sobrepeso e da obesidade entre 

crianças e adolescentes parece estar a aumentar rapidamente em todo o 

mundo (Ebbeling et al., 2002). Segundo a figura 7, é possível observar que a 

obesidade nas crianças aumentou de 5% em 1963-67 para 15% em 1999-

2000. 

 

 
 

Figura 7-Prevalência percentual da obesidade nas crianças (retirado de 

http://www.cdc.gov/nchs/hphome.htm) 
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Fonte: National Health Examination Surveys II (ages 6-11) and III (ages 12-17), National Health
and Nutrition Examination Surveys I, II, III and 1999-2000, NCHS, CDC. 



 Em Portugal, e de acordo com dados do Ministério da Saúde, nas 

últimas décadas a peso das crianças aumentou. Segundo um estudo realizado 

pelo Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra em 2001, 

foram encontrados valores de 31,56% de prevalência de obesidade na infância.  

 

 
Quadro2 - Obesidade em Portugal (adaptado de Aires, 2004) 

Classificação do 

IMC 

Vaz de Almeida et 

al. (1999) 

> 15 anos 

Sardinha et al 

(1999) 

 10-15 anos 

Carmo et al. 

(2000) 

18-65 anos 

Ribeiro et al. 

(2003) 

10-15 

Baixo peso 8%  2,6%  

Normal  49%  47,9%  

Pré obesidade 33% 27,3%ª 

44,8%b 

32,5% 22,5%ª 

18,5%b 

Obesidade Grau 

I 

 11,8% 

Obesidade Grau 

II 

 1,8% 

Obesidade Grau 

III  

 

 

9% 

 0,8% 

 

8,4%ª 

5,3%b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Actividade física 
2.2.1. Conceito 

Existe alguma dificuldade na interpretação dos conceitos de actividade 

física e exercício físico, porque apesar de muitas vezes serem usadas de forma 

alternada, o seu significado é distinto. 

Assim, exercício físico é habitualmente considerado como uma 

subcategoria da actividade física, sendo definido como a actividade física 

planeada, estruturada, repetitiva que resulta em melhoria ou manutenção de 

uma ou mais facetas da aptidão física (Caspersen et aI., 1985; Pate et al., 

1995). É, portanto, a actividade física realizada de forma intencional. 

  Por actividade física entende-se todo o movimento corporal produzido 

pelo músculo-esquelético que resulta num aumento substancial de gasto 

energético relativamente à taxa metabólica de repouso (Caspersen et aI., 1985; 

Bouchard e Shephard, 1994; Pate et al., 1995). Nesta definição destaca-se o 

gasto energético, independentemente do tipo de actividade física ou do 

contexto da sua realização, desde a realização das aulas de Educação Física, 

à participação em actividades desportivas orientadas ou casuais, ao simples 

caminhar, à realização de tarefas domésticas, jardinagem, e também as tarefas 

ligadas à actividade profissional.  

É importante considerar, do ponto de vista da saúde, não apenas a 

totalidade de energia despendida diária, mas também a intensidade, a duração 

e a frequência com que se realizam estas actividades, o seu conteúdo lúdico - 

psicológico e a sua contextualização social e cultural (Maia et al., 2001). 
A actividade física é descrita de forma multidimensional: (1) duração (por 

ex. minutos, horas, etc.); (2) frequência (por ex. número de vezes por semana); 

(3) intensidade (por ex. quantidade de energia despendida em kcal por minuto 

ou KJl por hora), que pode ser expressa em termos absolutos ou relativos; (4) 

tipo (por ex. actividade desportiva, trabalho). Contudo, existe uma outra 

dimensão, relacionada com as circunstâncias e os objectivos da própria 

actividade física. (Montoye et al., 1996; Maia et al., 2001). 

 
 

 

  



2.2.2. Actividade física e saúde 
É universalmente aceite que a actividade física é benéfica para a saúde 

e segundo Bento (1991), a relação entre a actividade física e saúde adquire 

grande relevância na conjuntura actual, em que a sociedade se vê confrontada 

com as ditas doenças da civilização. 

A existência de uma vida activa como paradigma de certo estilo de vida, 

associa-se à qualidade de vida e, consequentemente à saúde, dos indivíduos. 

Nesta perspectiva, dentro de uma hierarquia de valores, assume-se a 

actividade física como uma componente fundamental, que se valoriza e integra 

no quotidiano (Mota, 1997a).  

Segundo o mesmo autor, é possível dizer que a actividade física se pode 

constituir um veículo da saúde se esta se constituir como o cerne, um 

referencial na vida dos sujeitos, sendo encarada como um produto do padrão 

de comportamento (Sallis, 1994) e um elemento importante para um estilo de 

vida saudável. 

Durante muitos anos a saúde foi definida de acordo com a ideia 

expressa pela World Health Organization (2000), como estado de completo 

bem-estar físico e social e não apenas a ausência de doenças ou 

enfermidades. No entanto, actualmente a saúde não se relaciona só com a 

doença ou ausência desta. Estes dois conceitos devem ser entendidos como 

partes integrantes da existência do ser humano e como tal, concebidas como 

um processo contínuo (Mota, 1997a). 

  A transformação actual dos países desenvolvidos convida 

permanentemente à inactividade física de tal forma que, o sedentarismo se 

tornou o principal factor de risco para as doenças não transmissíveis (Sallis e 

Owen, 1999). 

 Existem vários factores que levaram a este quadro actual, e todos eles 

são bem conhecidos: maus hábitos alimentares, tabagismo e sedentarismo 

contam entre os principais.  

 Pese embora alguma controvérsia relativamente à influência a longo 

prazo da actividade física na saúde, o estilo de vida sedentário parece assumir-

se como factor de risco para inúmeras doenças cuja prevalência aumenta com 

a idade e em ambos os sexos podendo, deste modo ser apontado como factor 

de morte prematura (Sallis e Owen, 1999). 



 Investigações realizadas com adultos demonstraram que a actividade 

física regular tem uma influência benéfica sobre alguns factores relacionados 

com a saúde, estando associada ao aumento da longevidade (Simons-Morton 

et al., 1990; Blair, 1993), a uma diminuição do risco de doenças coronárias 

(Bar-Or, 1994; Blair, 1993; Simons-Morton et aI., 1990), a uma diminuição do 

risco de doenças cardiovasculares e factores de risco associados, como a 

obesidade e o stress emocional (Blair, 1993). 

As crianças são intrinsecamente aptas para o movimento e, por isso, 

suficientes activas. Contudo, algumas investigações nesta área têm 

demonstrado que as crianças, de uma forma geral, e os adolescentes, de 

maneira particular apresentam fracos níveis de participação em actividades 

físicas regulares e mesmo nas espontâneas (Mota, 1997a). 

 Nas crianças, a relação entre actividade física e saúde não se apresenta 

tão clara. Nestas, a actividade física está inversamente relacionada com alguns 

factores de risco de doenças cardiovasculares e obesidade (Simons – Morton 

et al., 1990; Steinbeck, 2001). Ainda segundo os mesmos autores, não há 

evidências da relação entre o comportamento activo na infância e no futuro, 

quando adulto.  

 Contudo, para Sallis e Mckenzie (1991), os factores de risco durante a 

infância podem predizer níveis de risco na idade adulta de algumas patologias  

 Este assunto está longe de estar totalmente esclarecido, uma vez que 

não há uma compreensão clara acerca dos factores que influenciam o modo de 

vida activo ou não de um indivíduo adulto, contudo Maia et al. (2001) referem 

que a actividade física do adulto apresenta mais benefícios em termos de 

saúde do que a actividade física realizada durante a infância.  

 

 
Figura 8 - Relações hipotéticas entre a actividade física e a saúde em crianças e 

adultos. (retirado de Maia et al., 2001)  



 

 A relação existente entre a actividade física na infância e a saúde da 

criança é vista de forma bidireccionaI, ou seja, se por um lado a participação na 

actividade física promove uma melhoria do estado de saúde, por outro lado, se 

existirem problemas de saúde estes podem afectar a participação na actividade 

física. (Maia et al., 2001). 

Segundo Bouchard et al. (1997), a actividade física é necessária à 

manutenção da vida e é comum a todos os seres humanos, existindo um custo 

energético adicional nas crianças associado ao crescimento e maturação. 

