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Resumo 

 

Este estudo teve como objetivo central analisou o efeito de um programa de 

intervenção e instrução de futebol recreativo com a duração de 6 meses, sobre 

a massa óssea e a aptidão física de crianças com excesso de peso. Dezassete 

crianças com excesso de peso (8-12 anos) participaram num estudo 

observacional: 9 foram submetidos ao programa de futebol (GF), as 8 restantes 

foram atribuídos a um grupo de controlo (GC). O programa de intervenção 

consistia em sessões de 60-90 min, 4 vezes/semana; intensidade média 

>80%FCmáx. O GC apenas participou nas aulas obrigatórias de Educação 

Física na escola (45-90 min, 2 vezes/semana). Nos indicadores da massa 

óssea incluem-se a densidade mineral óssea (DMO) e o conteúdo mineral 

ósseo (CMO) do corpo inteiro e da coluna lombar. Os testes de aptidão física 

incluíam sprints de 5 e 15 metros, salto com contra-movimento (CMJ), e o teste 

de aptidão cardiorespiratória Yo-Yo nível 2 (Yo-Yo IE2). A composição corporal 

foi avaliada através do DXA (). Os procedimentos estatísticos incluíram o teste t 

de medidas independentes e a análise de variância de medidas repetidas 

(ANOVA). Entre a baseline e os 6 meses, o GF demonstrou um ganho 

significativamente superior na DMO da coluna lombar e no CMJ relativamente 

ao GC (p<0.05). Nas restantes componentes da massa óssea e aptidão física 

avaliadas, embora o GF tenha mostrado ganhos médios superiores durante o 

follow-up, não se registaram diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois grupos (p>0.05). Estes resultados parecem assim sugerir a importância 

que programas de intervenção de futebol recreativo com as características do 

testado poderão ter no incremento da massa óssea e de algumas componentes 

da aptidão física em crianças com excesso de peso. 

 

 

Palavras-Chave: CRIANÇAS COM EXCESSO DE PESO, PROGRAMA 

RECREATIVO DE FUTEBOL, MASSA ÓSSEA, COMPOSIÇÃO CORPORAL. 
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Abstract 

 

This study examined the effects of an intervention program of 6-months of 

soccer instruction and practice on bone mass and physical fitness of overweight 

children. Seventeen overweight children (8-12 years old) participated in the 

prospective observational cohort study: 9 were assigned to a soccer program 

(SG) and 8 were assigned as a control group (CG). The soccer program 

involved sessions 60–90 min, 4 times/week; average intensity >80%HRmax. 

CG participated only in the compulsory physical education classes at school 

(45–90 min, 2 times/week). Bone Mass indicators included whole-boy and 

lumbar spine bone mineral density (BMD) and bone mineral content (BMC). 

Physical fitness tests included 5- and 30-m sprints, countermovement jump 

(CMJ), and Yo-Yo intermittent endurance test level 2 (Yo-Yo IE2). Body 

composition was evaluated using dual-energy X-ray absorptiometry. Statistical 

procedures included unpaired t tests and repeated measures ANOVA models. 

From baseline to after 6 months, SG demonstrated greater increases in lumbar 

spine BMD and CMJ compared to CG (p<0.05). For the other bone and 

physical fitness variables assessed, although SG have shown a higher increase 

in mean values across intervention, no significant differences were found 

between both groups (p>0.05). These findings suggest that a 6-month soccer 

intervention program in overweight children was effective in improving lumbar-

spine BMD and muscle strength, but did not result in significant changes in 

others bone and physical fitness variables that were measured. 

 

 

 

 

 

Keywords: OVERWEIGHT CHILDREN, SOCCER INTERVENTION, BONE 

MASS, BODY COMPOSITION. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 Nas últimas décadas, na generalidade dos países desenvolvidos, tem-se 

observado um incremento nas prevalências de excesso de peso e obesidade, 

aumentando cerca do dobro desde os anos 80, sendo que em 2008 35% dos 

adultos apresentavam excesso de peso e aproximadamente 11% eram obesos 

(OMS, 2013), sendo que nas últimas très décadas a percentagem de adultos 

obesos duplicou (OMS, 2011 cit. WHF). De igual modo, de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2011), aproximadamente 40 milhões de 

crianças com menos de 5 anos de idade em todo o Mundo revelam excesso de 

peso. A mesma organização, em 2010, revela ainda que 40% das crianças em 

idade escolar tem excesso de peso e 25% tem obesidade. De acordo com 

Haidar & Cosman, 2011, nos países desenvolvidos e nos em desenvolvimento 

a prevalência de excesso de peso nas raparigas é maior que nos rapazes, 

particularmente nos adolescentes sendo que 70% dos adolescentes obesos 

tornam-se adultos obesos.  

Este quadro de resultados é muito preocupante quando são evidentes e 

bem conhecidas as consequências do excesso de peso e da obesidade em 

diversos indicadores de saúde da criança e do jovem. Destacam-se, por 

exemplo, o desenvolvimento da diabetes, da hipertensão e de alguns fatores 

de risco de doenças cardiovasculares (Daniels et al. 2005; Daniels, 2009; Park 

et al., 2012; Aballay et al. 2013). A obesidade pediátrica parece aumentar o 

risco de desenvolvimento de doenças crónicas na vida adulta, tais como, 

osteoartrite, doenças cardiovasculares, cancro do cólon e diabetes tipo 2. A 

obesidade está relacionada ainda com distúrbios psicológicos e psicossociais 

que podem persistir na idade adulta. Para além destes aspetos destaca-se 

ainda a evidência crescente de um risco acrescido destas crianças e jovens 

com excesso de peso e obesidade se tornarem adultos com a mesma patologia 

(Juonala et al., 2011; Juhola et al., 2011; OMS, 2013), assim como terem uma 

maior propensão para ter uma morte prematura (Franks et al., 2010; Reilly and 

Kelly, 2011; Cameron et al., 2013; OMS, 2013). 
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Atendendo a que a obesidade tende a conduzir ao sedentarismo, o efeito 

desta patologia sobre a saúde óssea ainda não é consensual (Timpson et al., 

2009; Gilsanz et al., 2009; Reid, 2010; Cao, 2011; Pollock et al., 2011; Gracia-

Marco et al., 2012). Timpson et al., 2009, salientam o efeito positivo da 

obesidade na massa óssea ao referenciarem a relação entre os marcadores 

genéticos FTO e MC4R que é indicadora de um efeito estimulador da 

obesidade sobre a massa óssea, além de influir no tamanho do osso, parece 

influenciar também na remodelação óssea. Por outro lado, Reid (2010) refere 

que a obesidade previne a osteoporose, mas que ter peso normal/baixo peso 

(underweight) é um fator preventivo do risco de fraturas, sendo que Gilsanz et 

al., 2009, demonstrando os efeitos opostos de dois tipos de gordura, refere o 

efeito nocivo da gordura visceral que serve apenas como depósito de gordura, 

enquanto que a gordura subcutânea beneficia o pico de massa óssea. Efeitos 

negativos da obesidade na saúde óssea de crianças e adolescentes foram 

igualmente observados em alguns estudos (Cao, 2011; Gracia-Marco et al., 

2012). Parece existir uma associação inversa entre a massa óssea e a gordura 

corporal para a mesma unidade de massa magra em crianças com excesso de 

peso e obesidade. Cao (2011), sugere que a obesidade é prejudicial para a 

saúde óssea, apesar dos potenciais efeitos positivos da carga mecânica dada 

pelo excesso de peso sobre o osso, verificando-se isso, devido ao aumento da 

adipogénese em detrimento da osteoblastogénese e/ou aumento da 

osteoclastogénese. Por fim, Pollock et al., 20101, evidencia que ter excesso de 

peso associado aos fatores de risco cardiometabólicos, pode existir um efeito 

negativo no osso, sendo que, se o excesso de peso não influenciar 

positivamente o crescimento ósseo, um adolescente com excesso de peso e 

com anormalidades metabólicas está mais exposto à fratura óssea. 

Parece assim ser evidente a necessidade urgente de compreender os 

fatores com responsabilidade na explicação do excesso de peso e da 

obesidade. Esta patologia parece resultar de uma ingestão calórica superior ao 

dispêndio energético evidenciado e da combinação de fatores genéticos e 

ambientais (Lobstein et al. 2004, pp.37; Haidar and Cosman, 2011; OMS 2013).  
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A interação social/ambiental nos dias de hoje é muito diferente da verificada 

em décadas passadas, podendo ser facilmente constatado numa alteração dos 

estilos de vida da população, que vão desde uma diminuição das atividades ao 

ar livre a um aumento do tempo passado em casa e/ou no trabalho “ligado” à 

tecnologia, a um aumento da ingestão calórica e a uma perda de qualidade do 

sono (Chaput et al. 2010; Tremblay et al. 2010). 

