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Resumo 

 

O aparecimento cada vez mais frequente de crianças e jovens com 

problemas de sobrepeso e obesidade é considerado a grande epidemia do séc. 

XXI. Combatê-la torna-se uma das principais prioridades da sociedade, em 

geral, e da escola, em particular. Este estudo surgiu da necessidade de 

clarificar o conceito de criança e jovem em risco, pretendendo contribuir para 

encontrar formas de diminuir as situações de risco.  

Os objetivos deste estudo são: (1) abordar a noção de CJR de acordo com as 

diferentes perspetivas, de forma a arranjar indicadores que permitam aos 

profissionais despistar alunos nestas circunstâncias, para poderem atuar 

preventiva ou corretivamente; (2) construir valores de referência percentílica 

para o crescimento físico dos alunos dos 2º e 3º ciclos da Escola Básica de 

Leça da Palmeira; (3) analisar a prevalência de sobrepeso e obesidade dos 

alunos da Escola Básica de Leça da Palmeira  

 A amostra total foi constituída por 2836 casos (1323 meninos e 1513 

meninas). O crescimento físico foi avaliado através dos seguintes indicadores: 

altura, peso, índice de massa corporal, perímetro da cintura e percentagem de 

massa gorda. Foram utilizados, nos procedimentos estatísticos, os softwares 

SPSS e LMSchartmaker.  

A revisão da literatura alerta para: (1) os incrementos sistemáticos das 

prevalências de obesidade e sedentarismo de crianças e jovens, bem como as 

comorbilidades que lhes estão associadas; (2) a dificuldade de identificar uma 

criança ou jovem em risco do ponto de vista motor, podendo esta dificuldade 

ser ultrapassada através da utilização de técnicas estatísticas multivariadas. 

Dos resultados encontrados, salientamos as seguintes conclusões: (1) 

as curvas do percentil 50 para altura, de meninos e meninas, são semelhantes 

às dos outros estudos; (2) as crianças de Leça da Palmeira são mais pesadas 

e têm maiores valores de índice de massa corporal e de percentagem de 

massa gorda, comparativamente com os estudos nacionais e internacionais 

analisados; (3) no perímetro da cintura, os meninos leceiros têm valores 
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medianos mais baixos até aos 14 anos, enquanto as meninas com mais de 12 

anos de idade têm dos valores mais baixos encontrados nos vários estudos.  

Na população da Escola Básica de Leça da Palmeira do 5º ao 9º anos 

verificamos os seguintes resultados: (1) prevalência média de normoponderais 

de 65,8%, 24,5% de sobrepeso e 9,7% de obesidade, ou seja em cada 10 

alunos 1 sofre de obesidade e cerca de 3 de sobrepeso; (2) a evolução da 

média do IMC de todos os alunos durante 3 anos; (3) tendência de aumento 

com o ano de escolaridade da evolução média do IMC; (4) prevalências de 

sobrepeso e obesidade mais elevadas do continente sendo semelhantes aos 

valores encontrados nos Açores. (5) progressão do IMC em cada corte de 

alunos, verificando-se um aumento consistente deste indicador ao longo dos 3 

anos de estudo; (6) tendência para a diminuição da prevalência de sobrepeso a 

favor da categoria normoponderal, tanto nos meninos como nas meninas ao 

longo dos 3 anos do estudo; (7) verificou-se na obesidade uma ligeira 

diminuição da prevalência, principalmente nos meninos. 

 

 

Palavras-chave: Atividade física, criança e jovem em risco, categorias 

ponderais, crescimento somático, cartas percentílicas, prevalência. 
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Abstract 

 
The increasingly high number of children and youth with problems of 

overweight and obesity is considered a major epidemic of the 21st century. The 

fight against this epidemic has become one of the main priorities of society in 

general and of school in particular. This study emerged from the need to clarify 

the concept of child and youth at risk, and it aims to contribute to finding ways 

to reduce the risk situations. 

The purposes of this study are: (1) analyze the concept of CJR according 

to the different perspectives, in order to find indicators that enable professionals 

to identify students in these circumstances and act preventive or correctively; 

(2) construct reference percentile values for the physical growth of the students 

of the 2nd and 3rd cycles from Basic School of Leca da Palmeira.  

The total sample consisted of 2836 cases (1323 boys and 1513 girls). 

Physical growth was assessed using the following indicators: height, weight, 

body mass index, waist circumference and fat mass. The softwares SPSS and 

LMSchartmaker were used in statistical procedures. 

The literature points to important issues, including: (1) systematic 

increments in the prevalence of obesity and sedentary lifestyle of children and 

youth, as well as comorbidities associated with them; (2) the difficulty in 

identifying a child or youth at risk from the motor performance, and the 

possibility of overcoming it by using multivariate statistical techniques. 

Based on the results of this study, we highlight the following conclusions: 

(1) 50th percentile for height of boys and girls, are similar to those of other 

studies; (2) children and youth from Leça da Palmeira are heavier and have 

higher values of  of body mass index and fat mass, compared with the national 

and international studies analyzed; (3) with regard to waist circumference, the 

boys from Leça da Palmeira have lower median values up to 14 years of age, 

while the values of girls over the age of 12, are situated among the lowest found 

in the studies analyzed. 

Along school years, there was an increase in normal weight average 

values of students up to 8th grade,  and then values became reversed: 9,7% of 

the assessed students were obese, and 24,5% had overweight; boys and girls 
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had similar prevalence of obesity (9,8% and 9,7%) and there is evidence of 

higher values in overweighed girls (25,6% and 23,4%). Over the three year 

study was noticed a decrease in overweight towards to normalponderal 

category in both sexes. In obesity, there was also increased records, especially 

for boys. The overweight values of Leça da Palmeira students are higher than 

those found in all Portuguese studies on overweight and obesity, except in the 

Azores. Prevalence rates justify the adoption of measures of healthier habits, to 

reduce the risk of cardiovascular diseases. 

 

 

Keywords: Physical activity, children and youth at risk, overweight, 

obesity, somatic growth, percentile charts, weight categories. 
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1.1. Introdução geral 

 

A criança é um ser em constante crescimento, desenvolvimento e 

mudança. Esta mudança, sendo necessária e útil, implica sempre um risco. 

Quanto mais acompanhada e melhor for orientada, menos riscos terá. Os 

riscos a que a criança e o jovem hoje em dia estão expostos cruzam fatores 

socioculturais, psicológicos e biológicos. Quanto mais cedo for feita uma 

intervenção primária, ou seja, uma prevenção, mais facilmente se pode 

combater o aparecimento ou a intensificação de possíveis problemas.  

A temática das crianças e jovens em risco (CJR) tem sido analisada por 

investigadores de áreas do conhecimento tão distintas como Psicologia, 

Sociologia, Medicina, Saúde Pública, Comunicação, Ciências de Educação e 

Economia. Antigamente, esta designação CJR referia-se a indivíduos com 

grande probabilidade de transgredirem normas sociais e, como tal, suscetíveis 

de receberem sanções por parte da comunidade a que pertenciam. Aplicava-se 

em situações de delinquência, consumo de droga, atividade sexual precoce, 

maternidade/paternidade na adolescência, dependência dos rendimentos da 

segurança social, entre outras. Atualmente a tendência dominante na 

investigação de CJR é estudar e tratar, de modo sistemático e separadamente, 

diversos grupos de risco. Não deixa de ser verdade que, mesmo antes do 

enquadramento nestes grupos de risco, existirão problemas observáveis desde 

a infância, indiciadores de poderem vir a colocar a criança em risco de 

adaptação ou de apresentar funcionamento deficitário em múltiplos domínios: 

má alimentação, sedentarismo, convívio com grupos considerados marginais, 

absentismo escolar. Assim, consideramos este trabalho importante e de 

enorme relevância pedagógica. 

Definir de modo preciso o que se entende por CJR não é tarefa fácil. 

Uma forma de tornear esta dificuldade é apresentar o conceito de modo amplo. 

Assim, podemos dizer que CJR é aquela que, pelas suas caraterísticas 

biológicas e desenvolvimento psicomotor ou enquadramento sociofamiliar, 

apresenta maior probabilidade de ser objeto de dificuldades comprometedoras 
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da satisfação das suas necessidades ou do seu processo de crescimento e 

desenvolvimento. 

Para despistar e tratar CJR, consideramos indispensável passar por três 

fases: análise da situação (identificação/levantamento dos problemas e recolha 

de dados), planeamento (estabelecimento das prioridades e definição de 

estratégias de intervenção) e execução (concretização do plano de 

intervenção).  

O projeto de pesquisa “Desafios à vida mais saudável na escola e na 

Família”, que foi implementado na Escola Básica de Leça da Palmeira, em 

2010-13, fez uma operacionalização do conceito CJR diferente daquela que, 

habitualmente, é considerada em meio escolar. Neste contexto, o risco é 

geralmente, circunscrito ao insucesso e ao abandono escolares. Na nossa 

investigação, foi analisado o conceito de CJR no âmbito do programa da 

educação física e, seguidamente, foi feito o despiste dos alunos em risco, com 

base nesse conceito. 

O projeto acima referido foi concebido para conhecer, de modo 

aprofundado, os valores de referência e a extensão de variabilidade do 

crescimento físico, prevalência de sobrepeso e obesidade, níveis de atividade 

física e aptidão física, hábitos alimentares, síndrome metabólica, perceção do 

estado de saúde e fatores de risco de doenças dos familiares dos alunos. A 

presente dissertação resulta do tratamento de parte da vasta informação 

recolhida neste projeto. 

 

1.2. Objetivos 

 

Os objetivos deste estudo são: 

1º - Abordar a noção de CJR de acordo com diferentes perspetivas, de forma a 

obter indicadores que permitam aos profissionais despistar alunos nestas 

circunstâncias, e assim atuar preventiva ou corretivamente. 