Apesar do aumento da actividade física acarretar benefícios para a saúde, a 

partir de determinado ponto dá-se uma inversão nesta relação. Ou seja, a partir 

dessa altura, a actividade física constitui um factor de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 -Relação entre o nível de actividade física e os benefícios e riscos daí 

decorrentes (adaptado de Mota, 1997a) 

 
 

Os benefícios adicionais na saúde associados ao aumento da aptidão 

física podem ser obtidos através do aumento da actividade física, embora seja 

reconhecido que os maiores ganhos para a saúde se adquiram quando se 

passa de uma situação de inactividade para moderadamente activo (Corbin e 

Pangrazi, 1996). 
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2.2.3. Recomendações da Actividade Física para crianças e adolescentes 
 

Há alguns anos atrás, segundo o American College of Sports Medicine 

(ACSM, 1976), as normas /orientações de actividade física eram de uma 

actividade com uma intensidade relativamente alta, utilizando como critério, a 

percentagem de níveis cardíacos máximos ou consumo máximo de oxigénio 

(Pangrazi et al, 1996). Esta recomendação consistia numa: frequência de treino 

– 3 a 5 dias por semana; intensidade – 60 a 90% do máximo da frequência 

cardíaca de reserva ou 50 a 85% do consumo máximo de oxigénio; duração -  

15 a 60 minutos por sessão; tipo de actividade, aeróbica ou uma que solicite os 

grandes grupos musculares como: correr ou jogging, caminhar, nadar, andar de 

bicicleta, e vários jogos e actividades de “endurance”. (Sallis e Owen, 1999). 

 Em 1990, o American College of Sports Medicine (ACSM, 1990) 

introduziu uma alteração que consistia no desenvolvimento da força e 

“endurance” muscular. Neste ano, foi distinguido pela primeira vez a actividade 

física para promover a saúde e por outro lado, relacionada com a aptidão. 

Portanto, as recentes modificações nas recomendações incluem 

exercícios com intensidade mais moderada, tendo em conta as necessidades e 

diferentes tipos de população. Isto aconteceu porque segundo pesquisas 

efectuadas, níveis mais baixos de actividade ofereciam substanciais benefícios 

para a saúde e a motivação de uma pessoa sedentária iria ser maior com esta 

intensidade de exercício (Sallis e Owen, 1999; Hartley e Lee, 2002). 

Agora surge uma questão que importa esclarecer. Afinal, o que é 

intensidade moderada? 

Uma forma precisa de medir o esforço é o MET, equivalentes 

metabólicos. Estes expressam a quantidade de oxigénio exigida pelo corpo 

num nível particular de esforço (Corbin e Pangrazi, 1996; Hartley e Lee, 2002). 

O MET é utilizado como índice de intensidade das actividades e corresponde, 

por definição, ao dispêndio energético em repouso (Sallis e Owen, 1999).  

O total de oxigénio que o corpo necessita para funcionar equivale a 1 

MET. Ao envolver-se em actividades mais vigorosas, as exigências de oxigénio 

aumentam e o mesmo sucede com o MET.  

Assim, dois MET equivalem a uma actividade mais intensa, 3 MET 

requerem três vezes mais da energia despendida. As actividades com 3 MET 



ou menos são consideradas de actividades ligeiras. Exemplos: pescar, jogar 

bowling, lida doméstica, conduzir na cidade numa fila de espera. 

As actividades que requerem 4 a 6 vezes de energia são classificadas 

de moderadas. Como exemplo: basebol, esquiar, ténis. 

Com 7 ou mais MET encontram-se as actividades de alta intensidade ou 

vigorosas, como a corrida, o jogging, ciclismo. (Corbin e Pangrazi, 1996; 

Hartley e Lee, 2002). 

 A primeira recomendação oficial que reflecte a nova preocupação nos 

níveis de intensidade moderado encontra-se na Healthy People 2000. O 

objectivo desta recomendação era de 30 minutos de actividade física de baixa 

a moderada, realizada diariamente, de modo a reduzir a proporção de pessoas 

que não incluíam a actividade física no seu tempo livre. 

Para cumprir a nova recomendação, uma pessoa deve realizar 30 

minutos de actividade equivalente a andar rápido quase ou todos os dias da 

semana. Isto não quer dizer que a actividade vigorosa seja desaconselhada 

(Sallis e Owen, 1999).  

 Em 1995, surgiu uma nova recomendação do Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) e o American College of Sports Medicine 

(ACSM) em que constava que todos os indivíduos deveriam acumular 30 

minutos ou mais de actividade física de intensidade moderada, de preferência 

todos os dias da semana (Pate et al., 1995). Esta recomendação reconhece o 

valor de um leque alargado de actividades físicas, como por exemplo, 

caminhar, jardinar, subir escadas, que desgastem calorias durante o dia e 

ainda refere que, alguma actividade é melhor do que nenhuma. Sendo assim e 

até certo ponto, aumentar gradualmente as cargas de actividade física oferece 

benefícios adicionais para a saúde. (Pangrazi et al., 1996). 

 

2.2.3.1. Adolescentes 
 

 Numa conferência realizada há 10 anos atrás sobre a actividade física 

para adolescentes, especialistas e profissionais de todo o Mundo 

desenvolveram uma declaração consensual sobre a actividade (Sallis e Patrick, 

1994). Esta destina-se aos adolescentes dos 11 aos 21 anos de idade e 

contém duas “linhas orientadoras”: 



1ª- Todos os adolescentes devem ser fisicamente activos diariamente ou 

quase todos os dias, participando em jogos, desportos, trabalho, transportes, 

recreação, Educação Física ou exercício planeado, no contexto familiar, 

escolar ou actividades comunitárias (p.307) 

 Os adolescentes que realizem 30 a 60 minutos segundo a 

recomendação do CDC,/ ACSM e PCPFS vão de encontro a esta orientação. 

 Nesta primeira linha orientadora, a intensidade e duração é o menos 

importante, o que interessa é o facto da actividade ser agradável e envolver 

grandes grupos musculares. Exemplos: subir escadas, andar a pé ou bicicleta, 

trabalhos domésticos, etc.  

 Sallis e Owen (1999) referem que aumentos substanciais diários de 

actividade física podem reduzir o risco de obesidade pelo incremento do gasto 

energético, indo de encontro a esta linha orientadora.  

2ª - Os adolescentes devem realizar 3 ou mais sessões semanais de 

actividade de pelo menos 20 minutos ou mais de níveis de esforço moderado a 

vigoroso (p.308) 

Relativamente à segunda orientação, os benefícios são vários, ao nível 

da saúde psicológica, aumento das concentrações das lipoproteínas de alta 

densidade (HDL), aumento da aptidão cárdio – respiratória. Como exemplos de 

actividade existe o jogging, basquetebol, futebol, dança, natação, treino de 

força. 

Posto isto, a primeira orientação surge como um objectivo global e a 

segunda, como um objectivo desejável. 

 
2.2.3.2. Crianças 

 

Segundo Rowland (1990), as crianças são o segmento mais activo da 

nossa sociedade. Isto porque, elas normalmente estão sempre a brincar. Como 

não têm restrições de tempo, elas são capazes de acumular um grande volume 

de actividade (Pangrazi et al., 1996). 

Segundo os mesmos autores, é necessário ter algumas precauções 

especiais ao elaborar programas de exercícios pois, as orientações existentes 

não foram feitas para crianças e por isso, não tiveram em conta as suas 

necessidades de exercício e capacidades rítmicas.  



As linhas orientadoras do ACSM (1995) referem que, as crianças 

tendem a ser habitualmente mais activas do que os adultos e 

consequentemente, mantêm níveis mais adequados da forma física. As 

crianças são activas mas, de uma forma diferente, quando comparadas com 

adultos (Pangrazi et al, 1996). 

Para as crianças, a actividade de alta intensidade não é recomendada, 

sendo que 30 a 60 minutos de actividade de intensidade moderada acumulada 

é recomendável. (Pangrazi et al, 1996).  

É importante que as crianças adquiram o hábito de acumular uma hora 

de actividade física diária, uma vez que com o crescimento, estas ficam menos 

activas e portanto, é importante incutir desde cedo este tipo de preocupação.  

Sendo a infância a altura óptima para aprender habilidades motoras, é 

benéfico aliar a actividade física a este tipo de aprendizagem de modo a existir 

uma participação vitalícia nas actividades desportivas. No entanto, não se deve 

exigir muito às crianças mas sim encorajá-las a fazerem o seu melhor para que 

a actividade física se torne um hábito para toda a vida, em que o controlo da 

intensidade e duração seja possível de ser feito por ela (Pangrazi et al., 1996). 

 A par do desenvolvimento aeróbio, é importante também desenvolver as 

componentes da aptidão física relacionada com a saúde, incluindo trabalho de 

força muscular, “endurance”, flexibilidade (Pangrazi et al., 1996). 