Santos et al., (2008) concluíram que a ingestão de uma dieta hipocalórica 

parece contribuir para um maior desenvolvimento da densidade, do conteúdo 

mineral e da área óssea, associados principalmente com a variação da 

quantidade de gordura corporal. O aumento do conteúdo mineral ósseo, apesar 

da perda de peso corporal, ressalta que não houve efeito negativo sobre a 

massa óssea e denota a provável contribuição da adequação dos hábitos 

alimentares na aquisição de massa óssea neste estágio de vida. Wojse et al., 

2010 acrescentam que se as crianças adoptarem uma dieta rica em vegetais 

coloridos, mesmo com doses médias/baixas, e baixa em comidas fritas, a 

quantidade de massa gorda será menor e o crescimento ósseo será maior. 

A relação entre o sedentarismo e a obesidade parece ser uma evidência, 

pelo que as más experiências vividas na prática de atividade física e uma 

menor perceção de competência conduzem a um afastamento da prática e a 

uma consequente diminuição da aptidão física. 

Para fazer face a esta patologia e às comorbilidades que lhe estão 

associadas parece ser fundamente a participação regular em AF e desportivas. 

As crianças e os jovens devem realizar diariamente pelo menos 60 minutos de 

uma AF e/ou desportiva com uma intensidade moderada a vigorosa e pelo 

menos 3 vezes por semana exercícios de força muscular capazes de 

promoverem um desenvolvimento muscular e ósseo saudável (USDHHS, 

2008). Este regime de 1 hora ou mais de AF aeróbia diária acrescido do 

fortalecimento muscular e esquelético pelo menos três vezes por semana 

parece ter um efeito benéfico a curto e a longo prazo em fatores fisiológicos e 

psicossociais. As evidências da importância da prática de AF em casa e na 
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comunidade em que se encontram inseridos cada vez é mais patente (Landry & 

Driscoll, 2012).  

Embora a importância e os benefícios da AF seja uma evidência, tendo em 

especial atenção o aumento da massa óssea e a melhoria da aptidão física, a 

prevalência de crianças e jovens a cumprir as linhas de recomendações 

internacionais é muito baixa. Em Portugal os resultados são semelhantes aos 

observados em outros países existindo aproximadamente 30% das crianças e 

dos jovens com excesso de peso e obesidade (Sardinha et al., 2011).  

A prevalência da população portuguesa em atingir os valores das guidelines 

de AF situa-se nos 70% para os adultos dos 18-64 anos, sendo que esta 

prevalência baixa nas pessoas com idades acima dos 65 anos (35%) e entre os 

10-17 anos (36% e 4%), respetivamente (Baptista et al., 2011). Ainda os 

mesmos autores, referem que os valores mais baixos verificados nos jovens 

verificam-se pelas recomendações mais exigentes (60 min. para crianças e 

jovens e 30 min. para outras idades), assim como valores de corte para 

intensidade moderada (de 2059 counts por min. aos 11 anos para os 3239 aos 

17 anos vs 2020 counts por min. acima dos 18 anos). 

O desinteresse que as crianças manifestam sobre as AF geralmente 

propostas, deriva da impossibilidade de corresponder às recomendações 

prescritas desde a duração, frequência, intensidade e tipo de AF, sendo a falta 

de um objetivo a atingir com a prática da AF outro entrave (Brambilla et al., 

2011). Segundo Lemmon et al., (2007), a percepção do jovem da prática da AF 

estipulada não é agradável, por ser de carácter obrigatório e não de livre 

escolha. 

O Futebol é uma atividade desportiva que desperta paixões, suscita críticas 

e inspira artistas (…) trata-se não apenas de uma exigência funcional, mas 

também de um imperativo ético e moral (Júlio Garganta, 2004, pp. 227). 

O Futebol conseguiu, ao longo dos últimos 150 anos, criar laços duradouros 

entre pessoas dos mais variados ambientes, crenças e culturas (Joseph 

Blatter, 2004, pp.15) O Futebol Moderno transformou-se num novo meio de 
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comunicação entre indivíduos. É um sentimento participativo, interativo e 

interpretativo que se multiplica entre diferentes culturas e etnias. Pela sua 

natureza, qualquer sociedade pode traduzir com facilidade a linguagem 

futebolística, de uma forma descentralizada e subjetiva, utilizando os seus 

próprios códigos (Élio Carravetta, 2006, pp.9). O Futebol foi talvez o maior 

acontecimento sócio-desportivo que, pela sua universalidade, emergiu durante 

o século passado, e promete neste novo século e milénio das novas 

tecnologias da informação, continuar a sua expansão não só na sua vertente 

desportiva, como também, e cada vez mais, numa atividade económica de 

contornos específicos mas de grande relevância (Gilberto Madaíl, 2009, pp.9). 

O futebol é indiscutivelmente uma modalidade de grande impacto nos hábitos 

culturais/desportivos dos nossos dias, em particular no nosso espaço 

geográfico, o que provoca uma enorme atração para a sua prática, a muitas 

crianças e jovens, que assim têm possibilidade de “imitar” e “encarnar” os 

adultos seus modelos, por vezes elevados à qualidade de ídolos (Francisco 

Silveira Ramos, 2009, pp.17).   

A mediatização da comunicação social à volta desta modalidade desportiva 

e a tudo que lhe está adjacente tem crescido nos últimos anos e não há sinal 

de estagnação iminente, sendo que por essa razão se comece a considerar o 

futebol mais que um desporto, mas principalmente um negócio, como 

corroboram José Augusto Santos (2004, pp. 219) e José Oliveira (2004, pp. 

235). 

O Futebol é uma modalidade desportiva imprevisível e de esforços 

intermitentes ao longo de um jogo. O Futebol possui um poder e influência 

positiva na vida de todos os amantes deste desporto, assim sendo, importa 

destacar um conjunto de características que contribuem para a sua 

popularidade:  

 Regras simples, o que facilita a sua prática mesmo a estreantes na 

modalidade; 
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 Modalidade que exige a realização de um conjunto muito variado de 

comportamentos motores (corrida lenta, sprints, saltos, mudanças de 

direcção, entre outros); 

 Não limita a sua prática ao género, estatuto socioeconómica, idade, 

etnia, religião e estado nutricional; 

 Não exige grandes recursos económicos e materiais visto apenas exigir 

uma bola para a sua prática. Qualquer tipo de sapatilha serve (até se 

pode ser descalço) e as balizas podem ser feitas com pedras, paus, 

mochilas, entre outros, daí ser o desporto mais praticado em África 

devido à sua acessibilidade económica; 

 Tradições enraizadas na cultura e hábitos de vida das comunidades, ou 

seja, vários fãs desta modalidade acompanham fervorosamente alguns 

clubes devido a convicções que partilham, tais como a religião, história, 

opiniões políticas, entre outros. Partindo daqui, o Futebol consegue 

trazer alegrias, desilusões, orgulho, e glória aos vários adeptos que 

partilham estes sentimentos aquando do apoio aos seus clubes de 

eleição. 

Para além destes aspetos todos também os benefícios do Futebol em 

diversos indicadores de saúde associados à criança e ao jovem com excesso 

de peso e obesidade têm vindo a ser investigados. Na literatura consultada 

observam-se dois estudos sobre esta temática: “Football to tackle overweight in 

children” – Faude et al., (2010) (1) e “Team Sports for Overweight Children – 

The Stanford Sports to Prevent Obesity Randomized Trial (SPORT)” – 

Weintraub et al., (2008) (2). O primeiro estudo teve como objetivo central 

contrastar a eficácia de um programa de treino de Futebol relativamente a um 

programa de aptidão física em crianças com excesso de peso. A intervenção 

que teve um follow-up de 6 meses tendo sido amostradas 22 crianças com 

idade compreendida entre 8-12 anos e que foram aleatoriamente distribuídas 

pelos dois programas. As sessões de treino ocorriam três vezes por semana 

com uma duração de uma hora. Os principais resultados mostraram, à exceção 

da composição corporal e de algumas variáveis psicométricas melhorias 

significativas nos parâmetros de avaliação. Na opinião destes autores a 
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participação num programa de treino recreativo de futebol, pode ser tão eficaz 

quanto um programa de fitness na melhoria da capacidade física, auto-estima e 

parâmetros relativos à saúde.  