2º - Construir valores de referência percentílica do crescimento somático dos 

alunos dos 2º e 3º ciclos da Escola Básica de Leça da Palmeira, por sexo e 

idade. 
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3º - Conhecer as categorias ponderais da totalidade dos alunos da escola 

básica de Leça da Palmeira de acordo com o ano de escolaridade e sexo, 

4º - Comparar a percentagem das categorias ponderais existentes entre os 

alunos de 2010 e de 2013 no mesmo ano de escolaridade. 

5º - Avaliar a evolução das categorias ponderais dos alunos ao longo dos três 

anos do estudo. 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

 

 Esta dissertação está organizada de acordo com o “Modelo Escandinavo” 

e está dividida em 5 capítulos, cuja estrutura é descrita na Tabela 1. 

 Os capítulos 2 e 3 incluem artigos que foram redigidos segundo as 

orientações e as normas de publicação da revista à qual foram submetidos. 

 As referências bibliográficas são apresentadas no final de cada capítulo. 

Figuras e tabelas são numeradas de forma sequencial em cada capítulo. 

 

Tabela 1. Capítulos da dissertação e seus principais objetivos. 

 

Capítulo 1 Introdução geral e estrutura da dissertação 

Apresentar de forma resumida o contexto e a importância do estudo bem 

como os seus objetivos. 

Capítulo 2 Criança e jovem de risco. Extensão desta noção ao contexto da 

Educação Física 

Objetivos: (1) abordar a noção de CJR de acordo com diferentes 

perspetivas; (2) sugerir linhas de atuação que permitam aos profissionais 

despistar alunos em risco, de maneira a poderem atuar de forma 

preventiva e/ou corretiva. 

Autores: Ana Cristina Morêda, Nuno Corte-Real, José Maia 

Artigo submetido à Revista Portuguesa de Ciências do Desporto  

Capítulo 3 Valores de referência e cartas percentílicas do crescimento de 

crianças e jovens da Escola Básica de Leça da Palmeira. Uma 

abordagem centrada no método LMS 

Objetivos: (1) construir valores de referência percentílica para o 

crescimento físico; (2) contrastar os resultados dos alunos do 2º e 3º 
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ciclos da Escola Básica de Leça da Palmeira com estudos nacionais e 

internacionais. 

Autores: Ana Cristina Morêda, Raquel Chaves, José Maia 

Artigo submetido à Revista Portuguesa de Ciências do Desporto 

Capítulo 4 Análise dos valores das categorias ponderais dos alunos da escola 

básica de Leça da Palmeira: um estudo exploratório breve. 

Autores: Ana Cristina Morêda, Thayse Gomes, Alessandra Borges e Sara 

Pereira. 

Objetivos: (1) conhecer a prevalência de sobrepeso e obesidade da 

totalidade dos alunos dos 2º e 3º ciclos da Escola Básica em função do 

ano de escolaridade e sexo; (2) comparar os valores de sobrepeso e 

obesidade dos alunos de Leça da Palmeira com outros estudos nacionais; 

(3) identificar alterações na incidência das categorias ponderais, entre 

2010-2013 em cada ano de escolaridade; (4) avaliar a evolução das 

categorias ponderais dos alunos avaliados longitudinalmente. 

Capítulo 5 Síntese final e conclusões gerais 

Apresentação da síntese e as conclusões finais da dissertação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Criança e jovem de risco. Extensão desta noção ao contexto da Educação 

Física 

 

 

Autores: Ana Cristina de Queiroz Morêda
1
, Nuno Corte-Real

2
, José António Ribeiro Maia

3
 

Artigo submetido à Revista Portuguesa de Ciências do Desporto  

 
1
. Escola Básica de Leça da Palmeira. Departamento de Expressões Matosinhos. Portugal. 

2
. Laboratório de Psicologia do Desporto. Faculdade de Desporto. Universidade do Porto 

3
. CIFI

2
D e Laboratório de Cineantropometria e Gabinete de Estatística Aplicada. Faculdade de Desporto. 

Universidade do Porto. Portugal 
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Resumo 

 

O número de crianças e jovens em risco está em crescimento. Existindo riscos 

que dificilmente podem ser evitados (alguns acidentes e problemas 

congénitos), outros há que, sendo diagnosticados nas escolas, deverão ser 

objeto de intervenção. É importante que os profissionais identifiquem nos seus 

alunos o maior número destes fatores, orientando a sua prática de forma 

preventiva ou corretiva. Abordámos a obesidade como fator de risco 

ameaçador de doença nas crianças e jovens do séc. XXI. Procurámos clarificar 

os conceitos e fornecer as ferramentas que permitam aos profissionais uma 

melhor compreensão e maior intervenção nesta temática. A promoção dos 

hábitos de vida saudáveis indispensáveis ao sucesso no combate ao 

sedentarismo beneficia de uma abordagem prática multidisciplinar. 

 

Palavras-chave: Criança/jovem em risco, obesidade, atividade física, 

crescimento somático, sobrepeso. 
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Abstract 

 

The number of children and youth at risk is growing. There are risks that can 

hardly be avoided (some accidents and congenital problems), there are others 

which, once being diagnosed in schools, should be object of intervention. It is 

important that professionals identify as many of these factors as possible, in 

their students, and guide their practice in a preventive or corrective way. We 

took obesity as a risk factor for disease in children and youth in the 21st 

century. Our purpose is to clarify the concepts and provide tools that enable 

professionals to deepen their understanding and improve their intervention 

regarding this domain. The promotion of healthy lifestyles, essential to succeed 

in the fight against sedentarism, benefits from a multidisciplinary practical 

approach. 

 

Keywords: Children and youth at risk, obesity, physical activity, somatic growth, 

overweight. 
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2.1. Introdução 

 

O problema das crianças e jovens em risco (CJR) tem sido analisado por 

investigadores de distintas áreas do conhecimento, desde a Psicologia, a 

Sociologia, a Medicina, a Saúde Pública, a Comunicação e as Ciências de 

Educação até à Economia(52). Segundo estes autores, o conceito de CJR, não 

obstante a sua aparente simplicidade identificativa, sofre de alguma 

ambiguidade em termos da sua definição e respetiva operacionalização. 

Inicialmente, esta expressão aplicava-se a indivíduos com grande 

probabilidade de transgredirem normas sociais e, como tal, suscetíveis de 

desencadearem sanções por parte da comunidade a que pertenciam. As 

transgressões mais frequentes eram a delinquência, o consumo de droga, a 

atividade sexual precoce, a maternidade/paternidade na adolescência e, 

eventualmente, a dependência dos rendimentos da segurança social(52). 

Definir, de modo preciso, o que se entende por CJR não é fácil. Daí que 

se opte pela apresentação ampla do seu conceito. Assim, pode dizer-se que 

CJR é aquela que, pelas suas caraterísticas biológicas e pelo seu 

desenvolvimento psico-motor, ou ainda pelo seu enquadramento sociofamiliar, 

apresenta maior probabilidade de ter dificuldades passíveis de comprometer a 

satisfação das suas necessidades ou o seu processo de desenvolvimento(38). 

Num outro plano, o comunitário, CJR é aquela que corre risco de vida por 

doença congénita, negligência ou acidente(17). 

Atualmente, a tendência dominante na investigação de CJR é a de 

estudar e tratar, de modo sistemático e separadamente, diversos grupos de 

risco, de acordo com o processo de avaliação realizado pelas Comissões de 

Proteção de Menores(42). Por outro lado, não deixa de ser verdade que, mesmo 

antes do enquadramento nestes grupos de risco, existirão problemas 

observáveis desde a infância, indiciadores de poderem vir a colocar a criança 

em risco de adaptação ou de apresentar funcionamento deficitário em múltiplos 

domínios: má alimentação, sedentarismo, convívio com grupos considerados 

marginais e absentismo escolar, entre outros(42). 
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A abordagem que faremos ao assunto tratará, sequencialmente, da 

noção de CJR. Na parte final deste ensaio daremos algum destaque à sua 

importância no contexto escolar e no alcance do programa da Educação Física. 

Juntaremos, também, uma descrição sumária do projeto designado “Desafios à 

vida mais saudável na escola e na família”, uma pesquisa com um 

delineamento longitudinal-misto, executada na Escola Básica de Leça da 

Palmeira, em Portugal, ao longo de três anos (2010-2013), com uma amostra 

total de 2836 casos (1323 meninos e 1513 meninas). Esta pesquisa foi 

concebida para conhecer, de modo aprofundado, os valores de referência e 

extensão de variabilidade do crescimento físico, prevalência de sobrepeso e 

obesidade, níveis de atividade física e aptidão física em função da idade e do 

género dos alunos dos 10 aos 15 anos. Este projeto englobou, também, 

famílias de alunos que tinham irmãos a frequentar a escola. 

 

2.2. Conceito de criança ou jovem de risco 
 

Não obstante os diferentes conceitos de CJR, procuraremos apresentar 

alguns dos seus olhares a partir da perspetiva social, legal, psicológica, clínica 

e epidemiológica. 

 

2.2.1. Perspetiva social 

 

Segundo Reis(42), a criança é um ser em crescimento, desenvolvimento 

e mudança, o que leva a que exista sempre um risco associado a incertezas e 

fragilidades no seu curso de vida, o qual será tanto maior quantos mais 

parâmetros regularem ou desregularem esse curso(1). O desenvolvimento da 

criança é necessariamente dinâmico, com fatores genéticos e ambientais a 

interagir, implicando mudanças com um dinamismo nem sempre determinista. 

Quando se analisam as situações de risco ou perigo, há que ter em conta esta 

dinâmica inter-relacional, de modo a que nenhum caso seja analisado 

circunstancialmente. Pelo contrário, deve ponderar-se toda a história de vida e 
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investigar possíveis indutores de risco existentes no espaço social e que estão 

fora do controlo da criança/jovem. 