 
 
2.2.4. Recomendações da Actividade Física para crianças e adolescentes 
obesos 
 

 De um maneira geral, as crianças obesas são fisicamente menos activas 

do que as não obesas (Bar-Or, 1994), mas devido ao peso extra tendem a 

gastar mais energia quando realizam as mesmas actividades, tendo sido 

verificado que o gasto energético total diário na criança obesa foi superior ao 

da criança não obesa em 21% (Maffeis et al, 1994) Isto sucede porque, devido 

ao facto de possuírem mais peso, o esforço realizado tem que ser superior. 

 As crianças obesas têm maior capacidade em manter níveis de 

actividade quando participam em actividades diárias, tais como, caminhar para 

a escola ou trabalhos domésticos. Assim, este tipo de actividades deve ser 



encorajada com vista à criação de um estilo de vida activo (Pangrazi et al., 

1996). 

A familiaridade do indivíduo como sedentarismo e com as actividades 

físicas de baixa intensidade também são causas da baixa adesão do obeso ao 

programa de treino físico, sendo que com este tipo de população é essencial o 

suporte motivacional e o encorajamento individual (Brown, 1997; Sallis e 

Patrick, 1994; Gately et al., 2000). 

Aumentar o estado de motivação das crianças  e adolescentes obesos 

para aderirem a um programa de exercícios e manterem esse compromisso por 

longos períodos, tem sido um grande desafio para os profissionais de saúde e 

desporto. A importância desta continuidade baseia-se em evidências que 

apontam para maiores perdas de peso a longo prazo, nos tratamentos de longa 

duração (Epstein et al., 1998). 

 Para se poder realmente perder peso, é necessário despender maior 

quantidade de energia comparativamente à energia ingerida, através dos 

alimentos. Após a perda de peso, é importante que esta se prolongue no 

tempo, isto é, promover a manutenção do peso corporal, igualando os dois 

“pratos” da balança, energia ingerida e gasta. 

 Segundo Mota e Sallis (2002), resultados de vários estudos apontam 

para uma maior influência das motivações intrínsecas tanto na prática como 

nas escolhas das actividades físicas e desportivas particularmente nos 

adolescentes.  

 Aires (2004) refere que os programas de redução do peso em crianças e 

adolescentes são idênticos aos dos adultos, no entanto, os primeiros têm-se 

revelado mais encorajadores em termos de resultados posteriores. 

 Alguns autores apresentam várias sugestões para conquistar o 

entusiasmo das crianças pela actividade evitando o abandono prematuro: os 

programas devem incluir actividades aquáticas, jogos de grupo (ex.: 

basquetebol, basebol, “jogo do mata”,..) onde as crianças experimentem 

sensações de sucesso; evitar os tempos de espera entre as actividades; 

proporcionar diferentes níveis de intensidade ao longo de cada sessão; emitir 

reforços, incentivos positivos de forma a encorajar as crianças (Gutin et 

al.,1999). 



É importante criar um gosto nas crianças e adolescentes obesos pela 

actividade física, recorrendo a exercícios lúdicos, divertidos e que deste modo 

consigam cativá-los para a actividade física. Neste contexto as actividades 

extra-escolares tornam-se importantes, bem como a redução de 

comportamentos sedentários. Os programas deverão respeitar e considerar a 

opinião das crianças e prever escolhas e comportamentos futuros (Gately et al., 

2000). 

 Para as crianças obesas, talvez a recomendação de 30 a 60 minutos 

não seja suficiente para prevenir o aumento de peso, sendo necessário que 

estas realizem esforços entre 60 a 90 minutos de intensidade moderada ou 

actividades moderadas com uma duração ligeiramente inferior (Saris et al., 

2003). 

 

2.2.5. Métodos de Avaliação da Actividade Física 
 

A avaliação da actividade física em crianças tem sido nos últimos anos 

uma preocupação dos técnicos da saúde.  

Segundo Sallis e Owen (1999), a actividade física é difícil de medir já 

que se trata de um comportamento complexo. 

 Devido à grande diversidade de métodos de avaliação, bem como as 

diferentes formas de expressar a actividade física em termos energéticos, 

torna-se difícil a sua avaliação. Com as crianças, esta situação ainda é mais 

problemática, não só pelo facto de as capacidades cognitivas ainda estarem 

em desenvolvimento, como também por apresentarem um padrão de 

actividade motora mais complexo e multidimensional comparativamente com o 

dos adultos. 

Existem vários procedimentos de avaliação da actividade física que 

podem ser classificados de diferentes formas, consoante o autor. 

 Montoye et al. (1996) optou por esta classificação, incluindo a 

discriminação do tipo de amostra para cada um dos métodos existentes. 

 

 

 

 



Quadro 3 - Classificação dos métodos de avaliação da actividade física (Montoye et 

al., 1996; Rodrigues, 2001) 

 Métodos Tipo de amostra 

Calorimetria Directa  e indirecta individual 

Classificação 

ocupacional 

 Grupos de grande 

dimensão 

Sondagens Calorimetria diária indirecta 

Diários de tarefas específicas, 

questionários de recordar e história 

quantitativa 

Individual e pequeno grupo 

de adultos jovens e idosos 

Pequenos e grandes 

grupos de adolescentes e 

idosos 

Marcadores fisiológicos Aptidão cardio – respiratória e 

doubly labeled water 

Individual ou pequeno 

grupo de bebés, crianças e 

idosos 

Observação 

comportamental 

 Individual e de pequeno 

grupo de bebés e idosos 

Monitorização 

electrónica ou 

mecânica 

Frequência cardíaca, monitor de 

tempo horizontal, avaliação da 

marcha 

Pedómetros, sensor electrónico de 

movimento e acelerómetros 

Individual ou pequeno 

grupo 

 

 

Grande grupo de 

adolescentes e idosos 

Medidas dietéticas   

 

Na escolha do método de avaliação da actividade física deve ter-se em 

conta os seguintes factores: 

1. a natureza do problema em estudo;  

2. a dimensão da relação entre a actividade física e os benefícios para a 

saúde; 

3. o tamanho e as características demográficas da população em estudo;  

4. a aplicabilidade em termos de custos;  

5. o tempo gasto na sua administração;  

6. a adequabilidade e aceitação por parte dos indivíduos sujeitos a estudo; 

7. compatibilidade e não reactividade com as actividades físicas diárias 

habituais; 

8. fiabilidade e validade do instrumento. 

 



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

grandes grupos (Montoye et al., 1996): 

• Métodos laboratoriais: aplicam-se técnicas mais exactas, mas que exigem 

equipamentos mais sofisticados e custos elevados. Estes dividem-se em: 

i. Métodos fisiológicos: avaliação do dispêndio energético 

associado a perdas de calor do indivíduo. Exemplo: 

calorimetria directa e indirecta; água duplamente marcada 

(doubly labeled water); monitorização da frequência 

cardíaca. 

ii. Métodos biomecânicos: medição da actividade muscular, a 

aceleração e o deslocamento do corpo ou partes do corpo. 

Exemplo: plataformas de força ou método fotográfico. 

 

• Métodos de terreno: utilizam técnicas menos complexas que podem ser 

utilizadas em estudos epidemiológicos, em amostras com grandes dimensões, 

são menos dispendiosos, e consequentemente, menos precisos. Exemplo: 

Observação directa, diários, questionários, marcadores fisiológicos e a 

monitorização electrónica do movimento. 

 

  Uma outra distinção que pode ser feita é entre os métodos objectivos e 

subjectivos (questionários, entrevistas, relatórios pessoais ou diários). 

De seguida, vou passar a descrever sumariamente alguns dos métodos 

existentes. 

 

2.2.5.1. Métodos Subjectivos 
  

A observação directa é particularmente importante para caracterizar a 

actividade física em crianças mas exige a presença do observador 

inviabilizando muitas situações devido ao tempo, esforço, dificuldades em 

grandes populações e custos. 

As técnicas de observação e os diários ou registos de actividade 

fornecem informação acerca dos padrões de actividade física (frequência, 

intensidade e duração). São úteis em pequenas amostras e para validação de 



questionários de actividade física. Útil para ser usado em simultâneo com os 

acelerómetros. 

A auto-avaliação requer que cada sujeito responda a um número 

limitado de questões sobre os seus hábitos de actividade física, apresentando  

boa fiabilidade e validade moderada. 

Os questionários são os meios mais usuais e práticos para a avaliação 

da actividade física em estudos com grandes amostras, em virtude do seu 

baixo custo, do pouco tempo despendido na sua aplicação e da quantidade e 

detalhe de informação que é possível recolher.   