A segunda investigação teve igualmente como motivação contrastar um 

programa de Futebol com a duração de 6 meses, em crianças (4º e 5º ano de 

escolaridade) com excesso de peso e provenientes de famílias com baixos 

rendimentos. O grupo controlo participou num programa de criação hábitos 

saudáveis, sendo considerado como tratamento “placebo”, pois a abordagem 

era meramente teórica. As crianças foram submetidas a avaliações antes do 

início da intervenção, aos três meses e no final do estudo. Os resultados 

mostraram que as crianças participantes no programa de Futebol apresentaram 

melhorias significativas no IMC nos momentos de avaliação e ao final de três 

meses de treino, os níveis de atividade física moderada/vigorosa relativamente 

ao grupo de controlo. Foi igualmente concluído que um programa de treino de 

Futebol pode ser uma estratégia eficaz e facilmente implementada no controlo 

de peso de crianças. 

Desta forma, e seguindo estas linhas de pensamento, o objetivo central 

do presente estudo é a avaliar o efeito de um programa recreativo de futebol na 

massa óssea e na aptidão física de crianças com excesso de peso. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Composição corporal 

 

A composição corporal pode ser considerada como a percentagem de 

massa corporal que é gordura e músculo (massa livre de gordura) usando um 

modelo bi-compartimental. Esta pode ainda ser estimada com técnicas de 

terreno e laboratoriais que variam em termos de custo, complexidade e 

precisão (ACSM, 2009). A avaliação da composição corporal é necessária por 

inúmeras razões, sendo que existe uma forte correlação entre a obesidade e o 

risco aumentado de uma série de doenças crónicas, entre as quais, diabetes, 

hipertensão, alguns cancros, hiperlipidemia. A avaliação da mesma também é 

importante para a obtenção do peso óptimo e para a melhoria da performance 

desportiva (ACSM, 2005). 

Embora existam diversos tipos de tecido no corpo humano, destacam-se 

o tecido adiposo, muscular e ósseo. 

 

Tecido Adiposo 

A matriz do tecido adiposo é reduzida e as células do mesmo estão 

compactadas, os adipócitos predominam e formam cerca de 90% deste tecido, 

daí derivar também a grande capacidade de armazenamento de nutrientes 

deste tipo de tecido. O tecido adiposo encontra-se distribuído pelo corpo 

humano, ocupando cerca de 18% do peso corporal de uma pessoa normal, 

podendo atingir os 50% desse peso e o indivíduo não ser considerado obeso 

mórbido. As funções principais são o armazenamento de energia, previne a 

perda de calor corporal, protege e sustenta os órgãos (Marieb, 1999). 
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Tecido Muscular 

Existem três tipos de tecido muscular, o músculo-esquelético de 

contracção voluntária, o cardíaco que se encontra nas paredes do coração e é 

responsável pelo bombeamento do sangue para o corpo e o músculo liso 

encontrado nas paredes dos órgãos corporais ocos, como no estômago, 

passagens respiratórias e na bexiga, enaltecendo a contracção involuntária 

destes dos últimos tipos de tecido muscular (Marieb, 1999). Focando o 

músculo-esquelético pela sua importância óbvia, o corpo humano contém mais 

de 400 músculos esqueléticos voluntários, que representam 40-50% do peso 

corporal total, tendo três funções principais, a produção de força para a 

locomoção e respiração, produção de força para a sustentação postural e 

produção de calor aquando da exposição ao frio (Powers & Howley, 1997, pp. 

129). 

 

Tecido Ósseo 

Podemos agrupar os 206 ossos que possuímos em esqueleto axial, 

formado pelos ossos do eixo longo do corpo (crânio, coluna vertebral e 

costelas) e apendicular, formado pelos ossos dos membros superiores e 

inferiores e pelas cinturas pélvica e escapular. Podemos dividir os ossos em 

quatro categorias, como longos, pequenos, achatados, ou irregulares. Os 

ossos longos são caracterizados por serem mais compridos do que espessos, 

possuem este nome pelo seu aspeto alongado e não pelo seu tamanho total, 

pois temos ossos nos dedos que são considerados longos apesar de serem 

pequenos. Os ossos pequenos possuem uma forma relativamente cúbica, 

como os que constituem o pulso e o tornozelo, e têm como principal função a 

ligação a tendões. Os ossos achatados são descritos como sendo de 

espessura fina, achatados e curvos, como por exemplo o esterno, costelas, 

entre outros. Os ossos irregulares determinam-se como sendo ossos com 

formas complexas que não se incluem em nenhuma das categorias anteriores, 

como por exemplo os ossos da anca (Marieb, 1999). 
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As funções principais do osso são sustentar o peso corporal e todos os 

seus constituintes, protecção dos órgãos, servem de alavancas para o sistema 

músculo-esquelético o que proporciona o movimento do corpo, proporciona o 

armazenamento de minerais, fornecendo e guardando os mesmos conforme a 

necessidade corporal, sendo os principais o cálcio e o fosfato e por fim a 

formação de glóbulos vermelhos que ocorre na medula de certos ossos 

(Marieb, 1999). 

O desenvolvimento ósseo tem o nome de osteogénese e significa o 

processo de formação óssea. O crescimento ósseo ocorre até a idade adulta, 

enquanto continuamos a crescer. O osso pode crescer em espessura ao longo 

da vida, ainda assim, durante a vida adulta a ossificação serve 

maioritariamente para a remodelação e reparação ósseas (Marieb, 1999).  
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2.2. Métodos e instrumentos de avaliação da composição corporal 

Dissecação de Cadáveres 

É a única forma direta de medição da composição corporal, mas existem 

entraves éticos, a preparação dos corpos, o acesso a pessoal especializado 

entre outros que limitam a avaliação corporal por este meio (Monteiro & 

Fernandes Filho, 2002). 

 

Pesagem Hidrostática 

A água possui uma densidade de aproximadamente 1g/ml e a gordura 

corporal de cerca de 0.900 g/ml, por isso flutua na água. A massa magra 

possui uma densidade de cerca de 1,100 g/ml nos adultos e assim afunda-se 

na água. A densidade corporal fornece informações sobre a porção do corpo 

que é magra e a que é gorda (Powers & Howley, 1999, pp. 333). Apesar de ser 

considerada como “Gold Standard”, a ACSM (2000) cit. Monteiro & Fernades 

Filho (2002) refere que a densidade da massa isenta de gordura varia de 

indivíduo para indivíduo de um mesmo grupo (género, idade e etnicidade), 

resultando num erro de aproximadamente de 2%. Ainda assim, este método 

tem excelente precisão para medir a densidade corporal, mas o exame é 

demorado e requer muita cooperação do avaliado, sendo necessária a 

adaptação ao meio aquático (Wagner & Heyward, 1999 cit. Monteiro & 

Fernandes Filho, 2002). 

 

Absortometria Radiológica de Dupla Energia (DEXA) 

Uma única fonte de raios-X é utilizada para a determinação de 

estimativas da massa magra, óssea, minerais e da gordura corporal total ou 

regional com alto grau de precisão (Powers & Howley, 1999, pp. 333). É muito 

eficaz para analisar segmentos do corpo. Como por exemplo medir o tecido 

ósseo e não ósseo do braço dominante de jogadores de ténis profissionais 
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(Calbet et al., 1998 cit. Wagner & Heyward 1999 cit. Monteiro & Fernandes 

Filho, 2002). É um forte candidato a “Gold Standard” da avaliação da 

composição corporal. A exposição à radiação e o seu custo elevado do 

equipamento são factores limitativos (Monteiro & Fernandes Filho, 2002).  

 

Interactância de Raios Infravermelhos  

Este método baseia-se na absorção da luz, na refletância e na 

espectroscopia infravermelha. Uma sonda de fibra óptica é colocada sobre o 

bíceps e um feixe de luz infravermelha é emitido. A luz atravessa a gordura 

subcutânea e os músculos e é reflectida de volta pelo osso. A interacção entre 

cientistas e fabricantes deste aparelho ainda é diminuta para que a validação 

do mesmo seja aprovada (Powers & Howley, 1999, pp. 333). 

 

Radiografia 

O raio-X de um membro permite que sejam mensuradas as espessuras 

da gordura, dos músculos e dos ossos e tem sido amplamente utilizado no 

acompanhamento do crescimento desses tecidos no decorrer do tempo. As 

medições da espessura da gordura também podem ser utilizadas para estimar 

a gordura corporal total (Powers & Howley, 1999, pp. 333). 