 

2.2.2. Perspetiva legal 

 

 A Lei n.º 147/99(2) descreve, de modo relativamente preciso, o quadro 

situacional da CJR. Esta lei considera que a criança ou o jovem está em perigo 

quando se encontra numa das seguintes situações: 

 está abandonada ou vive entregue a si própria; 

 sofre maus tratos físicos ou psíquicos, ou é vítima de abusos sexuais; 

 não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e à sua 

situação pessoal; 

 é obrigada a atividade ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua 

idade, dignidade e situação pessoal ou prejudicial à sua formação ou 

desenvolvimento; 

 está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem 

gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional; 

 assume comportamentos ou entrega-se a atividades ou consumos que 

afetam gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou 

desenvolvimento, sem que os pais, o representante legal ou quem tenha 

a guarda de facto, se lhes oponham de modo adequado a alterar essa 

situação. 

 

2.2.3. Perspetiva psicológica 

 

Pode considerar-se, genericamente, CJR aquela cujo desenvolvimento 

não ocorra em função do esperado para a sua faixa etária, de acordo com 

parâmetros reconhecidos na sua cultura(3). O risco pode ser o conjunto dos 

domínios físico, social e, sobretudo, psicológico, com origem em causas 

internas ou externas. Os comportamentos de risco referem-se a ações ou 

atividades realizadas por indivíduos que aumentam a probabilidade de 

consequências adversas para o seu desenvolvimento ou funcionamento 
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psicológico e social(24). Na perspetiva psicológica, considera-se que existe uma 

situação de risco sempre que uma criança experimenta um sofrimento mental 

desproporcionado em relação às suas capacidades de o suportar(14). 

Segundo Binggeli et al.(6), a situação de risco pode ser definida como 

uma forma de agressão que conduz a graves repercussões a nível da 

personalidade, não se confundindo com abusos e negligências emocionais, 

uma vez que o fator psicológico abarca as dimensões cognitivas e afetivas 

relevantes para os maus tratos. Estes autores apresentaram cinco 

subcategorias de abuso psicológico (rejeição/degradação, terror, isolamento, 

exploração/corrupção, negação da capacidade de resposta emocional) 

juntamente com negligência de saúde mental, médica e educacional. 

Na perspetiva da Psicologia Clínica, a criança é um organismo 

dependente; precisa de alguém que a ajude nas suas necessidades básicas 

para assegurar a sua sobrevivência(38). É a família que, geralmente, assume 

esse papel de prestação de cuidados. Todo o desenvolvimento intelectual, 

afetivo e social de uma criança assenta na qualidade e extensão da 

organização interior da sua família. Os fatores de risco referem-se às variáveis 

ambientais que aumentam a probabilidade de ocorrência de algum efeito 

indesejável no desenvolvimento(46). 

 

2.2.4. Perspetiva clínica 

 

Ao longo dos anos, a promoção dos direitos e proteção das CJR tem 

tido novos desafios, visando a intervenção dos serviços de saúde no domínio 

dos maus tratos. Estes constituem um problema grave de saúde que afeta uma 

larga parcela da população nas primeiras décadas da vida. O seu impacto 

negativo nas crianças e jovens pode ocorrer nos domínios do bem-estar físico, 

psicológico, comportamental, sexual, reprodutivo ou social, cujos efeitos podem 

persistir para sempre(16). Há outras definições que consideram:  

- a criança maltratada como vítima de violência física, de abuso sexual, de 

crueldade mental e de omissões graves que acarretam graves consequências 

sobre o seu desenvolvimento físico e psicológico(17); 
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- a criança maltratada ou gravemente negligenciada é uma designação clínica 

referente à criança vítima de maus tratos físicos ou psíquicos, ou de tratamento 

inadequado, por ação e/omissão por pessoas que dela cuidam, ou com quem 

vive habitualmente. Nesta definição há uma intencionalidade do ato, podendo 

este ser consciente ou inconsciente(32). 

Em Portugal, a Ação Social da Saúde tem responsabilidades partilhadas 

pelos diferentes ramos da comunidade em 3 níveis, conforme consagrado na 

Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo(2): 

- é atribuição legitimada das entidades com competência na área da infância e 

juventude – ação privilegiada em domínios como os da saúde, educação, 

formação profissional, ocupação de tempos livres entre outros - intervir na 

promoção dos direitos e na proteção das crianças e dos jovens em geral, e das 

que se encontrem em situação de risco ou perigo; 

- não sendo possível às entidades acima mencionadas atuar de forma a 

remover o perigo, toma lugar a ação de Comissão de Proteção Crianças e 

Jovens (CPCJ) nas qual os Serviços de  Saúde também participam; 

- é à intervenção judicial, que se pretende residual, que cabe o protagonismo 

na proteção de crianças e jovens em perigo. 

A ação dos Serviços de Saúde tem uma grande importância pelas 

competências específicas que lhe são atribuídas pela Lei n.º 147/99 de 1 

setembro(2), sendo a intervenção dos hospitais e dos Centros de Saúde junto 

de crianças e jovens prioritária relativamente à dos tribunais e das CPCJ. Têm, 

portanto, legitimidade para intervir na proteção, mas não podem intervir na 

promoção /proteção em favor dos menores, por tal ser competência da CPCJ e 

dos Tribunais(16). 

 

2.2.5. Perspetiva epidemiológica: obesidade, síndrome metabólica e 

sedentarismo 

 

A Organização Mundial de Saúde refere, no seu trabalho “Childhood 

overweight and obesity, 2013”, que a obesidade e o sedentarismo são das 

epidemias mais importantes e problemáticas do nosso tempo pelo seu caráter 
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altamente nefasto na saúde e bem-estar de crianças e jovens. Sedentarismo e 

obesidade são estados que conduzem, necessariamente, à condição de risco 

de crianças e jovens, a que se associa o aumento de outras comorbilidades, 

mormente as do foro cardiovascular(36). Ao contrário do sedentarismo, que 

pode ser “tratado” de modo mais eficiente, a obesidade tem um caráter 

excecional pela complexidade da sua manifestação e etiologia (20). A obesidade 

é uma condição multifatorial, que resulta de sucessivos balanços energéticos 

positivos, em que a quantidade de energia ingerida é superior ao gasto 

energético(15). Este tipo de obesidade é considerado exógeno/primário, 

diferente do endógeno/secundário, resultante de causas genéticas, endócrinas 

ou iatrogénicas. 

A obesidade na criança e no jovem é um dos grandes problemas de 

saúde pública a nível mundial(49, 54). O acesso fácil a alimentos nutricionalmente 

densos e disponíveis em maiores quantidades, aliado ao crescente 

sedentarismo, promove o aparecimento da obesidade na criança e no jovem, 

tornando-os CJR. O ambiente “obesogénico” (soma das influências, 

oportunidades ou condições de vida que promovem a obesidade em indivíduos 

ou populações) é um dos principais fatores para o seu aparecimento(25). 

O aumento do sobrepeso/obesidade em crianças e adolescentes pode 

levar à comorbilidade cardiometabólica e a alterações do comportamento 

alimentar que podem conduzir a uma maior dificuldade de inserção no meio 

social, dando origem a problemas psicológicos como a depressão e 

ansiedade(19), os quais aumentam o estado de risco. 

Os riscos de curto a longo prazo da obesidade pediátrica incluem as 

dimensões físicas e psicológicas que podem induzir alterações psicossociais 

imediatas (isolamento social, fatores depressivos, baixa autoestima, distorção 

da imagem corporal e discriminação social); podem também conduzir a 

discriminação e estigmatização(11), que começam nos últimos anos da infância 

e  se vão prolongando ao longo da vida(13). 

Ao contrário do que ocorre nas perspetivas social ou psicológica, é 

relativamente fácil identificar a categoria nutricional (sobrepeso e obeso) de 

uma criança ou jovem, com recurso aos valores da sua altura e peso, que 
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permitem calcular o seu índice de massa corporal (IMC). Com base nos valores 

de corte sugeridos na tabela da International Obesity Task Force; 

http://www.iaso.org/iotf/, de Cole et al.(9), a identificação de CJR 

ponderal/nutricional é imediata. 

Com base na informação atualmente disponível, é possível ter uma ideia 

das alterações ocorridas nas prevalências de sobrepeso e obesidade nos 

últimos dez anos na população pediátrica portuguesa e, portanto, na CJR 

ponderal (i.e., da obesidade), não obstante o caráter local das amostras 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Estatísticas descritivas relevantes dos valores de sobrepeso e obesidade expressos pelo IMC 

em Portugal nos 10 últimos anos (amostra de estudos realizados em diferentes localidades do país com 

crianças e jovens dos 6 aos 19 anos de idade). 

 
Autor, Ano 

Região 

Título do estudo Amostra Principais resultados 

(Prevalências) 

Maia et al., 

2002 

 

R.A. Açores 

Estudo do Crescimento 

Somático, Aptidão Física, 

Atividade Física e Capacidade 

de coordenação corporal de 

crianças do 1º ciclo do ensino 

básico da Região Autónoma 

dos Açores 

3744 crianças 

1829 ♂ 

1915 ♀ 

Idades: 6 - 10 anos 

Sobrepeso: 15% 

Obesidade: 12% 

Maia e Lopes, 

2003
 

 

R.A. Açores 

Um olhar sobre crianças e 

jovens da Região Autónoma 

dos Açores. Implicações para 

a Educação Física, Desporto e 

Saúde 

1159 crianças e jovens 

Idades: 6-19 anos 

285 crianças até 10 

anos: 

143 ♂ 

142 ♀ 

Sobrepeso: 21,5% 

Obesidade: 11,6% 

Sousa & Maia 

2005
 

 

Amarante 

Crescimento Somático, 

Atividade Física e Aptidão 

Física associada à Saúde  

2940 crianças 

1549 ♂
 

1391 ♀ 

Idades: 6 - 10 anos 

Sobrepeso: 20,0% 

Obesidade: 10,0% 

Pereira 

2008
 

 

R. A. Açores 

Sobrepeso, Obesidade, Níveis 

de Atividade Física em 

Crianças dos 6 e 10 anos da 

Região Autónoma dos Açores. 