No que se refere à utilização de questionários em crianças deverão ter-

se alguns cuidados. Sallis e Owen (1999) referem que, de acordo com um 

conjunto de estudos efectuados, o recurso ao auto-relato não deve ser utilizado 

em crianças com menos de 9 a 10 anos de idade e entre os 9 e 15 anos deverá 

ter-se ainda alguns cuidados na sua aplicação, solicitando preferencialmente 

que relembrem as actividades realizadas em curtos e recentes períodos de 

tempo. Assim, segundo os mesmos autores, nos trabalhos realizados com 

crianças, os investigadores recorrem também a métodos de observação 

directa, através dos quais não só é possível recolher informação relativa à 

frequência, intensidade e duração da actividade física, mas ainda o tipo de 

actividade, envolvimento físico e interacções sociais. Assim, Montoye et al. 

(1996) referem que com crianças de 10 anos o questionário deve ser 

completado recorrendo a um parente, professor ou outro adulto. 

 

2.2.5.2. Métodos Objectivos  

⇒ Marcadores fisiológicos: 

• A calorimetria e a água duplamente marcada - são técnicas que permitem 

determinar com precisão o dispêndio energético do sujeito num determinado 

período de tempo, sem no entanto, discriminar o tipo de actividade. Não têm 

grande aplicabilidade em estudo de natureza epidemiológica com amostras de 

grande dimensão, dada a sua natureza laboratorial e os custos que acarretam. 

• Monitorização da Frequência Cardíaca – em certas circunstâncias pode ser 

útil para estimar o dispêndio energético, pois fornece informações da 

quantidade de tempo gasto em actividades de intensidades elevadas mas é 

pouco preciso a avaliar actividades de baixa intensidade. 



 

⇒ Monitorização electrónica 

Os detectores mecânicos e electrónicos do movimento (por ex. 

pedómetros e acelerómetros) são extremamente práticos e fiáveis. Os 

pedómetros podem calcular o número de passos efectuados ou a distância 

percorrida, após avaliada a amplitude da passada.  

Os acelerómetros permitem estimar os movimentos efectuados pelo 

indivíduo em diferentes planos, consoante o tipo de aparelho utilizado. Assim, 

Caltrac e o MTI Actigraph (Manufacturing Tecnology Inc.), anteriormente 

designado de CSA (Computer Science Applications) avaliam o movimento do 

tronco no plano vertical, enquanto o Tritac R3D permite detectar o movimento 

lateral, vertical e horizontal (Sallis e Owen, 1999). 

O uso dos detectores de movimento (pedómetros e acelerómetros) em 

conjunto com os monitores de frequência cardíaca fornecem dois indicadores 

importantes da actividade física: a quantidade (duração e frequência) e a 

intensidade. O custo, relativamente elevado destes instrumentos, impede, ou 

torna impraticável, o seu uso em grandes amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Aptidão Física 
2.3.1. Conceito 
 O conceito de aptidão física tem sofrido algumas variações e 

transformações ao longo dos anos devido a uma compreensão cada vez maior 

da sua estrutura e das suas implicações, quer no contexto da performance 

desportivo – motora quer no contexto da saúde (Cardoso, 2000). 

Por isso, torna-se algo difícil atingir a concordância universal na 

definição deste assunto.  

 O quadro abaixo apresenta um resumo das alterações e constantes 

mudanças que o conceito de aptidão física sofreu ao longo dos tempos 

(Freitas, 1997). 

 
Quadro 4 - Evolução do conceito de Aptidão Física (adaptado de Freitas, 1997) 

Autores Ano Definições 

Darling et al. 1948 É a capacidade funcional de um indivíduo para cumprir uma 

tarefa. 

Fleishman 1964 Capacidade funcional do indivíduo em realizar alguns tipos 

de actividades que exigem empenhamento muscular. 

Karpovich 1965 O grau de capacidade para executar uma tarefa física 

particular sob condições específicas de ambiente. 

Clarke 1967 Capacidade de executar as tarefas diárias com vigor e 

vivacidade, sem apresentar fadiga e com ampla energia 

para fruir os momentos de lazer e enfrentar emergências 

imprevistas.  

AAHPERD 1980 É um “continuum” multifacetado que se prolonga desde o 

nascimento até à morte. Os níveis de aptidão são afectados 

pela actividade física e variam desde a capacidade óptima 

em todos os aspectos da vida até limites de doença e 

disfunções. 

Sobral e Barreiros 1980 Capacidade de efectuar, de modo eficiente, um determinado 

esforço. 

Casperson et al. 1985 Um conjunto de atributos que as pessoas têm ou adquirem e 

que estão relacionados com a capacidade de executar 

actividades físicas. 

AAHPERD 1988 É um estado físico de bem - estar que permite às pessoas 



realizar as actividades diárias com vigor e reduzir os 

problemas de saúde relacionados com a falta de exercício. 

Proporciona uma base de aptidão para a participação em 

actividades físicas. 

Pate 1988 É um estado caracterizado por uma (a) capacidade de 

executar actividades diárias com vigor e (b) demonstração 

de traços e capacidades que estão associadas ao baixo 

risco de desenvolvimento prematuro de doenças 

hipocinéticas (i.e., as que estão associadas à inactividade 

física). 

Safrit  1990 É um constructo multifacetado. 

Marsh 1993 É um constructo multidimensional que não pode ser 

compreendido se a sua multidimensionalidade for ignorada. 

Maia et al. 2001 A aptidão física é um constructo multidimensional (no 

sentido que contém múltiplas dimensões, componentes, 

facetas ou traços), não sendo directamente observável, pelo 

que se usam indicadores para a avaliação das diversas 

dimensões ou facetas. 

 

A World Health Organization (WHO, 2000) define a aptidão física como a 

capacidade para realizar trabalho muscular de forma satisfatória. Tendo em 

consideração esta definição, considera-se apto um indivíduo que tenha as 

características que lhe permitam um bom rendimento numa dada tarefa motora 

num envolvimento físico, social e psicológico específico (Bouchard e Shephard, 

1994). 

 Segundo Maia et al. (2001), a aptidão física é geralmente 

operacionalizada em duas vertentes, uma vertente relacionada com o 

rendimento desportivo - motor ou habilidades motoras e outra vertente 

relacionada com a saúde. 

            “A aptidão física relacionada com a saúde é geralmente definida como 

um estado caracterizado pela capacidade de realizar as tarefas diárias com 

vigor e por traços e capacidades que estão associados a um baixo risco de 

desenvolvimento de doenças hipocinéticas” (Maia et al., 2001, p.29) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.4. Aptidão Física e Actividade Física 
 
 
 
2.3.2. Aptidão Física e Actividade Física 

A relação ou associação entre a actividade física e a aptidão física é 

facilmente observável, no entanto não tem sido possível esclarecer a direcção 

desta causalidade. 
Segundo Freitas (1997), a elevados níveis de actividade física habitual 

parecem estar associados elevados níveis de aptidão relacionada com a 

saúde.  
A actividade física deve, portanto, ser entendida como um processo, 

enquanto a aptidão física deve ser entendida como um estado (Malina, 1993). 

 A actividade física é um conceito dinâmico. A aptidão física é ao mesmo 

tempo um conceito estático e dinâmico (Maia et al, 2001). Os mesmos autores 

bem como Malina (2001a) referem que o nível de aptidão física é influenciado 

pelo processo de crescimento e maturação durante as primeiras décadas de 

vida e com a própria idade nos adultos, independente da actividade ou 

inactividade físicas, isto é, com os índices de actividade física. 

A actividade física pode ter o potencial para aumentar ou melhorar as 

características morfológicas, funcionais e metabólicas das crianças e dos 

jovens para além do aumento ou das melhorias associadas ao crescimento e à 

maturação (Malina, 1993). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 - Elementos constituintes da Aptidão Física (adaptado de Barbanti, 1990) 

Aptidão Física

Componentes relacionados com a 
saúde 

- Resistência (aptidão) cardio –
respiratória ou aptidão aeróbia 
- Composição corporal 
- Flexibilidade 
- Força e resistência muscular
localizada 

Componentes relacionados com as 
habilidades desportivas ou 

rendimento 
- Agilidade 
- Equilíbrio 
- Velocidade 
- Potência, tempo de reacção, 
coordenação



2.3.3. Aptidão física, Actividade física e Saúde  
 

Existe uma relação dinâmica entre os três conceitos: a saúde, a aptidão 

física e actividade física, que apesar de diferentes são provavelmente 

complementares (Mota, 1997a) 

 
 
 

 

 
Figura 11- Relação entre a saúde, a actividade física e a aptidão física (adaptado de 

Carvalho, 2002) 

 

Segundo Bouchard e Shephard (1994), a actividade física pode 

influenciar a aptidão física, que por seu lado pode modificar o nível de 

actividade física. 

Para estes autores, a aptidão física não só influencia a saúde como o 

estado de saúde de uma pessoa influencia os níveis de actividade e aptidão 

físicas.  