 

Ultra-sonografia 

Ondas sonoras são transmitidas através dos tecidos e os ecos são 

recebidos e analisados. Esta técnica tem sido utilizada para a medição da 

espessura da gordura sub-cutânea. A tecnologia actual permite varreduras de 

todo o organismo e a determinação do volume de vários órgãos (Powers & 

Howley, 1999, pp. 333). O custo e dificuldades técnicas têm restringido o seu 

uso, mas é muito utilizada em pacientes hospitalizados, para avaliar o seu 
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estado nutricional durante os períodos de perda e aumento de peso (Monteiro 

& Fernandes Filho, 2002). 

Ressonância Magnética 

Neste método, ondas electromagnéticas são transmitidas através dos 

tecidos. Núcleos específicos absorvem-nas e, de seguida, libertam a energia 

em determinada frequência (ressonância). As características da frequência e 

da ressonância estão relacionadas com o tipo de tecido. A análise 

computadorizada do sinal fornece imagens detalhadas e os volumes de tecidos 

específicos podem ser calculados (Powers & Howley, 1999, pp. 333). O custo 

elevado e a dificuldade técnica (Lukaski, 1987 cit. Monteiro & Fernandes Filho, 

2002), é mais utilizada em hospitais para diagnóstico médico (McArdle et al., 

1998 cit. Monteiro & Fernandes Filho, 2002). 

 

Condutividade Elétrica (TOBEC) 

A composição corporal analisada pela TOBEC baseia-se no facto do 

tecido magro e da água conduzirem melhor a electricidade do que a gordura. 

Neste método, o indivíduo deita-se numa grande bobina cilíndrica enquanto 

uma corrente eléctrica é injectada na mesma. O campo electromagnético 

criado no espaço do interior da bobina é afectado pela composição corporal do 

indivíduo (Powers & Howley, 1999, pp. 333). Segundo Presta et al. (1983) cit. 

Lukaski (1987) a fidedignidade deste método é excelente (r = 0.99) e a 

correlação para estimativas da MLG através da antropometria, TBW e potássio 

corporal total e PH é de 0,69, 0,86, 0,87 e 0,90 respectivamente (Monteiro & 

Fernandes Filho, 2002). Lukaski (1987) cit. Monteiro & Fernandes Filho (2002) 

refere ainda que a maior limitação é o custo do TOBEC, visto que a sua 

operacionalização é simples. 
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Bioimpedância Elétrica 

Uma corrente eléctrica de 50 kHz é aplicada numa extremidade corporal 

(mãos ou pés) e é medida a resistência a essa corrente (dependente da 

resistência e do e do volume do condutor – massa isenta de gordura). A água 

corporal total é calculada e o seu valor pode ser utilizado para estimar a 

percentagem de gordura corporal. Os aparelhos de Bioimpedância que utilizam 

múltiplas frequências (5, 50 e 100 kHz) prometem uma melhor precisão (90, 

124, 146b). Esta técnica pode ser um método de campo adequado a ser 

utilizado no lugar ou adicionar às medições das dobras cutâneas na avaliação 

de idosos (Powers & Howley, 1999, pp. 333). Apesar do baixo custo, facilidade 

de aplicação e portabilidade e de serem utilizados em ambientes clínicos e 

desportivos, ainda se encontra em processo de validação (Monteiro & 

Fernandes Filho, 2002)  

 

Espessura das Dobras Cutâneas 

Uma estimativa da gordura corporal total é realizada a partir da medição 

da gordura sub-cutânea. São realizadas algumas medições de dobras 

cutâneas e os valores obtidos são utilizados em equações para o cálculo da 

densidade corporal, como por exemplo, o índice de massa corporal (IMC) 

(Powers e Howley, 1999, pp. 333).  

A avaliação corporal pode ser dividida em vários modelos desde o de 4 

componentes onde são avaliados os minerais, água, proteínas e gorduras, de 3 

componentes (água corporal, proteínas+minerais e gordura ou água 

corporal+proteínas, minerais e gordura) ou de 2 componentes (massa isenta de 

gordura e massa gorda). O modelo de 4 componentes é o mais preciso na 

avaliação corporal (Powers & Howley, 1999, pp. 335).  
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2.3. Programas de atividade física e de exercício físico e sua relação com 

o tecido ósseo de crianças com excesso de peso 

 

No quadro 1 são apresentados os estudos que foram localizados na 

literatura que procuravam analisar a influência de um programa de AF e de 

exercício físico na massa óssea (densidade e conteúdo mineral óssea) em 

crianças com excesso de peso.  

A importância da revisão de literatura apresentada, é demonstrada pelos 

resultados e métodos utilizados para obter as respostas necessárias para uma 

melhor compreensão do problema proposto. Assim sendo, os estudos descritos 

de seguida estão agrupados por método de avaliação, sendo ainda enunciados 

os objectivos de cada estudo e do que o autor pretendia avaliar. 
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Tabela 1. Revisão da Literatura 

Autor, Ano, País Amostra Tipo de Atividade Física Duração 

Yu et al. 2005, Hong Kong 

 
82 crianças, 10.4±1.0 anos,/ 

 
Treino de Força 3xs, 75 min. – 36 semanas 

Zouch et al. 2008, França 37 crianças, 10-13 anos,  Treino de Futebol 
G1 – 4h treino + jogo; G2 – 2h treino 
+ jogo; GC – aulas de EF; 10 meses 

Alwis et al. 2008, Suécia 80 crianças, 7-9 anos,  
Aumento do n.º de aulas de EF 

(correr, saltar, trepar, jogos coletivos) 
200 min./semana – 2 anos 

McGuigan et al. 2009, Austrália 48 crianças, 7-12 anos, / Treino de Força 3xs - 8 semanas 

Sgro et al. 2009, Austrália 31 crianças, 7-12 anos, / Treino de Força 3xs, 45-60 min. – 24 semanas 

Templeton et al. 2010, EUA 

96 crianças, PN (11.55±2.18); EP 
(12.32±2.34); OB (11.30±2.50) 

anos, / 

Treino de Bicicleta Estática 4xs, 30-50 min. – 8 semanas 

Meyer et al. 2011, Suíça 
377 crianças, 6-7/11-12 anos, 

/ 

Aumento do n.º de aulas de EF 
(passavam de 3 aulas semanais para 

5 aulas de EF) 
5xs, 45 min. – 10 meses 

E. Arab ameri et al. 2011, Irão 54 crianças, 8-12 anos,  Atividades de Impacto 3xs, 50 min. – 9 meses 

Lofgren et al. 2011, Suécia 223 crianças, 7-9 anos, / 
Aumento do n.º de aulas de EF 

(correr, saltar, trepar, jogos coletivos) 
200 min./semana – 3 anos 

Maggio et al. 2012, Suíça 
59 crianças, DT1 (10.5±2.4); S. 

(10.5±2.5) anos, / 
Atividades de Impacto 2xs, 90 min. – 9 meses 

    

Legenda: EUA - Estados Unidos da América; xs – vezes por semana; min. – minutos; G1 - Grupo 1; G2 - Grupo 2; GC – Grupo Controlo; PN – Peso Normal; 
EP – Excesso de Peso; OB – Obeso; DT1 – Crianças com Diabetes Tipo 1; S. – Crianças Saudáveis; EF – Educação Física;  - Rapazes;  - Raparigas. 
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Tabela 2. Revisão da Literatura (continuação) 
 

 Densidade Mineral Óssea Conteúdo Mineral Ósseo 

Estudo Corpo Completo Espinha Dorsal Perna Corpo Completo Espinha Dorsal Perna 

Yu et al. 2005 NA NA NA   NA 

Zouch et al. 2008 NA NA NA    

Alwis et al. 2008 NA NA NA    

McGuigan et al. 2009 NA NA NA  NA NA 

Sgro et al. 2009 NA NA NA  NA NA 

Templeton et al. 2010 NA NA NA    

Meyer et al. 2010       

E. Arab ameri et al. 2011 NA NA  NA NA NA 

Lofgren et al. 2011 NA NA NA   
 

(apenas as raparigas 
demonstraram aumento) 

Maggio et al. 2012    NA NA NA 

 

Legenda:  - Aumentou;  - Diminuiu;  - Diferenças não foram significativas; NA - Não Avaliado
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O propósito principal é realizar uma observação objetiva sobre as evidências já 

identificadas acerca do efeito de programas de actividade física na massa óssea e 

composição corporal em crianças, principalmente em crianças com excesso de peso 

e/ou obesas. Uma limitação que se destaca pela leitura do Quadro 1, é o número 

reduzido de estudos onde as variáveis massa óssea e crianças com excesso de peso 

e/ou obesas estão conjugadas, marcando desde logo uma carência sobre este tema, 

sendo a variável mais comum associada a crianças obesas o efeito do exercício na 

composição corporal. 