3699 crianças 

1886 ♂ 

1813 ♀ 

Idades: 6 - 10 anos 

Sobrepeso:  

17,6% ♂
 

22,8% ♀
 

Obesidade:  

12,3% ♂
 

13,2% ♀ 

http://www.iaso.org/iotf/
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Gouveia 

2009
 

 

R. A. Madeira 

Prevalência de sobrepeso e 

obesidade em crianças e 

adolescentes da Região 

Autónoma da Madeira 

2503 indivíduos 

1266 ♂ 

1237 ♀ 

Idades: 7 - 18 anos 

Sobrepeso:  

14,22% ♂ 

10,99% ♀
 

Obesidade:  

2,61% ♂ 

1,86% ♀
 

Maia et al., 

2009
 

 

Vouzela 

Vouzela Ativo – Um olhar 

sobre o crescimento, o 

desenvolvimento e a saúde de 

crianças, jovens e famílias do 

concelho de Vouzela 

1167 crianças 

605 ♂ 

562 ♀ 

 

458 – 1º ciclo 

7 - 10 anos 

235 ♂ 

223 ♀ 

Sobrepeso: 28,9% 

Obesidade: 7% 

 

Santos 

2009
 

 

Albergaria-a-

Velha 

Sobrepeso, Obesidade, Níveis 

de Atividade e Aptidão Física 

em crianças doa 6 aos 10 

anos do Concelho de 

Albergaria-a-Velha. 

1110 crianças 

Idades 6 - 10 anos 

Sobrepeso:  

24,8 % ♂
 

31,6% ♀
 

Obesidade:  

13,9% ♂
 

12,7% ♀ 

Valente et al., 

2010
) 

 

Lisboa 

Prevalência de Inadequação 

Nutricional em Crianças 

Portuguesas 

4845 crianças 

2400 ♂
 

2445 ♀ 

Idades: 7 - 9 anos 

Excesso de peso/ 

Obesidade 

28,8% ♂
 

32,9% ♀
 

Figueiredo 

2011 

 

Santo Tirso 

Obesidade e sobrepeso em 

adolescentes: relação com 

atividade física, maturação 

biológica e estatuto 

socioeconómico 

960 crianças 

462 ♂ 

498 ♀ 

Idades: 12 - 17 anos 

Sobrepeso:  

19,0 % ♂ 

19,9% ♀ 

Obesidade:  

6,1% ♂ 

6,0 % ♀ 

 

Segundo Tomkins(50), há evidências, em estudos longitudinais, de que a 

obesidade infantil está associada a um maior risco de problemas vasculares e 

metabólicos na vida adulta. Nguyen & Lau(37) referem que a hipertensão é o 

sinal mais comum de risco cardiovascular. A ligação entre obesidade e 

hipertensão já se tornou um problema epidemiológico, tanto em homens como 

em mulheres. Os obesos têm um risco 2 ou 3 vezes superior de 

desenvolvimento de hipertensão. As crianças com sobrepeso e obesidade e 

tensão alta poderão ter anormalidades na sua estrutura arterial. 
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As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte na maior 

parte dos países desenvolvidos ou em vias desenvolvimento(48), e Portugal não 

é exceção, sendo que, de todos os óbitos ocorridos em 2010, são atribuídos a 

causa cardiovascular 31,8% (41). 

Estas doenças de patologia complexa, embora tenham um componente 

importante associado a fatores não modificáveis (genéticos, idade, sexo), 

poderão ser objeto de intervenção quando associadas ao sedentarismo, ao 

consumo de tabaco e/ou a uma alimentação inadequada(7). 

Segundo Pereira(39), um grupo de fatores de risco designado por 

síndrome metabólica (SM) e a alta morbilidade e mortalidade que lhe estão 

associadas constituem um dos principais problemas de saúde pública da 

atualidade. A SM é definida como um conjunto de fatores de risco 

cardiovasculares que inclui a obesidade abdominal, a dislipidémia aterogénica 

(hipertrigliceridémia e/ou redução dos níveis de colesterol – HDL), a elevação 

da tensão arterial, anomalias do metabolismo glicídico (pré-diabetes e diabetes 

melittus tipo 2), associadas a um estado pró-trombótico e pró-inflamatório(21). A 

SM da adolescência define-se pela associação de pelo menos três dos cinco 

possíveis fatores: tensão arterial sistólica ≥ percentil 90 para cada idade e 

sexo; colesterol total ≥ 110 mg/dl; triglicéridos ≥ 110 mg/dl; glicose ≥ 100 mg/dl; 

obesidade abdominal (perímetro da cintura em cm) ≥ P90 para cada idade e 

sexo(22). Não obstante alguma controvérsia em torno dos indicadores e valores 

de corte(26), é relativamente consensual a identificação de CJR 

cardiometabólico com base nos valores de corte anteriormente referidos. 

Há evidências de níveis moderados a elevados de atividade física (AF) 

funcionarem como medida protetora da SM ao contribuírem para uma redução 

do peso corporal e da obesidade visceral, aumentando a sensibilidade à 

insulina e os níveis de colesterol HDL, e diminuindo o nível de triglicéridos e a 

pressão arterial(45). 

No mesmo estudo de Santos et al.(45) sobre a “Associação entre AF, 

aptidão cardiorrespiratória e síndrome metabólica em crianças e adolescentes”, 

verificou-se uma associação negativa entre AF e/ou aptidão cardiorrespiratória 

e SM. Os resultados sugerem que incrementos dos níveis de AF e aptidão 
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cardiorrespiratória em jovens se apresentam como estratégias para prevenção 

de fatores de risco metabólico. É, portanto, necessário ter um estilo de vida 

saudável com o objetivo de prevenir as doenças cardiovasculares, no qual a 

AF atua de diferentes formas: melhorando a sensibilidade à insulina (visto que 

os músculos treinados lhe são mais sensíveis); reduzindo o risco do 

aparecimento da HTA ou o seu controlo; sendo, ainda, um fator cardioprotetor 

na redução da adiposidade corporal, no aumento dos HDL-C, na diminuição 

dos LDL-C e triglicerídeos e no controlo da glicemia em pessoas com a 

diabetes. 

O termo “sedentário” sempre esteve associado à redução da 

longevidade e a uma saúde debilitada. Por exemplo, Hipócrates (460 aC a 370 

aC), considerado o Pai da Medicina, já referia os benefícios do exercício físico 

contra doenças do foro físico ou psíquico. Galeno, médico e filósofo romano de 

origem grega (129 dC a 199 dC), também discorreu sobre as vantagens do 

exercício físico enquanto adjuvante importante no tratamento de doenças(43). 

Nos últimos 50-60 anos, epidemiologistas e fisiologistas validaram, de modo 

experimental, a opinião destes vultos da Medicina, mostrando a relação 

significativa entre AF moderada a vigorosa regular e o combate a um conjunto 

bem diversificado de patologias, culminando na possibilidade de 

prolongamento da longevidade(18). 

Se bem que o termo sedentarismo expresse a qualidade de quem está 

quase sempre sentado, sai pouco ou é geralmente inativo(12), não tem sido 

muito fácil encontrar uma definição consensual para o descrever em termos de 

dispêndio energético. O mesmo não acontece com a definição de atividade 

física (AF), que Caspersen et al. (1985) considera como “qualquer movimento 

corporal produzido pela contração muscular que resulta em gasto 

energético”(8). 

Segundo Russell et al.(43), comportamentos sedentários são atividades 

que não aumentam substancialmente o gasto de energia acima do nível de 

repouso e incluem atividades como dormir, estar sentado ou deitado, 

visionamento de televisão ou outras formas de entretimento baseado em tela. 

A atividade física enquanto comportamento complexo inclui um vasto conjunto 
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de atividades que podem ser descritas em função de quatro níveis de 

intensidade: (1) sedentário, gasto energético de 1,0 a 1,5 MET’s (1 MET 

corresponde a um dispêndio equivalente a 3,5 mL O2·kg-1·min-1); (2) AF leve, 

de 1,6 a 2,9 MET´s; (3) AF moderada, de 3 a 6 MET´s; (4) AF vigorosa, 

superior a 6 MET´s. 

Baptista et al.(4) apresentam um estudo de avaliação objetiva da 

atividade física por acelerometria, realizado em Portugal Continental, com 3211 

jovens de ambos os sexos (1456 meninos e 1755 meninas). Os resultados 

mostram que as meninas são mais sedentárias em todas as idades e em todas 

as regiões de Portugal. A região centro é a que tem menor percentagem de 

sedentários, seguindo-se a região de Lisboa e o Norte. Os jovens que têm 

maior atividade moderada e vigorosa são os da região Norte. Com a mesma 

base de dados, Sardinha & Magalhães(47) avaliaram o comportamento 

sedentário com recurso a acelerometria, referindo que as crianças e os 

adolescentes (10-17 anos) passam, em média, aproximadamente 545 minutos 

do dia em atividades sedentárias, o que corresponde a 65% do tempo de 

registo. 

 

2.3. Contextualização escolar 

 

A insuficiência académica ou insucesso escolar é identificado em 

consequência da implementação da obrigatoriedade da frequência da escola e 

dos seus currículos estruturados, os quais pressupõem metas de 

aprendizagem, balizando, deste modo, e por definição, o que é sucesso e, 

opostamente, a sua ausência(33). Quando se constatou, através de análises 

estatísticas, a frequência de elevados valores de insucesso e do respetivo 

impacto para a sociedade, nasceu um interesse pelo estudo do problema por 

vários especialistas relacionados com as Ciências da Educação, Sociologia e 

Psicologia(10). 

O insucesso escolar advém do regime anual de passagem/reprovação 

dos alunos devido ao processo de avaliação caraterístico de cada sistema de 

ensino. O insucesso pressupõe a coexistência de vários fatores que incluem as 
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políticas educativas, as questões de aprendizagem, os conteúdos curriculares 

e a relação pedagógica(33). A ênfase reside na incapacidade dos alunos 

resolverem problemas, transpondo os conceitos ministrados na escola para a 

realidade que vivenciam no seio da família e no meio social, e ainda nas 

contradições entre as aspirações, normas e valores da família versus as 

exigidas pela escola. O insucesso escolar culmina quando há abandono 

escolar. Este conceito não se aplica quando o aluno reprova um ano mas sim 

quando repete sucessivamente vários anos, sem progressão(5). 