De uma forma geral, baixos níveis de actividade física tendem a estar 

associados a baixos níveis de aptidão física e maior susceptibilidade 

relativamente ao risco de aparecimento de doenças cardiovasculares, 

obesidade, diabetes tipo II, hipertensão, osteoporose, alguns tipos de cancro e 

doenças mentais (Blair et al., 2001; Bouchard e Rankinen, 2001; Sallis e Owen, 

1999; Twisk et al., 2002).  

 A actividade física aparece como o denominador comum tanto da saúde 

como da aptidão física, no entanto, esta pode ser encarada como indicador de 

saúde (Maia et al., 2001). 

 Os resultados de alguns estudos são contraditórios bem como as 

próprias conclusões. Blair (1993) referem que existe uma associação positiva 

entre a aptidão física e a saúde. Por seu lado, Williams (2001) concluiu que a 

aptidão física é mais importante que a actividade física na prevenção das 

doenças cardiovasculares e consequente aumento da longevidade. 

Saúde Actividade 
Física 

Aptidão Física 



Na opinião de Paffenbarger et al.(1994), a actividade física e a aptidão 

física levam a que a uma melhoria da saúde e aumento da longevidade. Deste 

modo, Maia et al. (2001) referem que ambos os conceitos estão interligados 

uma vez que a aptidão física estabelece limitações para actividade física e 

esta, por sua vez, modifica a aptidão dos indivíduos. Mas para que haja efeitos 

benéficos da actividade física para a saúde e/ou aptidão, é importante ter em 

atenção a intensidade e volume propostos (Mota, 1997a). 

 

 
Figura 12 - Relações entre a actividade física, aptidão física e saúde (retirado de Maia 

et al., 2001) 

 

De forma a se compreender a relação existente entre a actividade física, 

aptidão física e saúde, Twisk et al. (2002) apresentam um modelo sobre as 

possíveis relações. 

 

 
Figura 13 - Possíveis relações entre a actividade física, a aptidão física e a saúde 

durante a infância e adolescência e a saúde na idade adulta (retirado de Twisk et al., 

2002) 

 



Segundo a figura acima e de acordo com Twisk et al. (2002), podemos 

considerar duas relações indirectas na relação entre estes três conceitos: a 

actividade física e a aptidão física na juventude correlacionam-se positivamente 

com a saúde nesse período de vida e esta com a saúde na idade adulta; a 

actividade física e a aptidão física na juventude correlacionam-se positivamente 

com a actividade física e aptidão física na idade adulta e esta com a saúde na 

idade adulta. 

Existe ainda uma relação directa que indica que, os níveis de actividade 

física e aptidão física na infância e juventude poderão influenciar o estado de 

saúde na idade adulta. 

Malina (2001b) refere que uma grande parte dos valores das 

componentes da aptidão física não é justificada pela actividade física, devendo 

existir a preocupação em enfatizar a adopção de estilos de vida que potenciem 

a prática regular de actividade física durante a infância e a juventude e a sua 

continuação ao longo da vida, na perspectiva da saúde e bem estar. 

 

2.3.4. Avaliação da Aptidão Física 
 Na avaliação da aptidão física relacionada com a saúde é importante 

identificar os níveis adequados à manutenção da saúde, isto é, o que é 

importante é saber how fit is fit enough. 

Existem dois tipos de avaliação, uma referenciada à norma e outra 

referenciada ao critério. 

A primeira é usada para classificar os indivíduos em relação aos seus 

pares, enquanto que a segunda é usada para identificação do estado ou nível 

em relação a um critério previamente definido que se considera ser relevante 

para expressar um dado estado de saúde, e para orientação e encorajamento 

(Maia et al., 2001). 

 Segundo os mesmos autores, do ponto de vista da manutenção da 

saúde, a avaliação referenciada à norma não é a mais indicada uma vez que, 

os sujeitos não necessitam de ser classificados mas sim, de informação relativa 

ao nível desejável nos diferentes aspectos da aptidão relacionada com a 

saúde. Assim, a avaliação referenciada ao critério é a mais indicada, já que 

para além do referido acima, permite saber a quantidade e o tipo de exercícios 

necessários para atingir esses níveis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectivos e hipóteses  
 
 
 
 
 



3. Objectivos e Hipóteses 
 

No âmbito da actividade física e da aptidão física é desejável que as 

crianças e adolescentes pratiquem vários tipos de actividade física de modo 

regular com vista a desenvolver e manter um nível aceitável de aptidão física. 

Como ponto de partida para esta pesquisa, o problema que se coloca é o de 

saber quais os níveis de aptidão física e qual a relação que se estabelece entre 

os valores iniciais, antes do início de um programa de actividade física 

orientado e após algum tempo de prática da mesma.  

Posto isto, os objectivos propostos para este trabalho são: 
■ Estudar os níveis de Actividade Física habitual e Aptidão Física, 

referenciados à saúde, das crianças e adolescentes que constituem o 

projecto ACORDA, dos 6 aos 16 anos de idade no início do projecto, em 

Outubro de 2004 e após 21 semanas de participação no mesmo, em Março 

de 2005. 

■ Comparar os resultados de modo a poder verificar se houve uma melhoria 

significativa ou não dos níveis de Aptidão e Actividade Físicas. 

 

Tendo em consideração o objectivo do estudo estabeleceu-se como 

hipóteses: 

 

■ Hipótese 1: Os níveis de aptidão física aumentam com o decorrer da 

prática de actividade física orientada. 

■ Hipótese 2: Os níveis de actividade física aumentam após 21 semanas de 

participação no projecto ACORDA. 

■ Hipótese 3: Os níveis de actividade física habitual influenciam 

positivamente os níveis de aptidão física das crianças e adolescentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material e métodos 
 
 
 
 
 



4. Material e Métodos 
 

4.1. Caracterização da amostra 
 A amostra deste estudo é constituída por 8 crianças e adolescentes, 3 

rapazes (38%) e 5 raparigas (63%), com idades compreendidas entre os sete e 

os quinze anos de idade. As raparigas apresentam a média de idades de 12 

anos e os rapazes, de 10 anos de idade. 

Estas crianças e adolescentes que constituem a amostra, integram o 

Projecto ACORDA (Adolescentes e Crianças Obesas em Regime de Dieta 

Alimentar e Actividade Física).  

O objectivo deste projecto de intervenção é o de proporcionar às 

crianças com excesso de peso ou obesidade, o livre acesso à prática da 

actividade física orientada, associado à supervisão alimentar. 

O programa de actividade física decorre nas instalações da Faculdade 

de Ciências do Desporto e de Educação Física sendo constituído por duas 

sessões de uma hora cada, distribuídas em dias alternados na semana e ao 

final do dia (segundas e quartas feiras das 17:30 às 18:30). 

 

4.2. Protocolo de avaliação 
4.2.1. Medidas antropométricas utilizadas:  

 

4.2.1.1. Peso 
 O peso registado corresponde ao resultado da média de duas avaliações 

efectuadas com o aluno descalço, vestindo fato de treino. Os resultados foram 

expressos em Kg com aproximação a 0,1 Kg. Sempre que existia uma 

diferença entre os valores, superior a 0,2 Kg era efectuada uma nova pesagem. 

 

4.2.2.2. Altura 
 A altura foi retirada da medida entre o vértex (ponto acima da cabeça, no 

plano mediano – sagital) e o plano de referência do solo, mantendo a atitude 

antropométrica desejável. As medidas foram registadas em centrímetros com a 

aproximação à primeira casa decimal (mm). Sempre que existia uma diferença 

entre duas medidas superior a 2 mm era obtida uma terceira, com a qual se 

registavam uma média dos valores verificados. 



 O instrumento utilizado foi a balança digital marca Seca 708, com 

aproximação às centésimas. 

 A partir dos valores destas duas medidas, calculou-se o Índice de Massa 

Corporal (IMC) de acordo com a fórmula apresentada na revisão bibliográfica 

(p.6). 

 

4.2.2. Avaliação da aptidão física: Teste Shutlle – Run 
 

Este teste foi desenvolvido por Léger e Lambert em 1982 e revisto em 

1988 (Léger e col.). O teste adoptado é descrito no manual de aplicação de 

testes do Fitnessgram (s/d). 

 O teste é composto por vários patamares de esforço, começando por ser 

fácil e aumentando progressivamente a sua intensidade. Existem 21 níveis de 

esforço (um nível por minuto durante 21 minutos). 

O objectivo do teste é o de percorrer na mesma direcção, de um lado 

para o outro, o maior número possível de percursos de 20 metros, até à 

exaustão, com uma velocidade crescente em períodos consecutivos de um 

minuto. 

O ritmo de corrida (intensidade) é controlado e calibrado pelo som de um 

apito. A velocidade inicial é lenta, sofrendo incrementos ao longo da realização 

do teste. Um sinal sonoro indica o final do tempo de cada percurso e um triplo 

sinal sonoro no final de cada minuto indica o término de cada patamar de 

esforço. 