Zouch et al. (2008) utilizou o futebol, desporto conhecido pelas suas 

propriedades osteogénicas, para verificar se o CMO nos ossos de sustentação 

corporal sofreria algum tipo de mudança comparando um grupo de intervenção com 

um de controlo. Os autores verificaram que não existiram melhorias significativas 

entre o grupo de treino de futebol e o de controlo, mesmo assim numa avaliação 

longitudinal, o treino moderado (2-4h/semana) tem um efeito positivo nos ossos de 

sustentação corporal, mesmo após um período de paragem. 

Templeton et al. (2010) comparou o CMO em jovens de peso normal, com 

excesso de peso e obesos observando as principais diferenças entre eles e 

verificando se um treino aeróbio de bicicleta estática influenciaria o CMO apenas nos 

sujeitos obesos. Os sujeitos com excesso de peso e obesos revelaram um menor 

CMO relativamente aos seus pares de peso normal, concluindo ainda que o treino de 

bicicleta estática não aumentou o CMO dos jovens obesos. 

É possível encontrar na literatura dois estudos (E. Arab ameri et al., 2011; 

Maggio et al. 2012) que utilizaram um programa de treino constituído por atividades 

de impacto, de que se destacam a corrida, os jogos com e sem bola, a ginástica, 

saltar à corda, entre outros. Foram amostrados dois grupos de crianças: um 

constituído por sujeitos com défice de atenção e hiperactividade e outro com crianças 

com diabetes tipo 1. O objectivo destas pesquisas foi determinar o efeito do referido 

programa na DMO, sendo que no primeiro caso a suplementação de cálcio estava 

também inserida em conjunto com o treino. E. Arab ameri et al. concluíram que a 

suplementação de cálcio em conjunto com actividades de impacto resultou num 

ganho significativo (35,92%) na DMO do fémur em comparação com o grupo controlo, 
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sendo que as actividades de impacto têm um impacto significativo mesmo sem a 

suplementação de cálcio; Maggio et al. aconselham o incentivo à prática de 

actividades de impacto em crianças com Diabetes tipo 1, pois optimiza a aquisição 

mineral óssea e pode prevenir a Osteoporose na vida adulta.  

Um outro grupo de investigações (Yu et al. 2005, Sgro et al. 2009 e McGuigan 

et al. 2009) procurou determinar o efeito de um programa de treino de força na 

composição corporal e no CMO em crianças obesas. McGuigan acrescenta a dieta no 

ensaio de forma a verificar a sua implicância nas diferenças da composição corporal, 

por fim Sgro verifica também o impacto do destreino no CMO aquando do 

cessamento do estudo. Yu et al. verificaram a influência positiva do treino de força, 

apesar do curto período em que foi aplicado, não só no aumento mineral ósseo mas 

também no ganho de massa magra: Sgro et al, validaram o efeito positivo no ganho 

de força e na composição corporal, especialmente no CMO, sendo estes duráveis 

mesmo após fim do período de treino; Para finalizar, McGuigan et al. concluíram que 

um programa de treino de força é extremamente eficaz no aumento da força e 

potência musculares e melhora significativamente a composição corporal. 

Alwis et al. 2008, Meyer et al. 2011 e Lofgren et al. 2011, optaram por aplicar 

um programa de intervenção, que consistia no aumento do n.º de aulas de EF nas 

escolas (horas/semana). Alwis et al., verificou se o grupo de intervenção adquiriu 

hábitos de AF diária de intensidade moderada/vigorosa e as diferenças no aumento 

mineral ósseo e na estrutura femoral comparando com o grupo controlo. Meyer et al. 

pretendia averiguar o resultado da DMO e CMO, comparando ainda as diferenças de 

género e de maturação. Lofgren et al. observou se o aumento de AF diária de 

intensidade moderada/vigorosa incidia sobre o aumento do índice de fraturas. Alwis et 

al., inferem que um programa de intervenção baseado nas aulas de EF durante dois 

anos, afeta positivamente a espinha lombar e revela-se sem efeito no fémur de 

rapazes pré-púberes; Meyer et al. concluíram que um ano de AF escolar teve um 

efeito positivo não só na DMO e no CMO, como também na melhora de alguns 

factores de risco cardiovasculares e composição corporal; Lofgren et al. deduziram 

que o aumento das horas de prática de EF durante três anos levam a uma melhora 

da massa óssea e ao aumento da dimensão óssea sem ampliar o risco de fratura do 

osso. 
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Existem mais evidências sobre os benefícios da AF e do exercício físico na 

saúde infantil. Segundo Madic et al. 2010, crianças que praticam AF de diferentes 

intensidades, como por exemplo Futebol, têm diferenças significativas na densidade 

óssea e na gordura corporal. Os atletas de esqui alpino e de resistência (todo o 

terreno) revelam uma diferença na composição corporal (principalmente na DMO) que 

advém da prática e das características específicas das modalidades e nas 

percentagens de gordura corporal e de massa magra, com especial interesse por 

estas duas últimas variáveis (Hogstrom et al. 2012). A influência de modalidades 

desportivas de impacto no tecido ósseo tem sido muito analisada em conjunto com a 

percentagem de gordura corporal total e massa magra. Após se ajustarem os 

resultados à maturação biológica, os jovens praticantes de desportos de impacto 

tinham valores superiores de DMO e CMO no corpo inteiro, espinha dorsal e 

esqueleto apendicular, tendo ainda uma maior área óssea nos membros superiores e 

no corpo completo do que o grupo controlo, sendo que estas diferenças podem ser 

justificadas pela maior quantidade de massa magra nos atletas de desportos de 

impacto. Em relação aos membros inferiores os atletas do desporto sem impacto 

tinham uma DMO e CMO menor 5-7% e 13% respectivamente do que os atletas de 

desportos de impacto, verificando-se ainda nas mesmas regiões ósseas, valores mais 

baixos de cerca de 3-8% no grupo de atletas do desporto sem impacto em relação ao 

grupo controlo (Quiterio et al 2011). Devido a serem estudos de natureza transversal, 

não foram incluídos na revisão da literatura não minorando a sua importância junto da 

comunidade científica em relação à significância dos resultados obtidos. 

Estes estudos utilizados na revisão da literatura vêm acentuar a importância do 

exercício ser praticado e incutido desde a infância, devido às repercussões físicas e 

mentais que poderão advir da inatividade física. O efeito anabólico de actividades de 

impacto sobre o osso está comprovado, assim como noutros tipos de atividade física 

como o treino de força e a prática de uma modalidade coletiva, existindo ainda os 

outros benefícios na composição corporal e a melhoria das funções cardiovasculares, 

e factores psicológicos onde se destacam a auto-estima, auto-percepção, relações 

sociais, entre outros.  
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3. ESTUDO  

Effects of a 6-month soccer intervention program on bone mass and body 

composition in overweight children 

 

Abstract 

This study examined the effects of an intervention program of 6-months of soccer 

instruction and practice on bone mass and physical fitness of overweight children. 

Seventeen overweight children (8-12 years old) participated in the prospective 

observational cohort study: 9 were assigned to a soccer program (SG) and 8 were 

assigned as a control group (CG). The soccer program involved sessions 60–90 min, 

4 times/week; average intensity >80%HRmax. CG participated only in the compulsory 

physical education classes at school (45–90 min, 2 times/week). Bone Mass indicators 

included whole-boy and lumbar spine bone mineral density (BMD) and bone mineral 

content (BMC). Physical fitness tests included 5- and 30-m sprints, countermovement 

jump (CMJ), and Yo-Yo intermittent endurance test level 2 (Yo-Yo IE2). Body 

composition was evaluated using dual-energy X-ray absorptiometry. Statistical 

procedures included unpaired t tests and repeated measures ANOVA models. From 

baseline to after 6 months, SG demonstrated greater increases in lumbar spine BMD 

and CMJ compared to CG (p<0.05). For the other bone and physical fitness variables 

assessed, although SG have shown a higher increase in mean values across 

intervention, no significant differences were found between both groups (p>0.05). 

These findings suggest that a 6-month soccer intervention program in overweight 

children was effective in improving lumbar-spine BMD and muscle strength, but did 

not result in significant changes in others bone and physical fitness variables that were 

measured. 