Entende-se por insucesso escolar a incapacidade que o aluno revela de 

atingir os objetivos globais definidos para cada ciclo de estudos(33). De acordo 

com informação disponibilizada pela PORDATA(40), a taxa de abandono 

precoce de educação e formação em Portugal tem vindo a diminuir ao longo 

dos anos mas é superior à da União Europeia, bem mais expressa no sexo 

masculino do que no feminino (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Taxa de abandono precoce entre rapazes e raparigas da Europa e Portugal. 
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Segundo o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

(GEPE), a taxa de retenção e desistência nos ensinos básicos e secundário, 

por nível de ensino e ciclo em Portugal de 2000 a 2010 está referido na Tabela 

2. Constata-se uma diminuição da retenção e da desistência no ensino básico, 

mais notória no 1º ciclo. Os valores da retenção e da desistência aumentam à 

medida que o nível de escolaridade vai avançando, não obstante haver, de ano 

para ano, um contínuo decréscimo das suas taxas. 

 

Tabela 2. Taxa de retenção e desistência do ensino básico e secundário. 

 
Ano letivo 

Nível de ensino 
2000/1 2005/6 2009/10 

Ensino Básico 12,7 10,7 7,9 

1º ciclo 8,8 4,4 3,7 

2º ciclo 12,7 10,7 7,7 

3º ciclo 18,2 19,2 13,8 

Ensino Secundário 39,4 31,1 19,3 

 

2.4. Programa oficial de Educação Física 

 

O ensino da Educação Física é referenciado oficialmente pelos objetivos 

curriculares, conteúdo dos programas existentes e seus auxiliares, documentos 

orientadores do ensino e metas de aprendizagem(35), embora haja algum 

espaço de “flexibilidade” estrutural e organizativa por parte da área disciplinar 

da Educação Física de cada escola. No documento de apoio à organização 

curricular e programas, consideram-se, como referência fundamental para o 

sucesso nesta área disciplinar, três domínios de avaliação, que representam as 

áreas de extensão da EF: Atividades Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos. 

No 2º e 3º ciclos do ensino básico, cada aluno deve poder usufruir dos 

benefícios atribuídos à disciplina de Educação Física nos domínios da 

formação das aptidões, atitudes e valores, de forma intensa, saudável, 

gratificante e culturalmente significativa, bem como da orientação de jovens 

para atividades de rendimento(34). Na perspetiva de qualidade de vida, saúde e 

bem-estar, são esperadas melhorias na aptidão física, elevando as 



Criança e jovem de risco. Extensão desta noção ao contexto da Educação Física 

 
42 

capacidades físicas de modo harmonioso e adequado às necessidades de 

desenvolvimento do aluno. Deve promover-se a aprendizagem de 

conhecimentos relativos ao processo de elevação e manutenção das 

capacidades físicas, na formação das aptidões, atitudes e valores, 

proporcionadas pela exploração das suas possibilidades de atividade física 

adequada. Também é necessário que estas aulas tenham como objetivo o 

combate ao sedentarismo criando hábitos de vida saudável de maneira a que 

tanto crianças como adolescentes usufruam diariamente de um mínimo de 90 

minutos de atividade moderada a intensa(53). 

De todas as matérias em que o aluno foi previamente avaliado, 

seleciona-se um conjunto de níveis em Educação Física (introdução, elementar 

e avançado), de acordo com os quadros sobre Domínios, Metas e Normas(35). 

Parece ser evidente que a ação do professor passa pela identificação dos 

níveis de desempenho motor de crianças e jovens, o que poderá permitir fazer 

o despiste do aluno com baixos desempenhos motores, levando à configuração 

de risco motor. 

 

2.5. Ideia de criança e jovem de risco do ponto de vista motor 

 

O desempenho motor, expresso em termos normativos, é baseado num 

conjunto de valores de referência que caraterizam um dado estrato 

populacional(28). Basicamente, o que se pretende na visão normativa do 

desempenho motor é identificar diferenças individuais entre os sujeitos em 

apreço. Usualmente o desempenho populacional está expresso em termos da 

média e do desvio-padrão, para o qual se pode construir um “aptidograma”, 

exatamente do mesmo modo como em Cineantropometria e Biologia Humana 

se elabora um morfograma ou um perfil somático de natureza multivariada. 

Contudo, a estatística mais utilizada em termos de descrição normativa do 

desempenho motor é o percentil, o qual se encontra distribuído por distintos 

valores, do 3 ao 97, graficamente representados numa carta, designada de 

carta centílica do desempenho motor. A bateria de testes de AAHPERD 



Criança e jovem de risco. Extensão desta noção ao contexto da Educação Física 

 
43 

expressa os valores do desempenho motor em função de média, desvios-

padrão e percentis. 

Ao invés da posição normativa, a interpretação do desempenho motor 

de modo criterial foi construída para produzir uma medida que é diretamente 

representada em termos de um padrão determinado de desempenho. Os 

padrões de desempenho são especificados a partir da definição de uma classe 

ou domínio de tarefas que devem ser realizadas pelo indivíduo. Nesta 

abordagem, também se constroem tabelas com valores de referência, mas, ao 

contrário da perspetiva anterior, servem exclusivamente para classificar o 

sujeito em termos do alcance de uma meta definida. As provas que aqui são 

realizadas – por exemplo com a bateria de testes Fitnessgram - permitem 

atribuir ao desempenho de cada sujeito uma classificação de “apto” ou “inapto”, 

ou, se quisermos, com um desempenho situado na zona ótima de aptidão, ou 

fora desta. 

Não é do nosso conhecimento a existência de uma qualquer definição 

de CJR do ponto de vista motor, porque nenhuma das perspetivas de 

interpretação dos valores da aptidão física, normativa ou criterial, permite 

circunscrever esta definição. Contudo, é possível apresentar alguma sugestão 

baseada na informação providenciada pelos dois tipos de avaliação da aptidão 

física. Antes de avançarmos, é importante referir, a título de exemplo, com 

base na avaliação criterial da aptidão física, dois estudos realizados em 

Vouzela(27) e em Esposende(31). No primeiro estudo são referidas as taxas de 

insucesso de meninos e meninas nas quatro provas de aptidão física (Tabela 

3) e em função do seu estatuto ponderal (Tabela 4). 

 

Tabela 3. Taxa de insucesso em todas as provas de aptidão física de meninos e meninas das duas 

categorias de idade em Vouzela. 

 

Idade Categoria Meninos % Meninas % TOTAL% 

10-12 
Apto 9,8 10,3 20,1 

Inapto 48,6 31,3 79,9 

13-15 
Apto 9,5 16,6 25,1 

Inapto 39,5 34,5 75,0 
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Tabela 4. Taxa de insucesso em testes de aptidão física e IMC em Vouzela. 

 

Idade 

Normoponderais Sobrepeso Obesidade 
Insucesso em 

todas provas 

M F M F M F M F 

10-12 50,2 53,4 20,7 20,9 29,1 25,7 48,6 31,3 

13-15 55,1 48,4 22,5 23,2 22,4 28,4 39,5 34,5 

 

Verifica-se que as crianças e jovens de Vouzela têm uma taxa de 

insucesso elevada em todas as provas de aptidão física, que, no entanto, tende 

a diminuir significativamente nos meninos com o avançar da idade e o aumento 

da prática física na escola. Com as meninas o caso é mais preocupante, pois 

demonstram maior insucesso nas mesmas provas conforme avançam na 

idade. Em relação à obesidade verifica-se que as meninas têm maior tendência 

para o sobrepeso e a obesidade do que os meninos. Os meninos, com o 

passar do tempo, diminuem a prevalência de obesidade e melhoram 

significativamente o seu desempenho motor.  

No estudo de Esposende(31) é referida a taxa de sucesso em função do 

estatuto ponderal (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Percentagem da taxa de sucesso em testes de aptidão física e IMC em Esposende. 

 

Idade 
Normoponderais Sobrepeso Obesidade 

Sucesso em 

todas provas 

M 

M 

 

F M F M F M F 

10-11 

10 – 11 

anos 

26,5 28,4 19,6 24,8 6,9 3,6 24,10 16,23 

12-13 39,1 20,7 16,7 17,2 22,4 3,5 41,03 22,71 

14-15 25,3 22,7 20,7 16,9 4,6 5,8 55,40 31,98 

16 18,2 18,4 13,1 15,3 5,1 3,1 70,60 32,93 

 

Verifica-se que as crianças e jovens são menos obesos, nos dois sexos, 

do que em Vouzela e têm um desempenho motor cada vez melhor em todas as 

idades. A prevalência mais elevada de obesidade masculina aparece aos 12-

13 anos em Esposende, enquanto em Vouzela ocorre aos 10-12 anos. A 

frequência de casos de obesidade nas meninas esposendenses é pouco 
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significativa, sendo máxima aos 14-15 anos; já em Vouzela, apesar de a 

frequência de obesidade ser mais elevada no mesmo nível etário, os seus 

valores ganham uma expressão muito mais elevada, pois são cinco vezes 

superiores. O desempenho motor das meninas de Esposende é sempre 

melhor, enquanto o das de Vouzela piora com a idade. 

A partir dos exemplos anteriores, poderia pensar-se em considerar como 

CJR motor, pelo menos em termos da sua aptidão física, as que têm um 

estatuto ponderal classificado como obeso e que não têm sucesso no conjunto 

das quatro provas. Este estado de risco poderia ser consubstanciado nos 

resultados da avaliação normativa, isto é, a partir de um outro conjunto de 

testes motores, se os seus valores estivessem abaixo do percentil 20. Numa 

escala de cinco pontos, e assumindo uma distribuição normal dos resultados 

da aplicação das provas da bateria de testes da AAHPERD, os desempenhos 

até ao percentil 20 teriam um ponto; do percentil vinte ao quarenta, teriam dois 

pontos; do percentil quarenta ao sessenta, teriam três pontos; do percentil 

sessenta ao oitenta, teriam quatro pontos; e do percentil 80 em diante, teriam 5 

pontos. Esta é uma forma expedita, simples, de fácil verificação empírica, e que 

permitiria construir um perfil multidimensional da CJR motor. A este perfil seria 

interessante adicionar informação dos seus níveis de atividade física, hábitos 

nutricionais, aspetos de natureza psicológica e de outra ordem que permitissem 

uma ação educativa bem mais personalizada e eficaz sem que se criasse um 

qualquer estigma nessas crianças e jovens. 