Sempre que soa o apito, o testado deverá estar junto a uma das linhas 

limítrofes do terreno de teste. Ao sinal sonoro devem inverter o sentido da 

corrida e correr até à outra extremidade. Se os alunos atingirem a linha antes 

do sinal sonoro, deverão esperar pelo mesmo para correr em sentido contrário. 

Continuarão o mesmo procedimento até não serem capazes de alcançar a 

linha antes do sinal sonoro. Quando o aluno não conseguir atingir a linha em 

simultâneo com o sinal sonoro, deve inverter o sentido da sua corrida, ainda 

que não tenha atingido a linha. Deverá permitir-se que o aluno tente 

acompanhar o ritmo da corrida até que falhe dois sinais sonoros, não 

necessariamente consecutivos. Só neste caso é que deve parar. 



No final do teste, que pode durar em média, entre os 5 e os 20 minutos, 

consoante a capacidade aeróbia dos praticantes, o resultado obtido é 

determinado pelo número de percursos efectuados. 

 
 
 
 
 
 
4.2.3. Avaliação da actividade física habitual 
 Para a avaliação objectiva da actividade física habitual foram utilizados 

monitores de actividade – MTI Actigraph. 

 

Vantagens do MTI Actigraph 

● Pequeno (5,1 x 3,8 x 1,5) e leve (45g); 

● Fácil de transportar e cómodo; 

● Fácil de ajustar à cinta, pulso ou tornozelo com um cinto de velcro; 

● Método não invasivo e de custo relativamente baixo; 

● Pode armazenar grande quantidade de dados sem ter que se fazer 

downloads em cada dia; 

● Detecção – limite de magnitude entre 0.05 e 3.2.Gs 

[ 1G (gauss)= 9.80616.seg-2]; 

● Limite de frequência de resposta – 0.25 – 2.5 Hz (Estes parâmetros 

detectam o movimento normal do corpo e filtram as vibrações de alta 

frequência; 

● Microprocessador que digitaliza o sinal de aceleração e a magnitude do 

sinal quantificada é compilado sobre um intervalo ou “epoch” previamente 

programado; 

● Pode-se diminuir ou aumentar o epoch em função da intensidade que se 

pretende avaliar (por exemplo: diminuindo o epoch para 5 segundos, a 

informação é recolhida num espaço de tempo de 1 dia, 21 horas, 30 minutos e 

35 segundos); 

 
 

20 metros 



● Relógio interno real que permite analisar os dados, em tempos tão curtos 

como 1 segundo, possibilitando examinar quadros de intensidade moderada e 

elevada. Permite igualmente avaliar a frequência e duração da actividade; 

● Pode recolher dados durante longos períodos de tempo (6 semanas); 

● Pode ser programado previamente para ligar-se ou desligar-se durante as 

24 horas, fazendo intervalos; 

● No final de cada período o valor integrado ou counts do movimento é 

armazenado e volta ao zero; 

● Possibilita discernir entre actividade de escola e tempo livre ou fim -de -

semana; 

● O design discreto e robusto do monitor não deixa atrair atenções e torna 

menos provável a manipulação para ser desligado ou reprogramado; 

● O conjunto de todas as características acima mencionadas dá-lhe mais uma 

vantagem: a de ser aplicável a amostras alargadas de crianças e adolescentes. 

 

Limitações MTI Actigraph 
 
● Sensível apenas às acelerações verticais associadas ao deslocamento, 

dificulta uma representação adequada dos padrões esporádicos de movimento; 

● São necessários mais de 3 dias para uma estimativa da actividade física; 

● Não reflecte o aumento da actividade física face à inclinação do terreno, 

tapete rolante ou bicicleta; 

● O monitor deve ser tirado durante o banho ou actividades de piscina pela 

sua permeabilidade à água e também deve ser retirado durante o sono; 

● É recomendado que a análise de dados do MTI Actigraph seja 

acompanhada dum diário de actividades onde se informa o momento em que o 

acelerómetro foi tirado para dormir, tomar banho ou nadar e voltado a colocar. 

 

Juntamente com os 8 acelerómetros, forneceram-se 8 cintos elásticos 

para que os MTI Actigraph’s fossem aplicados com firmeza à cintura, do lado 

contrário à mão dominante e com a numeração virada para baixo. 

Os MTI Actigraph’s foram entregues e colocados numa quarta-feira e 

recolhidos uma semana depois, de forma a conseguir-se uma caracterização 

de sete dias consecutivos. 



No momento de colocação dos acelerómetros, forneceram-se todas as 

instruções relativas à sua utilização, impedindo o uso para dormir, tomar banho 

ou nadar. Foi também entregue uma folha de registos a cada aluno para 

assinalarem as horas em que o MTI Actigraph foi colocado ou retirado, bem 

como o motivo porque o fez. 

Os alunos e os encarregados de educação foram informados acerca da 

importância dos MTI Actigraph’s e dos objectivos gerais do estudo. 

Foi utilizado um interface para ligação ao computador, Reader Interface 

Unit, (RIU), fichas de registo das horas em que o acelerómetro foi colocado e 

retirado e o respectivo software do MTI Actigraph. 

Cada “epoch” foi antecipadamente definido para períodos de 1 minuto. 

O tempo despendido pelos indivíduos em cada nível de actividade foi 

expresso em minutos e a intensidade da actividade durante cada período de 

registo foi expressa em counts. Para calcular a actividade física habitual, 

somaram-se os minutos de actividades moderadas, vigorosas e muito 

vigorosas (mvmv) da primeira e da segunda avaliação, calculando-se o tempo 

despendido em actividades com esta intensidade. 

 

4.3. Procedimentos estatísticos 
Realizou-se o estudo exploratório dos dados de forma a avaliar os 

pressupostos estatísticos fundamentais. As medidas estatísticas utilizadas para 

a descrição das variáveis foram a média, o desvio padrão, o mínimo e máximo. 

 Numa primeira fase, para conhecer a possibilidade dum tratamento 

estatístico paramétrico foi feita a análise univariada da normalidade de 

distribuição para cada variável através do teste de Shapiro – Wilk (n<50). Uma 

vez que as variáveis apresentam uma distribuição normal, foi utilizado o teste t 

para amostras emparelhadas, de forma a verificar as diferenças entre as duas 

avaliações. 

Os programas estatísticos utilizados na análise dos dados foram: o 

programa informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versão 12.0 e o Microsof Excel 2003. 

O nível de significância foi colocado a 5%. 
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5. Resultados 
 
5.1. Caracterização da amostra 
 
 O quadro apresenta a média, desvio padrão (DP) bem como o mínimo e 

o máximo de algumas características da amostra. 

 
Quadro 5 -Características gerais da amostra 

 
 

A amostra estudada (n=8) apresenta uma idade cronológica média de 11 

anos. O desvio padrão é relativamente elevado, o que significa que estamos 

perante uma amostra, ainda que pequena, bastante heterogénea.  

Relativamente ao peso, a média é de 60 kilogramas, apresentando um 

desvio padrão elevado, resultado da discrepância existente entre o valor 

mínimo e máximo. Convém salientar ainda que, existe um aumento desta 

categoria, peso, da primeira para a segunda avaliação. 

Em termos de altura, verifica-se que a média encontra-se em 1,51 

metros, havendo um ligeiro aumento aquando da segunda medição. 

Por fim, e no que respeita ao Índice de Massa Corporal, também se 

verifica uma ligeira alteração entre as duas avaliações, apresentando uma 

média de 26 Kg.m-2, aproximadamente. Importa referir que estamos perante 

uma amostra em que todos os elementos desta apresentam sobrecarga 

ponderal, ou seja, excesso de peso ou obesidade. 

 

  

 

 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 
 Média DP Mínimo Máximo Média DP Mínimo Máximo 

 
Idade 
(anos) 

11,13 2,850  7 15 11,25 3,059 7 16 

Peso 
(Kg) 

59,58 11,131  36,00 74,00 61,34 10,347 40,00 74,00 

Altura 
(m) 

1,51 0,119  1,27 1,62 1,52 0,114 1,29 1,62 

IMC 
(Kg.m-2) 

26,02 2,439  22,32 30,10 26,24 1,912 24,04 28,85 



5.2. Tempo despendido em actividades físicas moderadas, vigorosas e 
muito vigorosas (MVMV)  
 

 No quadro abaixo pode-se observar o tempo despendido neste nível de 

actividade. 