 

Keywords: OVERWEIGHT CHILDREN, SOCCER INTERVENTION, BONE MASS, 

BODY COMPOSITION. 
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Introduction 

 

In the majority of developed countries, overweight and obesity prevalence’s 

have been growing, so that in 2008, 35% of adults were overweight and about 11% 

were obese (WHO, 2013). The same organization shows that 40% of children in 

scholar age are overweight and 25% are obese (WHO, 2011). In Portugal, the results 

are similar to other countries, existing almost 30% of overweight and obese children 

and adolescents (Sardinha et al. 2011). 

These results are alarming because the consequences of being overweight or 

obese in all health indicators of children are well known. The development of diabetes, 

hypertension, cardiovascular risk factors are among the main consequences of this 

pathology (Daniels et al. 2005, AAC; Daniels, 2009; Park et al., 2012; Aballay et al. 

2013). In addition, there are growing evidences that overweight or obese adolescents 

have a greater probability of becoming obese adults (Juonala et al., 2011; Juhola et 

al., 2011; WHO, 2013) as well as have an higher tendency to premature death (Franks 

et al., 2010; Reilly and Kelly, 2011; Cameron et al., 2013; WHO, 2013). 

Due to the straight relation between obesity and sedentarism, the effect of this 

pathology on bone health is not consensual (Timpson et al., 2009; Gilsanz et al., 

2009; Reid, 2010; Cao, 2011; Pollock et al., 2011; Gracia-Marco et al., 2012). A 

positive effect of obesity on bone mass is emphasized by Timpson et al., 2009, 

referring that the relation between the bone markers FTO and MC4R indicates a 

stimulating effect of obesity on bone mass, influencing bone size as bone 

remodelation. On the other hand, Reid (2010) mentions that obesity prevents 

osteoporosis, but normal or underweight is a preventive factor of fracture risk, and 

Gilsanz et al., 2009, demonstrates the opposite effects of the two types of fat, visceral 

that only serves as a fat deposit, whereas subcutaneous fat benefits the peak bone 

mass. A negative effect of obesity were also observed in previous studies (Cao, 2011; 

Gracia-Marco et al.; 2012), referring that the association between bone and fat is 

inverse, indicating a smaller bone mineral density (BMD) and content (BMC) in 

overweight and obese adolescents. Obesity is prejudicial to bone health, despite the 

benefits of mechanical load given by overweight over the bone, because of the 

increase of adipogenesys in detriment of osteoblastogenesys and/or the increase of 
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osteoclastogenesys. According to Pollock et al. (2010), being overweight associated 

with cardiometabolic risk factors, it can influence negatively the bone, being that if the 

overweight doesn’t influence positively the bone growth, an overweight adolescent 

with metabolic abnormalities is more exposed to bone fracture.  

Considering this worrying picture, it seems important and urgent to create and 

develop intervention programs to prevent obesity in children as premature as possible. 

This pathology is resultant of a superior energy balance intake than energy outlay and 

also due to the combination of genetic and environmental factors (Lobstein et al., 

2004, pp.37; Haidar and Cosman, 2011; WHO, 2013). Physical activity has been 

considered as an important strategy to increase energy expenditure and consequently 

to prevent childhood obesity. Several scientific organizations suggest that children and 

adolescents should accumulate at least 60 minutes of moderate-to-vigorous PA each 

day, including aerobic activities that improve bone density and muscular strength 

(O’Donovan et al., 2010). Daily aerobic PA during one hour, adding strengthen 

musculo-skeletal at least three times a week, as a benefic outcome in physiologic and 

psychosocial factors in short and long term. Evidences of the importance of PA in 

home and in the community are more and more patent (Landry & Driscoll, 2012). 

According to Jansse & LeBlanc (2010), the dose-response relation between PA and 

health observed in several studies suggest that the more PA, the more the individuals 

will profit. In order to accomplish enhancements in health, PA must be at least of 

moderate intensity, but if the PA is of vigorous intensity the improvements can be even 

more significant.  

In Portugal, the prevalence to attaining the PA guidelines lies on 70% on adults 

from 18-64 years old, but this values are lower on adults from 65 years or higher 

(35%) and between 10-17 years old, 36% and 4%, respectively (Baptista et al., 2011). 

The lower values on children and adolescents occur due to more demanding 

recommendations (60 min vs 30 min to other ages), as well as the cutoff values to 

moderate intensity (2059 counts per min at 11 years to 3239 at 17 years vs 2020 

counts per min above 18 years). The growing seclusion of youngsters to imposed PA, 

it is due to the impossibility to fulfill the general recommendations that is based on 

duration, frequency, intensity and type of PA, being the lack of an objective to achieve 

with the PA program another obstacle (Brambilla et al., 2011). According to Lemmon 
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et al. (2007) the youngster perception of the imposed PA it is not pleasant because of 

its mandatory character. 

Soccer is an unpredictable sport and has intermittent efforts along the game. 

Soccer is a sport activity that awakens passions, raises critics and inspire artists (…) 

it’s not just a functional requirement, but also an ethical and moral imperative (Júlio 

Garganta, 2004, pp. 227). Soccer was able, along the last 150 years, to create and 

endure strong bonds between people from different backgrounds, cultures and beliefs 

(Joseph Blatter, 2004, pp.15). Modern Soccer has become a new mean of 

communication between individuals. Soccer has been the biggest sociosports event 

that, for its universality, has emerged during the past century, and promises in this 

new century and millennium of new technologies to continue its expansion not only in 

a sport slope, as well as, a socioeconomic activity of great relevance (Gilberto Madaíl, 

2009, pp.9). Soccer is undoubtedly a sport activity of great impact in cultural/sport 

habits nowadays, particularly in our geographic space, which causes an enormous 

attraction to its practice, to many children and youngsters, which can “imitate” and 

“embody” their role models, sometimes considered idols. (Francisco Silveira Ramos, 

2009, pp.17).    

 

Thus, the present study was set in this context and specifically examined the 

effects of a 6-month soccer intervention program on bone mass and physical fitness of 

overweight children. 

 

Methods 

Participants 

Two groups of boys were involved. The soccer group (SG; n=9) were recruited 

from students in a single school located in the Porto district, northern Portugal, which 

agreed to participate in the study. The control group (CG; n=8) comprised children 

who had been followed in an outpatient clinic for obesity in an Hospital in Porto and 

whose physical activities were limited to those included in the compulsory physical 

education curriculum (2 sessions per week, 45–90 min each). To be eligible for 
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recruitment and participation in this study, children had to be 8 to 12 years of age and 

to have a BMI ≥ 85th percentile for age and gender (CDC/NDHS, 2000). Children using 

a medication or with diagnosed medical conditions that would limit their ability to 

perform activities (e.g., cardiovascular disease, type I diabetes, renal insufficiency, 

liver disease) were excluded. Children who participated in a structured exercise, 

nutrition and/or weight loss program for at least 1 year prior to the study were also 

excluded. The study was approved by the research committee of the Faculty of Sport 

of the University of Porto and by school and hospital authorities. After explaining the 

study procedures and protocol to the children and their parents, informed consent was 

obtained. Study participation was voluntary; children were free to withdraw at any 

time.  

 

Intervention 

The soccer intervention program extended 6 months between January and 

June 2011. It was administered at school, after school time (16.00-17.30), 4 days per 

week, for 60–90 min. The sessions consisted of warm-up (10–20 min), different 

technical exercises and small-sided games (40–60 min), and cool-down (10 min). 

Training intensity was defined to induce heart rate higher than 80 of each child’s 

HRmax for the duration of the technical exercises and small-sided games. To ensure 

this, 10 randomly selected children wore a portable heart rate monitor during all 

sessions (Polar Team² Pro, Polar, Finland). Exercises and games were progressively 

intensified as individually tolerated. Members of the research team conducted all 

training sessions. 

 

Testing 

Children came to the Faculty of Sports, University of Porto, for testing at the 

beginning of the study and after 6 months. Tests were administered under the same 

conditions and using the same protocols and instruments.  
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Bone Measures 

Whole BMC (g) and BMD (g/cm2), as well as body fat percentage and lean body mass 

were determined by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA; Hologic QDR 4500A, 

Hologic Inc., Waltham, MA, USA). The equipment was calibrated according to the 

manufactures instruction and well-trained technician made the exams. Subjects were 

scanned in supine position and the scans were performed in high resolution. BMC and 

BMD were measured for the whole body and the lumbar spine (L1–L4) using standard 

protocols, and the dominant and non-dominant lower limb, using a region of interest 

program. The same investigator analysed all total body scans. The principles behind 

body composition analyses with DXA are explained elsewhere (Kelly et al., 1998). 