 

2.6. Projeto “Desafios à vida mais saudável na Escola e na Família”  

 

Não obstante as enormes dificuldades que atualmente são colocadas às 

escolas e aos seus docentes, é nossa convicção que estas e estes estão cada 

vez mais abertos às suas comunidades, especialmente à universitária, por ser 

um espaço relativamente privilegiado de ação investigativa. Daqui que a escola 

Básica de Leça da Palmeira tenha sido desafiada, há três anos, a participar 

num projeto desenvolvido na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

designado localmente, por “Desafios à vida mais saudável na escola e na 
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família”. Na sua essência, o projeto pretendeu descrever e interpretar aspetos 

variados do crescimento, atividade e aptidão física dos alunos, a que se 

associou a sua composição corporal, tipo físico, perceção do estado de saúde, 

síndrome metabólica e comportamentos alimentares. O projeto inventariou, 

também, os níveis de atividade física, composição corporal, estado de saúde e 

fatores de risco de doenças cardiovasculares dos familiares dos alunos.  

Esta grande massa de dados proporcionará à Escola e à comunidade 

em que esta se insere uma informação de grande valor para os professores, 

pais, nutricionistas, pediatras e médicos de família, que poderá ajudar a 

construir estilos de vida mais ativos e saudáveis, ao mesmo tempo que 

auxiliará na identificação de alunos de risco do ponto de vista do desempenho 

motor, síndrome metabólica e estado nutricional. 

Os propósitos deste projeto situam-se em distintos planos de natureza 

eminentemente descritiva, relacional e preditiva. Assim, destacamos: 

- Descrever os níveis de desempenho motor normativo e criterial com base nas 

baterias de testes da AAHPERD e Fitnessgram. 

- Identificar os níveis e padrões de atividade física, sobretudo de sedentarismo. 

- Mapear as prevalências de sobrepeso e obesidade ao longo dos diferentes 

anos de escolaridade e sexo. 

- Descrever os valores de composição corporal e morfologia externa. 

- Construir cartas centílicas do crescimento físico e desempenho motor dos 

alunos dos 10 aos 15 anos. 

- Associar níveis de atividade física e desempenho motor numa pespetiva 

multivariada, bem como condicionada ao estatuto ponderal. 

- Identificar alunos em risco de sedentarismo, baixos níveis de aptidão física e 

risco cardiometabólico. 

A viabilidade deste projeto passou pela ligação com a FADEUP e com 

parcerias fundamentais do Centro Saúde de Leça da Palmeira, Junta de 

Freguesia de Leça da Palmeira e Universidade Católica. 

Este projeto terá, necessariamente, vários impactos. A Escola passará a 

dispor de um manancial informativo de valor inquestionável, face à latitude das 

variáveis estudadas e seu valor educacional. Os professores terão informação 
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exaustiva sobre os seus alunos. A qualidade do seu projeto pedagógico exige 

esta informação. É incontestável a melhoria da qualidade do serviço a partir 

destes dados. Haverá conteúdo informativo de enorme utilidade para os pais, 

nutricionistas e pediatras. O seu impacto educativo será ímpar na gestão do 

mister educativo de jovens para a construção de estilos de vida mais ativos e 

saudáveis. 

Nunca tanto como agora é exigido um conhecimento sólido e atual sobre 

diferentes aspetos da saúde e estilos de vida de crianças e jovens. A vigilância 

epidemiológica é uma necessidade num contexto de forte mudança 

educacional, ética e social. A informação que sairá deste projeto representará 

um passo enorme neste sentido. O alcance dos dados será toda a 

“comunidade escolar”. 

 

2.7. Considerações finais 

 

 Não obstante a apresentação sumária da ideia de CJR em diferentes 

domínios, bem como a referência a dados disponíveis, o facto indesmentível é 

que a sua identificação mais objetiva e mais facilmente mensurável se encontra 

no domínio epidemiológico e clínico. Os dados oriundos de pesquisa de Saúde 

Pública e da Epidemiologia mostram os incrementos sistemáticos das 

prevalências de obesidade e sedentarismo de crianças e jovens, bem como as 

comorbilidades que lhes estão associadas. 

 Bem mais difícil de definir e operacionalizar é a ideia de CJR do ponto 

de vista motor, se bem que possamos aproximar-nos desta noção a partir de 

técnicas estatísticas multivariadas com alguma complexidade (análise de perfis 

ou análise de clusters). Contudo, uma aproximação singela pode ser realizada 

com base nas distribuições percentílicas do desempenho motor, ou a partir dos 

resultados das taxas de insucesso na avaliação criterial. 

 É nossa convicção que a apresentação e discussão da ideia de CJR do 

ponto de vista motor pode ser uma oportunidade excelente para se 

implementarem estratégias didático-metodológicas mais consentâneas com as 

dificuldades de desempenho de um número desconhecido de alunos. 
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Resumo 

 

Os objetivos do estudo foram construir valores de referência percentílica para o 

crescimento físico dos alunos da Escola Básica de Leça da Palmeira e 

compará-los com resultados de estudos nacionais e internacionais. Uma 

amostra de 2836 alunos (1323 meninos e 1513 meninas) dos 10 aos 15 anos 

foi avaliada na altura, peso, índice de massa corporal, perímetro da cintura e 

percentagem de massa gorda. As cartas foram construídas com base no 

método LMS implementado no software LMSchartmaker. As curvas do percentil 

50 para altura, de meninos e meninas, são semelhantes às dos outros estudos. 

Em geral, as crianças de Leça da Palmeira são mais pesadas, têm maiores 

valores de índice de massa corporal e de percentagem de massa gorda 

comparativamente aos estudos internacionais analisados. No perímetro da 

cintura, os meninos leceiros têm valores medianos mais baixos até aos 14 

anos, enquanto as meninas com mais de 12 anos de idade têm valores mais 

baixos do que as norte-americanas e outra amostra portuguesa. 

 

Palavras-chave: Cartas percentílicas, altura, peso, índice de massa corporal, 

percentagem de massa gorda, perímetro da cintura.  
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Abstract 

 

The purposes of this study were to develop reference charts for height, 

weight, body mass index, waist circumference and fat mass from children at 

basic school Leça da Palmeira (2nd and 3rd degree) and to compare data found 

with other Portuguese and international studies. 

The sample consists of all school´s 2836 students (1323 boys and 1513 

girls) from age 10 to 15. The percentile curves were constructed separately for 

each sex using the LMS method. The percentile curves provide built references 

specific population regarding growth and body composition in children and 

adolescents in a coastal population of Portugal. It is expected they will be a 

useful tool for clinical and public health settings in Portugal. In this study. it 

appears that somatic growth at the 50th percentile of boys and girls is very 

similar to that observed in other studies. There is a consistent trend of increase 

with age in boys, while in girls there is a deceleration from 14 years, across 

studies. Comparatively, from 10 to 12 years, children of Leca da Palmeira are 

taller, heavier, and have higher BMI and fat mass. Boys have the lowest waist 

circumference up to 14 years, reversing from this age. Girls 12 years and older 

have lower values comparing with a Portuguese and the CDC studies. In all 

ages and in all samples, boys %FM decreases with age, but those from EUA 

have lowest values.  

 

Keywords: Height, weight, body mass index, waist circumference, fat mass 

percentile charts. 
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3.1. Introdução 

 

As cartas percentílicas são importantes ferramentas na avaliação, 

monitorização e controlo de diferentes indicadores de crescimento físico e 

saúde de crianças e jovens(6), cuja representação gráfica e expressão numérica 

podem ser utilizadas tanto em clínica Pediátrica, como também no vasto 

território da Educação Física e do Desporto(10, 16, 39)
. As cartas providenciam 

valores por idade e sexo da posição relativa do crescimento físico da criança 

ou do jovem em relação ao grupo de referência; adicionalmente, e com base 

nos valores do peso, podem esclarecer o estado nutricional, baixo peso, 

sobrepeso e obesidade, entre outros problemas de crescimento(23). 

A estatura e o peso têm sido considerados os indicadores mais 

importantes do crescimento físico de crianças e adolescentes(6). É corrente, na 

literatura de cariz epidemiológico, recorrer ao índice de massa corporal (IMC) - 

razão entre o peso (kg) e a altura (m2) - como indicador do estado ponderal e 

também nutricional a nível do indivíduo e/ou de uma população, pelo simples 

facto de ser possível classificar os seus valores em distintas categorias. 

Embora o IMC seja uma medida amplamente utilizada para descrever 

frequências de casos com peso normal, sobrepeso ou obesidade de 

populações pediátricas, não pode inferir sobre a quantidade de tecido adiposo, 

cujo excesso carateriza a obesidade. Deste modo, torna-se necessário recorrer 

a medições específicas, a que se destaca a percentagem de gordura corporal 

total(29), sendo considerado um bom indicador(7). Adicionalmente, a avaliação 

do perímetro da cintura (PC) tem sido, também, sugerido, como um importante 

indicador antropométrico indireto do tecido adiposo visceral(28, 30), cujos valores 

elevados estão correlacionados com patologias derivadas da doença cardíaca 

coronária(5).  