 
Quadro 6 -Total de minutos despendidos em actividades moderadas, vigorosas e 

muito vigorosas (MVMV) 

Sujeitos Actividade física 
Total MVMV (em minutos) 

 1ª avaliação 2ª avaliação Resultados  
1 412,00 653,00 Aumentou 
2 1231,00 1863,00 

 
Aumentou 

3 1141,00 
 

1561,00 
 

Aumentou 

4 660,00 
 

847,00 
 

Aumentou 

5 652,00 944,00 
 

Aumentou 

6 473,00 
 

558,00 Aumentou 

7 249,00 423,00 
 

Aumentou 

8 688,29 357,00 Diminuiu 
Média 688,3 900,8 Aumentou 

DP 341,69 543,71  
 

Relativamente ao quadro 6, todos os sujeitos do teste despenderam 

mais tempo nas actividades moderadas, vigorosas e muito vigorosas durante o 

segundo período da avaliação, excepto um sujeito (número 8). 

Na primeira avaliação, o valor mínimo obtido foi de 249 minutos em 

actividades MVMV contrapondo com o valor máximo de 1231 minutos, do 

sujeito nº2. 

Relativamente à segunda avaliação, o valor mínimo obtido foi de 357 

minutos, sendo no entanto superior ao valor da primeira avaliação. O sujeito 

com valor máximo foi, outra vez, o número 2, ampliando o número de minutos 

em actividades MVMV, com 1863 minutos. 

Importa referir que, em termos de média, verificou-se um aumento de 

aproximadamente 212 minutos em actividades MVMV. 



Quadro 7- Diferença entre a média de minutos em MVMV nos dois momentos de 

avaliação  

Total MVMV (em minutos) 
                     Média ± DP p 

1ª avaliação 688,3 ± 341,69
2ª avaliação 900,8 ± 543,71

0,067

 
 
 Em termos estatísticos, verifica-se que, não há diferenças 

estatisticamente significativas uma vez que o valor de significância obtido é 

superior a 0,05. 

 

5.2.1. Tempo diário despendido em actividades físicas moderadas, 
vigorosas e muito vigorosas (MVMV)  
 
Quadro 8- Total de minutos despendidos diariamente em MVMV nos dois momentos 

de avaliação  

 
Sujeitos Actividade física 

Total diário MVMV (em minutos) 

 1ª avaliação 2ª avaliação Resultados  

1 58,9 93,3 Aumentou 

2 175,9 266,1 Aumentou 

3 163 223 Aumentou 

4 94,3 121 Aumentou 

5 93,1 134,9 Aumentou 

6 65,9 79,7 Aumentou 

7 35,6 60,4 Aumentou 

8 98,3 51 Diminuiu 

Média 98,3 128,7 Aumentou 

 
 

 De acordo com o quadro acima, é possível observar que apenas um 

sujeito não atingiu os 60 minutos diários de actividade física MVMV, 

contrapondo com os restantes 7 sujeitos, embora o sujeito nº1 não tenha 

atingido em pleno este valor. 



 Relativamente à segunda avaliação, há uma melhoria evidente de todos 

os sujeitos, excepto o nº8 que, diminuiu o número de minutos despendidos na 

realização de actividade física MVMV. 

 
 
5.3. Nº percursos realizados no teste do “shuttle run” 
 
 
Quadro 9 -Número de percursos efectuados durante o teste do shuttle run 
 

Sujeito Aptidão Física 
(nº percursos realizados) 

 1ªavaliação 2ªavaliação Resultado 
1 42 30 

 
Diminuiu 

2 10 15 
 

Aumentou 

3 9 14 
 

Aumentou 

4 12 26 
 

Aumentou 

5 11 20 
 

Aumentou 

6 11 24 
 

Aumentou 

7 9 30 
 

Aumentou 

8 28 30 Aumentou 
Média 16,50 23,63 Aumentou 

DP 12,06 6,63  
 
 
 Perante o quadro 8, é possível verificar que, relativamente à aptidão 

física, apenas um indivíduo da amostra (n=8) não realizou um maior número de 

voltas no teste do “shuttle run”. Contudo, verifica-se que este sujeito apenas 

representa 13% da amostra, não alterando o panorama geral de uma melhoria 

entre as duas avaliações efectuadas. 

 Na primeira avaliação, constata-se que o desvio padrão é relativamente 

elevado tendo em conta a diferença existente entre o valor mínimo e máximo 

obtido. Aquando da segunda avaliação, é possível observar uma menor 

discrepância entre os valores obtidos, sendo a média ligeiramente superior 

(mais 7 percursos efectuados). 

 



Quadro 10 - Diferença entre a média de percursos realizados nos dois momentos de 

avaliação  

Aptidão Física 
(nº percursos realizados) 

                     Média ± DP p 
1ª avaliação 16,50 ± 12,06
2ª avaliação  23,63 ± 6,63 

0,080

 

 

 Em termos de aptidão física, verifica-se que o nível de significância é 

superior a 0,05, levando a que as diferenças encontradas não sejam 

estatisticamente significativas. 
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6. Discussão 
 

O presente estudo pretende comparar os níveis de actividade física 

moderada, vigorosa e muito vigorosa (MVMV) em crianças com excesso de 

peso ou obesidade, avaliadas ao longo de 7 dias consecutivos em dois 

momentos distintos de avaliação, no inicio das aulas do projecto ACORDA, em 

Outubro e depois, em Março. Outro objectivo estipulado prende-se com a 

análise e comparação dos níveis de aptidão física obtidos nos dois momentos 

já referidos. 

Este estudo demonstrou que as crianças com excesso de peso ou 

obesidade da amostra seleccionada, apresentaram melhorias durante as 21 

semanas em que participaram no programa de actividade física orientada 

(ACORDA) no que diz respeito ao total de minutos acumulados em actividades 

moderadas, vigorosas e muito vigorosas (MVMV) e ao nível de aptidão física. 

Relativamente às actividades física MVMV, é possível verificar que todos 

os sujeitos da amostra estiveram mais activos durante a segunda avaliação, 

comparativamente com a primeira, no início do programa de actividade física. 

Apenas um sujeito apresentou um decréscimo entre as duas avaliações, 

resultado de possíveis índices motivacionais algo reduzidos ou realização de 

actividades com intensidade mais baixa. No entanto, as diferenças encontradas 

não foram estatisticamente significativas. 

Como as crianças tendem a envolverem-se em actividades físicas de 

forma esporádica com intensidades mais baixas (Simons et al., 1987), talvez o 

esforço realizado durante as aulas do programa de actividade física orientada 

bem como fora destas não seja suficientemente elevado para promover 

diferenças significativas, embora a melhoria observada entre as duas 

avaliações seja evidente. Riddoch et al. (2004) concluíram que as crianças 

tendem a acumular mais actividades de intensidade moderada, confirmando 

que os rapazes são mais activos que as raparigas e que há uma redução da 

actividade durante a adolescência. Também Treuth et al. (2004) referem que, 

os níveis de actividade física das crianças bem como as actividades de 

carácter espontâneo, diminuem durante os anos de idade escolar. No entanto, 

importa referir que, devido ao facto da amostra ser bastante reduzida, as 

diferenças entre géneros não foram consideradas. 



Pensa-se que, as melhorias obtidas pela maioria dos sujeitos 

observados resulta do facto das aulas do projecto serem bastante divertidas, 

contemplando jogos de grupo, situações competitivas mas essencialmente 

lúdicas, onde o reforço positivo e o encorajamento estão presentes. No 

entanto, durante o circuito realizado, talvez os índices motivacionais são sejam 

tão elevados o que poderá ser uma das causas para os resultados não terem 

sido mais proeminentes. 

O circuito é uma actividade que se realiza na parte fundamental da aula, 

que contempla vários tipos de exercícios, como saltar, manipular bolas 

(basquetebol, futebol, por exemplo), correr, saltitar, enfim, é uma actividade 

que envolve muito material e vários tipos de movimentos. Esta pode ser 

realizada de forma contínua perfazendo um total de 20 minutos ou então, ser 

dividida em duas partes de 10 minutos, intercalando com um jogo pré-

desportivo, por exemplo. Assim, torna-se necessário inovar, modificar 

constantemente os exercícios que compõem o circuito, incluindo tarefas que, à 

partida, os alunos gostem para que, a motivação seja uma constante. 

Os resultados obtidos no nosso estudo vão de encontro com o estudo 

desenvolvido por Aires (2004), no qual os resultados sugerem que os 

programas de actividade física orientada podem ajudar a aumentar os níveis de 

actividade física, com especial relevo para as actividades moderada, vigorosa e 

muito vigorosa. Gutin et al. (2002) acrescentam que as intervenções realizadas 

em crianças obesas pré – pubertárias demonstraram que o treino físico durante 

um período de tempo curto (alguns meses) tem um impacto favorável na 

composição corporal e alguns factores associados à saúde. 