 

Anthropometric measures 

Height and sitting height was measured with a fixed stadiometer (Holtain Ltd.) 

(±0.1 cm) and body mass was estimated with a body fat monitor (Tanita®, BC-418MA) 

(±0.1 kg). The body mass index (BMI) was calculated using the standard formula: 

body mass (kg)/height2 (m). Children were classified as overweight and/or obese 

relative to gender- and age-specific BMI cut-offs of the U.S. Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC/NDHS, 2000). 

 

Physical fitness measures 

Speed was evaluated with a 5-m and 15-m sprint test. Elapsed times were 

measured using 3 pairs of photoelectric cells (Speed Trap II, Brower Timing Systems, 

USA), positioned at the starting line and at 5 and 30 m. Players were instructed to run 

as fast as possible from a standing position 30 cm behind the starting line. The better 

(fastest) of 2 trials was retained for analysis.  

Jumping height was evaluated with a countermovement jump (CMJ) on a 

special mat (Digitime 1000, Digitest, Finland), following the protocol of Bosco et al., 

(1983). For the CMJ assessment, the player was standing erect; after flexing the 

knees to the squat position, he jumped vertically as high as possible maintaining 
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hands on hips. Two trials were given for each jump and the better of the two trials was 

retained for analysis.  

The Yo-Yo intermittent endurance test – level 2 (Yo-Yo IE2) required repeated 

2x20-m runs (shuttles) between the start and finish line at progressively increased 

speeds controlled by audio bleeps from a tape-recorder; there was a 5-s period of rest 

between runs (Bangsbo, 1994). The aim of the test was to perform as many shuttles 

as possible. When the player failed twice to reach the finish line in time, the distance 

covered was recorded and used as the test result. Only one trial was given.  

 

Biological maturity status 

Maturity offset, that is, time before or after PHV, was predicted with the 

equation of Mirwald et al. (2002): Maturity offset = -9.376 + 0.0001882 x leg length 

and sitting eight interaction + 0.0022 x age and leg length interaction + 0.005841 x 

age and sitting height interaction – 0.002658 x age and weight interaction + 0.07693 x 

weight by height ratio, where R = 0.94, R2 = 0.89 and SEE = 0.57. Length 

measurements are in centimetres and weight measurements are in kilograms; the 

weight by height ratio is multiplied by 100. 

Daily physical activity was assessed at baseline using GT1M accelerometers 

(Actigraph, USA). All participants provided 5 consecutive days of accelerometer data 

with ≥500 min of valid data per day. The accelerometer was set to use an epoch of 1 

minute, similar to other studies (Welk et al., 2004). Mean minutes of moderate-to-

vigorous intensity physical activity per day (MVPA) were derived using age-specific 

count ranges (Freedson et al., 2005) to provide an estimate of volume and intensity of 

PA for each participant. 

Dietary intake was completed by parents and comprised a 3-day dietary record 

that included 2 weekdays and 1 weekend day. Portion sizes of foods and beverages 

consumed were estimated using household measures and other props to aid in 

determining serving sizes. Nutrient analysis was performed using the software Food 

Processor SQL (ESHA Research Inc., USA). Means for specific nutrients based on 

the 3-day diet records were used in the analysis. The food record is often used as the 
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gold standard for characterization of current and usual diet in groups or individuals. 

(Willet, 1998) 

Reliability 

In a pilot study, in-field reliabilities of all variables were estimated using a test-

retest procedure with a random sub-sample of 10 children. Technical errors of 

measurement for anthropometry were 0.24 cm for height, and 0.17 kg for weight. 

Interclass correlation coefficients were 0.97 for 5- and 30-m sprints; 0.89 for CMJ. A 

replicate test was not given for the Yo-Yo IE2. 

 

Data analyses 

Descriptive statistics (means and standard deviations) were calculated for the 

two groups at the start and conclusion of the study. None of the physical and 

psychological characteristics showed significant deviations from a normal distribution 

(Shapiro-Wilk test). Baseline differences in mean physical and psychological 

characteristics between SG and CG were tested with unpaired sample t-tests. 

Intervention effects (6 month means minus baseline means) were examined by 

repeated measures analysis of variance (ANOVA). For each of the bone and physical 

fitness characteristics, change scores was calculated as the difference between 

baseline and 6-month values; the difference was then divided by the initial value to 

estimate percentage or relative change. Significance level in all analyses was set at 

0.05. Statistical analyses were conducted using SPSS version 21.0.  

 

Results 

 Characteristics of the study sample at baseline are shown in Table 1. No 

significant differences between SG and CG were noted in physical, bone and physical 

fitness baseline characteristics (p>0.05).  
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Table 1. Means (standard deviations) for baseline physical, bone and physical fitness 

characteristics of all variables in the soccer and control groups, and p values for 

differences between groups. 

 

Characteristics Soccer group Control group p-value 

Physical    

Age (years) 10.67 (1.80) 9.50 (1.69) 0.191 

Height (cm) 1.50 (0.09) 1.41 (0.12) 0.086 

Weight (kg) 52.48 (12.82) 50.60 (10.92) 0.751 

BMI (kg/m
2
) 22.94 (3.20) 25.32 (2.32) 0.103 

Maturity offset (years) -0.65 (1.18) -1.32 (1.12) 0.331 

MVPA (min/day) 117 (60) 107 (47) 0.735 

Energy intake (kcals/d) 1708 (354) 1631 (428) 0.741 

Bone    

BMD (g/cm
2
)    

     Whole-body 0.89 (0.06) 0.86 (0.06) 0.382 

     Lumbar spine 0.67 (0.07) 0.71 (0.09) 0.286 

BMC (g)    

     Whole-body 1412.18 (258.93) 1228.46 (272.78) 0.175 

     Lumbar spine 30.24 (4.29) 28.55 (5.89) 0.505 

Physical Fitness    

Speed 5 meters (sec) 1.45 (0.11) 1.57 (0.12) 0.054 

Speed 15 meters (sec) 3.84 (1.26) 3.76 (0.25) 0.595 

CMJ (cm) 19.09 (3.19) 21.01 (4.95) 0.361 

YY-IE2 (m) 569 (249) 360 (98) 0.056 

Abbreviations: BMI, body mass index; MVPA, moderate-to-vigorous intensity physical 

activity. 
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Table 2 and figure 1 and 2 shows the results of the repeated measures 

ANOVA models for bone and physical fitness variables. For the bone variables, a 

significant main effect for time was found. Both groups had significantly higher 

BMD and BMC in the whole-body and lumbar spine after the intervention. 

However, a significant group by time interaction effect for lumbar spine BMD was 

observed. This significant interaction suggests that the intervention effect is 

different in both groups. Whereas in soccer participants, mean values increase 

across intervention, in CG mean values tend to be more constant. SG significantly 

presented higher values in Yo-Yo (p=0.035) and were faster in speed 5 meters 

(p=0.014) than CG. After six months, both groups increased in Yo-Yo (p=0.009), 

CMJ (p=0.006) and speed 5 meters (p=0.028), although the gain was more 

pronounced in SG. A significant intervention by group interaction effect was 

evident for CMJ. The interactions indicated that CMJ significantly improved with 

the soccer intervention, while remaining rather constant at follow-up in CG. 
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Table 2. Changes in bone and physical fitness variables between baseline and after 6 months in the soccer and control groups. 

 Soccer group Control group Repeated analysis of variance 

 Baseline Post % Change
a
 Baseline Post % Change

a
 Group Intervention Group*Intervention 

BMD    

Whole-body 0.89 (0.06) 0.91 (0.06) 2.20 0.86 (0.06) 0.88 (0.06) 2.27 0.317 <0.001 0.274 

Lumbar spine 0.67 (0.07) 0.70 (0.08) 4.29 0.71 (0.09) 0.71 (0.09) 0 0.504 0.003 0.004 

BMC    

Whole- body 1412.18 (258.93) 1507.74 (284.02) 6.34 1228.46 (272.78) 1305.40  (317.71) 5.89 0.180 <0.001 0.458 

Lumbar spine 30.24 (4.29) 32.65 (5.44) 7.38 28.55 (5.89) 29.65 (6.17) 3.71 0.387 <0.001 0.058 

Physical fitness    

Yo-Yo (m) 569 (249) 711 (319) 20 360 (98) 400 (129) 10 0.035 0.009 0.113 

CMJ 19.09 (3.19) 26.83 (4.42) 28.85 21.01 (4.95) 21.14 (2.87) 0.6 0.285 0.006 0.007 

Speed 5 meters 1.45 (0.11) 1.35 (0.14) -7.41 1.57 (0.12) 1.53 (0.13) -2.61 0.014 0.028 0.261 

Speed 15 meters 3.84 (1.26) 3.30 (0.21) -16.36 3.76 (0.25) 3.67 (0.26) -2.45 0.595 0.208 0.369 

 

a 
Differences between baseline and after 6 months values then dividing each result by its initial value.
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Figure 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 
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Discussion 

 

Childhood obesity is related with innumerous adverse physical health 

concerns (Deckelbaum and Williams, 2001; Misra and Khurana, 2008). 