Um conjunto diversificado de países possui cartas de referência 

percentílica do crescimento físico (altura, peso e IMC), como por exemplo 

EUA(6), Reino Unido(22) e Itália(3); da %MG e do PC, nomeadamente, o 

Canadá(13), Reino Unido(21), Espanha(24) e Austrália(9). Há um esforço renovado 

de construção de cartas percentílicas em diferentes locais de Portugal 



Valores de referência e cartas percentílicas do crescimento de crianças e jovens da Escola 

Básica de Leça da Palmeira. Uma abordagem centrada no método LMS 

 
62 

continental (Esposende(20), Amarante(36), Albergaria-a-Velha(34), Vouzela(18), 

Santo Tirso(31)), regiões autónomas da Madeira(10) e Açores(17), e mesmo do 

continente no que respeita exclusivamente ao PC(35). A diversidade de valores 

encontrados reflete, muito provavelmente, diferenciação em termos de 

desigualdade social, acesso aos serviços básicos de saúde, disparidade em 

condições ambientais e socioeconómicas, bem como em termos nutricionais e 

estilos de vida(35). Concomitante com o esforço dos autores anteriormente 

referidos, o presente artigo dirige a sua atenção para um espaço privilegiado 

de ação educativa – a escola – concretamente a Escola Básica de Leça da 

Palmeira/Santa Cruz do Bispo. Daqui que os objetivos deste estudo sejam os 

seguintes: (1) apresentar cartas percentílicas de referência da altura, peso, 

IMC, PC e % MG de crianças e adolescentes da região de Leça da 

Palmeira/Santa Cruz do Bispo, Portugal; (2) comparar, ainda que de modo 

subjetivo, os valores de referência de Leça da Palmeira/Santa Cruz do Bispo 

com estudos nacionais e internacionais. 

 

3.2. Procedimentos metodológicos 

 

3.2.1. Amostra 

 

A amostra deste estudo provém do projeto educativo designado 

“Desafios à vida mais saudável na Escola e na Família”, uma pesquisa com um 

delineamento longitudinal-misto realizado com alunos dos 2º e 3º ciclos da 

Escola Básica de Leça da Palmeira. Este projeto teve o seu início em 

dezembro de 2010, sendo concluído em junho de 2013. A amostra foi 

inicialmente constituída por 2836 sujeitos (1323 do sexo feminino e 1513 do 

sexo masculino) com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos. 

Contudo, problemas de ordem vária nem sempre permitiram que todos os 

alunos fossem avaliados em todas as variáveis nas datas previamente 

estabelecidas. Uma percentagem reduzidíssima de valores omissos (inferior a 

0.5%), com uma estrutura missing completely at random, em nada limitou a 

estimativa dos parâmetros do modelo de Cole & Green, nem a generalização 
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dos resultados. Daqui que a amostra final seja constituída pelos efetivos 

descritos na Tabela 1. O projeto foi aprovado pela Comissão Científica da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, pela Direção da escola e 

pelo seu Conselho Pedagógico. O consentimento livre e informado foi obtido 

dos pais/encarregados de educação de todos os alunos. 

 

Tabela 1. Distribuição amostral em função da idade e sexo. 

 

Idade Masculino Feminino TOTAL 

10 201 197 398 

11 311 302 613 

12 316 265 581 

13 304 236 540 

14 267 226 493 

15 114 97 213 

TOTAL 1513 1323 2836 

 

 

3.2.2. Crescimento físico e composição corporal 

 
As avaliações foram realizadas de acordo com os protocolos descritos 

pela International Society for the Advancement of Kinanthropometry(32). A altura 

foi medida entre o vértex e o plano de referência do solo com a cabeça 

posicionada no plano de Frankfurt, tendo sido utilizado um antropómetro da 

marca Holtain. O PC foi medido na região mais estreita entre a porção superior 

da crista ilíaca e a última costela no final de uma respiração normal, com uma 

fita métrica não elástica da marca Sanny. O peso foi medido com o sujeito 

descalço e com roupas leves, numa balança de bio-impedância da marca 

TANITA BC-418 MA (Segmental Body Composition Analyser Tanita, 

Corporation, Tokyo, Japan); da mesma balança foi obtida a informação acerca 

da % MG. Os resultados desta balança foram previamente validados pelo 

método de radiação de dupla energia (DXA), um método standard de avaliação 

da composição corporal(27). O índice de massa corporal (IMC) foi obtido na 

razão do peso pela altura expressa em kg/m2. 
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3.2.3. Controlo da qualidade de informação 

 

O controlo de qualidade da informação foi efetuado, sequencialmente, 

em três etapas: a primeira consistiu no treino e supervisão de todos os 

membros da equipa sobre marcos anatómicos, posições de referência e 

técnicas de medição; a segunda consistiu no reteste de 204 alunos 

aleatoriamente no mesmo dia e na terceira foi calculado o erro técnico de 

medida (ETM). Os resultados obtidos foram os seguintes: altura, ETM=0,2 cm; 

peso, ETM=0,3 kg; Perímetro da cintura, ETM=0,2 cm; % MG, ETM=0,6 %.  

 

3.2.4. Procedimentos estatísticos 

 

Foi efetuada uma análise exploratória dos resultados com a finalidade 

de verificar a normalidade das distribuições, identificar a presença de possíveis 

outliers e obter um quadro descritivo das variáveis observadas (Anexo 1). Estes 

cálculos foram efetuados no programa estatístico SPSS versão 20. 

As cartas percentílicas para as variáveis consideradas (altura, peso, PC, 

IMC e % MG) foram construídas, separadamente, para cada sexo a partir do 

método LMS(4) implementado no software LMSchartmaker Pro versão 2.54(26). 

Resumidamente, o método LMS permite que a distribuição de dados 

independentes com valores positivos possa ser normalizada recorrendo à 

transformação Box-Cox. São produzidas três curvas suavizadas e específicas 

de cada idade (L = transformação Box-Cox; M = mediana; S = coeficiente de 

variação), com base na seguinte fórmula: 

 

C100 (t) = M(t)[1 + L(t) S(t)Z]1/L(t) 
 

em que Z é o desvio normal equivalente para a amostra total,  e C100 (t) o 

percentil correspondente. Os graus de liberdade para L(t), M(t) e S(t) medem a 

complexidade do ajustamento de cada curva. Foram utilizados testes Q(25, 33) 

para ajuizar a adequação do ajustamento bem como as representações 

gráficas de Worm plots(38). 
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3.2.5. Comparação com outros estudos 

 

Para efeito de comparação selecionaram-se os valores do percentil 50 

(P50) dos estudos nacionais desenvolvidos nos Açores(17), em Vouzela(18), no 

continente português – regiões do Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa e Norte(34), 

e de estudos internacionais realizados nos Estados Unidos da América, ou 

seja, Center Disease Control (CDC)(14) e National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHAMES)(15). 

 

3.3. Resultados e discussão 

 

Nas Figuras 1 e 2 estão apresentadas as cartas percentílicas de 

referência da altura, peso, IMC, PC e % MG das crianças e jovens de Leça da 

Palmeira. Os valores numéricos dos percentis 3, 10, 25, 50, 75, 90, e 97 são 

apresentados no Anexo 2. 
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Figura 1. Curvas percentílicas suavizadas da altura, peso, IMC, %MG e PC em função da idade no sexo 

masculino. 
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Figura 2. Curvas percentílicas suavizadas da altura, peso, IMC, %MG e PC em função da idade no sexo 

feminino. 
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Meninos e meninas de Leça da Palmeira mostram um aumento dos 

valores da altura, peso, IMC e PC ao longo da idade, apresentando 

comportamento distinto dos valores percentílicos. As diferenças são mais 

acentuadas na altura, o valor do P50 no sexo feminino aumenta 18,02 cm entre 

os 10 e os 13 anos. Nos meninos este aumento é mais acentuado a partir dos 

14 anos, em função do momento em que ocorre o salto pubertário(1, 2). Quanto 

ao peso, as meninas são geralmente mais leves do que os meninos. Além 

disso, a trajetória das curvas é distinta: nos meninos o aumento do peso é 

contínuo ao longo da idade e mais acentuado comparativamente às meninas, 

sobretudo a partir dos 13 anos. No IMC, os valores aumentam com a idade em 

ambos os sexos, cujas magnitudes são similares. Do mesmo modo, os valores 

do P50 do PC aumentam com a idade em ambos os sexos, no entanto, são 

superiores no sexo feminino até aos 12 anos. A variação dos valores do PC 

entre os 10 e os 15 anos é maior nos meninos (1,51 a 2,90cm) do que nas 

meninas (0,78 a 2,43cm), exceto no P97 feminino. Quanto aos valores 

medianos da %MG, são mais elevados nas meninas comparativamente aos 

rapazes, em todas as idades e percentis, exceto no P97; relativamente à %MG 

nos meninos ela diminui ao longo da idade, enquanto as meninas apresentam 

constantes acréscimos. Estas diferenças entre os sexos são amplamente 

reportadas na literatura, corroboram os padrões apresentados em outras 

populações(19), e estão relacionadas, sobretudo, às variações no timing do 

crescimento, isto é, nas raparigas o salto pubertário ocorre mais cedo do que 

nos meninos(1, 2), a que se adicionam os fatores hormonais associados(19). 

 

Nas Figuras 3 a 7 estão representados graficamente as comparações do 

P50 de meninos e meninas de Leça da Palmeira com os outros estudos 

nacionais, nomeadamente Vouzela(18), Açores(17) e de Portugal(35) e 

internacionais(14, 15), referentes à altura, ao peso, IMC, bem como ao PC e 

%MG. 
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Figura 3. Comparação dos valores do P50 de estudos nacionais e internacionais por idade e sexo 

relativamente a Leça da Palmeira - Altura. 

 

 

 

Figura 4. Comparação dos valores do P50 de estudos nacionais e internacionais por idade e sexo 

relativamente a Leça da Palmeira - Peso. 
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Figura 5. Comparação dos valores do P50 de estudos nacionais e internacionais por idade e sexo 

relativamente a Leça da Palmeira - IMC. 

 
 

Figura 6. Comparação dos valores do P50 de estudos nacionais e internacionais por idade e sexo 

relativamente a Leça da Palmeira - Perímetro da Cintura. 