No presente estudo, a maioria dos sujeitos obtiveram valores positivos 

na actividade física, na medida em que, apenas um sujeito na primeira 

avaliação, não cumpriu a recomendação diária de 60 minutos, realizando 

apenas 35 minutos diários de actividade MVMV. Em contrapartida, aquando da 

segunda avaliação, verifica-se uma melhoria de todos os sujeitos, excepto o 

nº8 que, talvez devido à sua idade, 15 anos, apresenta uma diminuição dos 

níveis de actividade física, indo de encontro à literatura consultada que, indica 

um decréscimo da actividade física na fase da adolescência. Tal como no 

nosso estudo, Riddoch et al. (2004) concluíram que quase todas as crianças de 

9 anos cumprem as recomendações de actividade física, enquanto que apenas 



50-75% das crianças de 15 anos, principalmente raparigas, são 

suficientemente activas em termos de benefícios relacionados com a saúde.  

Simons- Morton et al. (1990), num estudo realizado com crianças entre 

os 8 e os 10 anos concluíram que existe uma proporção substancial de 

crianças que obtiveram quantidades inadequadas de actividade durante o 

período do estudo, 3 dias. Por seu lado, Sleap e Tolfrey (2001), concluíram que 

os níveis de actividade física das crianças dependem da intensidade desta e do 

facto da actividade ser contínua ou cumulativa. No estudo elaborado por estes 

autores, as crianças excederam a recomendação diária de 1 hora, 

apresentando uma média de 117 minutos de actividade física acumulada, 

moderada a vigorosa por dia, sendo duas vezes superior ao recomendado. No 

nosso estudo, o valor da média da segunda avaliação ainda consegue ser 

superior a este, 128 minutos. Contudo, Sleap e Tolfrey salientam o facto da 

maioria das crianças não se envolver em períodos contínuos de actividade 

MVMV mas, ir acumulando os períodos de actividade física perfazendo ou 

excedendo os 60 minutos. 

Os dados encontrados no presente estudo são relativamente superiores 

aos documentados por Mota et al. (2002) que, referem que as crianças obesas 

do seu estudo não cumprem os 60 minutos de actividade física de MVMV, 

apenas realizando 50,7 minutos por dia. 

No que diz respeito à aptidão física, avaliada através do número de 

percursos do teste do shutlle run, os resultados evidenciaram uma melhoria 

entre as duas avaliações efectuadas. Considera-se que, a razão pela qual um 

sujeito não apresentou uma melhoria poderá estar relacionado com a reduzida 

experiência com o tipo de teste realizado, a motivação, entre outros aspectos 

relacionados com questões externas ao sujeito. Talvez estas sejam também as 

causas das diferenças encontradas não serem estatisticamente significativas. 

Num recente estudo, Ara et al. (2004) concluíram que a participação 

regular em pelo menos 3 horas por semana em actividades desportivas ou 

competições está associada ao aumento da aptidão física. Estes resultados 

vão de encontro aos encontrados no estudo de Gutin et al. (1990), no qual o 

aumento da actividade física durante um longo período de tempo resultou num 

aumento da aptidão física das crianças em idades pré – pubertárias (Gutin et 

al., 1990). Os estudos enunciados confirmam que a actividade física pode 



influenciar a aptidão física, que por seu lado pode modificar o nível de 

actividade física (Bouchard e Shephard,1994). 

Num outro estudo realizado por Treuth et al. (2004), a actividade e 

aptidão físicas mantiveram-se relativamente constantes nas raparigas entre os 

8 e os 10 anos de idade. No entanto, as raparigas com um ou dois pais obesos 

tendem a ter níveis baixos de aptidão, comparativamente com as raparigas 

com pais magros. 

Gutin et al. (2002), chegaram à conclusão que, apenas o grupo que 

esteve sujeito a actividades de alta intensidade evidenciaram aumento da 

aptidão física, contrapondo ao grupo que apenas realizou actividades de 

intensidade moderada. Como no nosso estudo, as actividades moderadas e 

vigorosas foram englobadas numa só categoria (MVMV), não é possível chegar 

a uma conclusão relativamente ao nível de intensidade adequado para 

promover melhorias na aptidão física. 

A composição corporal, apesar de não ser alvo de estudo, carece de 

alguma referência. Gutin et al. (2002) concluíram que a alta intensidade do 

exercício tem um efeito favorável na aptidão física, embora a associação com a 

adiposidade não seja tão clara. Ou seja, não foram encontradas evidências de 

que o exercício intenso (alta intensidade) seja mais efectivo do que o realizado 

a intensidades moderadas na composição corporal. 

Desta forma, relativamente ao nosso estudo, talvez devido ao aumento 

do peso e altura e consequente aumento do índice de massa corporal, 

resultado da fase de crescimento em que as crianças se encontram bem como 

factores maturacionais, os resultados em termos de actividade e aptidão físicas 

não tenham sido superiores.  

A maioria dos estudos, referem que o treino aeróbio promove uma 

melhoria na aptidão física, enquanto que, o treino de resistência não induz 

melhorias na aptidão física (Watts et al., 2005). Os mesmos autores 

acrescentam que, a combinação dos dois tipos de treino representam uma 

efectiva estratégia na melhora da aptidão física. 

Bouchard e Shephard (1994) salientam a existência de uma relação 

entre a “dose” de actividade física – modo, frequência, intensidade e duração – 

e a resposta biológica em termos de melhoria da aptidão física e saúde. 

Simons –Morton et al. (1990) referem que, as crianças com elevados níveis de 



aptidão física podem resultar de elevados níveis de actividade física. No 

entanto, o nosso estudo demonstrou resultados bem distintos. Assim, os 

sujeitos que obtiveram resultados superiores de actividades MVMV, realizaram 

menos percursos no teste shutlle run. Talvez devido ao facto da amostra ser 

bastante reduzida ou a reduzida motivação dos sujeitos para a realização deste 

tipo de teste, não tenha possibilitado que os resultados estivessem em 

consonância com a literatura, não se verificando uma relação entre estes dois 

conceitos, actividade e aptidão físicas.  

De uma forma geral, podemos considerar que, o programa de actividade 

física orientada conseguiu de certa forma incutir hábitos de vida saudável, na 

medida em que, os sujeitos, após as 21 semanas de intervenção, apresentam 

resultados mais elevados de actividade física MVMV. As recomendações 

diárias de actividade física estão a ser cumpridas, levando-nos a supor que, a 

actividade física se pode tornar um hábito vitalício, prevenindo-as de factores 

de risco, não sendo apenas realizada durante as aulas do projecto ACORDA 

como também fora destas. 

 Este tipo de programas de actividade física orientada devem ser 

incentivados já que, durante estas 21 semanas os resultados foram positivos, 

realçando que, as melhorias poderiam ser significativas se a duração do 

presente estudo fosse alargada ou a amostra fosse maior. 

Apesar das aulas do projecto ACORDA não terem como objectivo 

principal a perda de peso, mas a criação de hábitos saudáveis relativamente à 

actividade física, os profissionais envolvidos neste trabalho têm procurado aliar 

a componente lúdica à ocupação do maior tempo possível em actividades 

moderadas, vigorosas e muito vigorosas. 

 O aumento da prevalência da obesidade tem sido documentado em 

vários países e por diversos autores, tratando-se de um problema de saúde 

pública (WHO, 2000) que assume cada vez mais proporções alarmantes. Desta 

forma, é necessário que se criem condições para que a intervenção possa de 

facto ser aplicada, a nível local, nacional e internacional com vista a adopção 

de um estilo de vida activo por parte de pais e filhos, enfim, toda a população. 
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7. Conclusões 
 
 

Podemos admitir que a participação no programa de actividade 

ACORDA influenciou, de forma positiva, os valores totais de actividade física 

MVMV e o nível de aptidão física das crianças envolvidas na presente amostra, 

uma vez que, após algum tempo de intervenção, 21 semanas, os resultados 

sofreram uma melhoria, embora as diferenças encontradas entre as duas 

avaliações não sejam estatisticamente significativas.  

De uma forma geral, todos os sujeitos da amostra cumprem as 

recomendações diárias de actividade física, levando-nos a supor que, este tipo 

de programas orientados de actividade física são um meio importante para 

incutir hábitos de vida saudável. 

É fulcral que os governos se consciencializem da importância deste tipo 

de projectos de actividade física orientada, que podem contribuir para que as 

crianças e adolescentes sejam menos sedentários e, talvez desta forma, 

colaborar para a diminuição dos índices de obesidade nacional e internacional. 

Contudo, outros estudos com uma duração superior e uma amostra mais 

alargada são necessários, de forma a fundamentar a importância da actividade 

física na adopção de estilos de vida mais activos. 
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