Therefore, PA interventions that can improve bone mass, physical fitness and 

body composition in children and adolescents deserve serious concern and are 

important in planning effective approaches to prevent childhood obesity. The PA 

recommendations (WHO, 2013) suggest that children and youth aged 5–17 

should accumulate at least 60 minutes of moderate- to-vigorous intensity PA 

daily; amounts of PA greater than 60 minutes provide additional health benefits; 

most of the daily PA should be aerobic. Vigorous-intensity activities should be 

incorporated, including those that strengthen muscle and bone, at least 3 times 

per week. There is conclusive evidence that the physical fitness and health 

status of children and youth are substantially enhanced by frequent physical 

activity. Compared to inactive young people, physically active children and 

youth have higher levels of cardiorespiratory fitness, muscular endurance and 

muscular strength, and well-documented health benefits include reduced body 

fat, more favorable cardiovascular and metabolic disease risk profiles, 

enhanced bone health, and reduced symptoms of anxiety and depression 

(WHO, 2013).  

The present study was set in this context and specifically examined the 

effects of a 6-month soccer intervention program on bone mass and physical 

fitness of overweight children. Soccer is the most popular and favorite sport at 

all ages in Portugal, particularly in boys, and across all social and economic 

status of the population. From mid-90’s to 2009, the quantity of children 

participating in soccer more than doubled from 44.125 to 89.138 (Portuguese 

Institute of Sport, 2011). Soccer was the PA intervention chosen because of its 

physical demands and the use of several motor abilities, such as, slow running, 

sprint, jumping, changing direction, among others. Everyone can play soccer 

because is not specific to a gender, social-economic status, age, race, religion, 

nutritional state. It does not need large material or economic resources, 
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because the only thing you need is a ball. Any kind of sneakers fits (even 

barefoot) and the goals can be made by stones, sticks, bag packs, among 

others, that’s why soccer is the most practiced sport in Africa, due to its 

economic accessibility. Rooted culture traditions and life habits of communities, 

in other words, the fans that follow earnestly soccer clubs due to the convictions 

shared, like religion, history, political opinions, etc. Soccer brings happiness, 

sadness and tears, pride and glory to all fans, even those who don’t like it; it’s 

an easy sport to learn and it may offer overweight children opportunities for 

enjoyable physical activities that have potential health benefits. These aspects 

assume proper opportunities for overweight children and suitable adult teaching 

and control. Consequently, soccer and other team activities appear to have the 

potential to promote teamwork and sharing, and provide opportunities to 

enhance children’s attraction to participate in PA, self-esteem, and self- and 

body-satisfaction. 

The major finding of the presented study was that the 6-month soccer 

intervention (60–90 min. 4 times/week; intensity >80%HRmax) resulted in 

beneficial changes in bone mass indicators among overweight children. 

Participants in the soccer intervention (SG) experienced a significantly greater 

improvement at lumbar spine in both BMD and BMC, 4.29% and 7.38% 

respectively, than in whole-body measurements where the results were similar 

in the same variables 2.20% and 6.34%, when compared with the control group 

(CG), 2.27% and 5.89%. The results were consistent with other studies which 

highlighted the importance of PA in enhancing bone mass among overweight 

and obese children (Alwis et al., 2008; Mcguigan et al. 2009; Lofgren et al. 

2011). The findings thus suggested that soccer participation was an effective 

short-term strategy to promote the bone accrual in overweight/obese children 

(8-12y). The results also suggested an increase in the likelihood of the adoption 

and maintenance of PA among the children (Neumark-Sztainer et al.. 2004).  

The soccer intervention program had even greater effects in physical 

fitness in SG than in CG when comparing both and the effects of the same 

program on bone mass. Over the 6-month intervention period, the soccer 
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participants showed great improvements in Yo-Yo test (20%), CMJ (28.85%), 

speed 5 meters (-7.41%) and speed 15 meters (-16.36%), contrary to control 

group that had small gains in the same parameters (10%); (0.6%);    (-2.61%); (-

2.45%), respectively. The positive effect of a PA program in physical fitness was 

also reported by previous studies (Mcguigan et al., 2009; Meyer et al., 2010). 

Another study (Sgro et al., 2009), assessed muscular strength using the squat 

jump test and found a significant group-by-time interaction after the 24-week 

training program showing that after 16 weeks the same group had 

improvements over 10% (p<0.05). Findings from previous soccer intervention 

studies have also reported no significant changes in BMI (+0.2 to +0.6 kg/m2. 

+0.8% to +1.9%) in overweight children, suggesting that the increases in weight 

and height were due to normal growth over the intervention period (Faude et al., 

2010; Weintraub et al., 2008).  

The findings of the present study should be interpreted in the context of 

several limitations. First, subjects were not randomly assigned to SG and CG. 

This was in part by design since it was of interest to assess the feasibility of the 

soccer intervention before attempting randomized trials in the future. The 

absence of randomization introduced a greater theoretical potential for 

confounding than a randomized controlled trial, but in the current study both 

groups were similar on most physical and psychological characteristics. 

Moreover, several statistical adjustments were utilized in the analyses which 

alleviated some of the potential problems. Second, samples were rather small 

which might have reduced the statistical power for group comparisons and in 

turn the generalizability of results. Nevertheless, the post hoc statistical power 

tests for detecting physical and psychological differences between the two 

groups ranged from 61% to 92%. Third, neither PA nor dietary intake, outside of 

the intervention, was formally controlled. It is possible that this may have 

influenced the ability to detect changes, specifically in body weight and 

composition. All children, however, were instructed to maintain their normal PA 

and dietary intake during the intervention. 
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In summary, a 6-month soccer intervention program (60–90 min, 4 

times/week) can be effectively implemented in school setting and was effective 

in enhancing bone mineral content and density and physical fitness of 

overweight children. The presented findings permits further investigation so that 

the benefits can be more prominent in longer-term outcomes of larger-scale 

studies. In addition, the findings of this soccer intervention study are promising 

and propose that national and regional educational and public health authorities 

should be encouraged to develop and adopt effective, viable and economical 

intervention programs for school youth with particular highlighting on increasing 

bone health and reducing childhood obesity.  
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CONCLUSÃO 

 

Em face dos resultados encontrados foi possível perceber que a 

implementação de um programa de intervenção de futebol recreativo em 

ambiente escolar (6 meses de follow-up, 4 dias por semana, 60-90 minutos por 

sessão), foi eficaz na melhoria de alguns indicadores da massa óssea e da 

aptidão física de crianças com excesso de peso. No entanto, importa salientar 

que este programa de intervenção mostrou alguns efeitos limitados em 

algumas componentes da composição corporal.  

Em suma, em nossa opinião, as diferentes organizações educativas e 

responsáveis pela saúde pública de crianças e jovens, devem olhar para este 

programa de intervenção como sendo uma estratégia capaz de promover a 

massa óssea e a aptidão física de crianças com excesso de peso e obesidade. 

É um programa de intervenção que recorre ao desporto mais popular e 

participado em Portugal nos diferentes escalões etários, pouco exigente do 

ponto de vista económico e das infraestruturas e equipamentos necessárias à 

sua prática, e consequentemente acessível a todas as crianças 

independentemente do seu estatuto económico. Todavia, importa salientar a 

necessidade de realizar novas investigações nesta área temática. Este estudo 

foi realizado numa determinada região geográfica e com uma amostra de 

pequena dimensão. Será desejável experimentar a implementação de 

programas semelhantes a outras regiões geográficas, com dimensões 

amostrais mais amplas e com follow-ups mais prolongados. Para além disso, a 

realização de um estudo com os mesmos objetivos deste, mas em raparigas, 

para verificar se o mesmo programa tem um efeito semelhante. Outra sugestão 

será implementar um programa de intervenção, com um número amostral 

superior e com follow-up mais prolongado, comparando crianças e jovens 

utilizando o Futebol, a Natação e as aulas de Educação Física nas escolas, de 

forma a vermos a relação do tipo de desporto com a massa óssea e melhoria 

dos indicadores da aptidão física. 
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