 
 

Figura 7. Comparação dos valores do P50 de estudos nacionais e internacionais por idade e sexo 

relativamente a Leça da Palmeira - Percentagem de Massa Gorda. 
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As curvas do P50 da altura são semelhantes entre as amostras 

contrastadas, nomeadamente Leça da Palmeira, Açores, Vouzela e CDC 

(Figura 3). No peso corporal, os valores percentílicos reportados pelas 

diferentes amostras portuguesas são similares entre si enquanto os valores 

sugeridos pelo CDC são inferiores, em todas as idades (Figura 4). No IMC, o 

comportamento do P50 também é similar entre todos os estudos contrastados, 

onde a amostra norte-americana apresenta os valores mais baixos, em ambos 

os sexos e em todas as idades. Comparativamente à amostra vouzelense, 

meninos e meninas de Leça têm valores medianos de IMC superiores, em 

todas as idades, e inferiores à amostra açoriana, exceto as meninas aos 10 

anos (Figura 5). 

Embora o uso do IMC enquanto indicador do estado nutricional seja 

amplamente documentado, a análise do PC e da %MG apresentam-se também 

como importantes ferramentas para melhor interpretar as diferenças 

encontradas. Em relação aos valores médios do PC referidos na Figura 6, os 

meninos leceiros até 14 anos são os que têm os valores mais baixos, enquanto 

que as meninas de Vouzela são as que apresentam menor perímetro. As 

leceiras têm valores superiores às dos EUA (NHANES I) aos 10 anos e 

menores valores medianos de PC comparados ao estudo realizado em 

Portugal(35), variando entre 0,62 e 2,2 cm ao longo da idade, e superiores às 

meninas de Vouzela em todos os intervalos etários. Nos valores da %MG no 

P50, referidos na Figura 7, são os americanos que apresentam os valores mais 

baixos em ambos os sexos e em todos os intervalos etários. Em ambos os 

sexos se nota que a %MG é superior em Leça da Palmeira até aos 12 anos. 

Vários fatores podem estar na origem destas diferenças, entre os quais 

se destacam: constituição das amostras (tamanho, estrutura, etnia), fatores 

temporais, procedimentos adotados para o cálculo dos percentis, fatores 

ambientais de cada local amostrado, bem como fatores socioeconómicos(37). 

Embora não incluídos no presente estudo, importa referir que dois 

componentes principais do desequilíbrio energético podem atuar nas 

diferenças encontradas entre as amostras contrastadas, nomeadamente o 

consumo e o gasto calórico(7). Segundo Garcia et al.(10), os hábitos alimentares 
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portugueses seguem a tendência dos países desenvolvidos. Poucos 

portugueses utilizam as recomendações da OMS para uma dieta equilibrada. 

Segundo dados do INE – Balança Alimentar Portuguesa(12), os portugueses 

apresentam uma alimentação deficiente em frutos, produtos hortícolas e 

leguminosas secas e rica em gorduras e proteínas. Por outro lado, a mesma 

fonte reconhece que o consumo de cereais, raízes, tubérculos, leite e 

derivados encontra-se próximo do recomendado. Além disso, neste estudo é 

referido, também, que 55% dos portugueses não pratica AF regular, não busca 

aconselhamento nutricional. Se por um lado, o aumento do consumo 

energético é uma realidade, a diminuição da atividade física torna-se um pouco 

mais difícil de quantificar(8). São fatores preponderantes que contribuem para a 

diminuição da AF os seguintes: o aumento do sedentarismo, a utilização dos 

transportes em detrimento do andar a pé, a diminuição notória das cargas 

horárias da atividade física por motivos de políticas de escola e curriculares, 

bem como interesses e conveniências familiares relacionados com a segurança 

e outros(8). 

Em conclusão, verificou-se que os valores medianos de altura de 

crianças e jovens leceiros são semelhantes aos estudos analisados. Quanto ao 

peso, são mais pesados até aos 13 anos e têm valores de IMC e de %MG 

semelhantes, somente, aos estudos nacionais. Contrariamente, os valores 

medianos do PC dos leceiros são inferiores a todos os outros estudos. Importa 

ressaltar, que este estudo acrescenta novos dados sobre o crescimento, 

composição corporal e perímetro da cintura, curvas de percentis em crianças e 

adolescentes de Leça da Palmeira, o que é uma informação importante para os 

educadores, pediatras, nutricionistas e técnicos envolvidos com o desporto de 

jovens. Além disso, o presente relatório disponibiliza referências locais 

relevantes sobre o crescimento e composição corporal de crianças e 

adolescentes, e pode ser útil aos padrões de crescimento populacionais 

específicos e estado de saúde. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Valores descritivos da altura, peso, IMC, PC e %MG por sexo e 

idade. 

 

Tabela A1-1. Valores descritivos da altura, peso, IMC, PC e %MG – Sexo masculino. 

 

Idade n Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

ALTURA 

10 205 129 162 144,16 5,92 

11 306 132 168 148,95 7,08 

12 314 137 176 155,00 7,91 

13 301 142 180 161,54 8,14 

14 263 150 187 167,74 7,22 

15 114 158 188 170,03 6,71 

PESO 

10 205 24 70 40,98 8,92 

11 304 26 80 45,21 10,19 

12 308 31 82 49,39 10,87 

13 303 32 84 54,34 11,00 

14 256 38 90 59,84 11,21 

15 111 41 95 63,47 11,62 

IMC 

10 205 14,21 32,15 19,57 3,41 

11 304 14,25 32,38 20,30 3,64 

12 311 14,43 34,42 20,53 3,71 

13 304 15,07 33,24 20,84 3,59 

14 257 15,82 33,50 21,31 3,69 

15 111 16,31 37,54 22,09 3,92 

PC 

10 204 52 92 65,48 7,80 

11 298 53 98 67,82 8,45 

12 316 52 99 69,08 8,77 

13 301 58 100 70,34 7,86 

14 264 60 106 72,59 7,98 

15 113 60 100 73,53 7,78 

%MG 

10 202 14 40 22,67 5,76 

11 302 11 44 23,15 6,42 

12 311 10 42 21,24 6,38 

13 303 10 43 19,59 6,12 

14 256 10 37 18,52 5,30 

15 111 11 36 18,97 5,57 
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Tabela A1-2. Valores descritivos da altura, peso, IMC, PC e %MG  – Sexo feminino. 

 

Idade n Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

ALTURA 

10 198 126 160 144,16 7,11 

11 298 131 165 149,45 7,19 

12 268 134 172 154,69 6,75 

13 231 141 176 157,62 6,60 

14 221 144 174 159,72 5,83 

15 94 148 174 160,37 5,91 

PESO 

10 198 26 69 41,52 9,60 

11 296 27 77 45,68 10,61 

12 261 31 80 50,69 10,11 

13 231 33 82 53,44 10,11 

14 216 39 84 55,45 9,41 

15 93 44 83 56,68 8,22 

IMC 

10 197 13,64 30,44 19,75 3,54 

11 295 12,97 32,44 20,27 3,91 

12 265 14,66 34,21 21,26 3,88 

13 226 14,33 33,59 21,45 3,73 

14 217 14,88 34,00 21,90 3,54 

15 93 16,19 33,15 22,25 3,05 

PC 

10 199 50 86 64,28 7,85 

11 293 50 91 65,65 8,41 

12 265 52 104 67,45 8,25 

13 230 54 93 67,71 7,82 

14 217 58 94 68,39 7,12 

15 94 58 94 69,06 6,98 

%MG 

10 197 16 43 26,64 5,56 

11 299 17 46 26,80 6,29 

12 266 16 47 27,57 6,02 

13 231 17 45 27,63 5,60 

14 219 16 52 28,48 5,65 

15 95 16 50 28,86 5,52 
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Anexo 2 - Valores numéricos para os percentis P3, P10, P25, P50, P75, P90, 

P97. 

 

Tabela A2-1. Valores percentílicos da altura, peso, IMC, %MG e PC em função da idade: sexo masculino. 

 

Idade 
Percentil 

P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 

 Altura (cm) 

10 123,84 128,68 133,56 138,49 143,45 148,46 153,51 

11 128,70 133,91 139,08 144,19 149,26 154,29 159,28 

12 134,08 139,66 145,09 150,38 155,53 160,56 165,48 

13 139,51 145,46 151,14 156,56 161,77 166,79 171,63 

14 144,48 150,74 156,59 162,10 167,31 172,25 176,97 

15 148,69 155,15 161,08 166,56 171,68 176,49 181,03 

 Peso (Kg) 

10 24,18 27,06 30,54 34,83 40,21 47,12 56,23 

11 26,65 30,02 34,07 39,01 45,12 52,79 62,61 

12 29,68 33,62 38,31 43,95 50,78 59,15 69,52 

13 33,05 37,60 42,94 49,24 56,72 65,63 76,33 

14 36,43 41,57 47,51 54,38 62,33 71,56 82,29 

15 39,67 45,35 51,79 59,08 67,34 76,68 87,22 

 IMC (Kg/m
2
) 

10 14,50 15,43 16,58 18,03 19,96 22,68 26,98 

11 14,73 15,76 17,01 18,60 20,67 23,54 27,88 

12 15,08 16,19 17,54 19,23 21,41 24,36 28,65 

13 15,52 16,71 18,14 19,91 22,17 25,17 29,38 

14 16,01 17,25 18,74 20,58 22,89 25,93 30,11 

15 16,54 17,82 19,35 21,23 23,59 26,67 30,89 

 Massa Gorda (%) 

10 14,63 16,06 17,89 20,34 23,83 29,32 39,59 

11 13,89 15,39 17,34 19,96 23,73 29,67 40,72 

12 12,97 14,51 16,51 19,22 23,10 29,18 40,18 

13 12,10 13,64 15,64 18,33 22,16 28,05 38,27 

14 11,42 12,93 14,89 17,51 21,19 26,72 35,94 

15 11,03 12,52 14,43 16,96 20,47 25,60 33,77 

 Perímetro Cintura (cm) 

10 53,74 56,19 59,15 62,85 67,69 74,48 85,21 

11 54,74 57,34 60,48 64,38 69,47 76,50 87,34 

12 55,82 58,56 61,84 65,89 71,09 78,15 88,60 

13 57,31 60,18 63,60 67,79 73,08 80,09 90,05 

14 59,24 62,29 65,89 70,24 75,66 82,67 92,26 

15 61,49 64,74 68,56 73,14 78,76 85,89 95,34 
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Tabela A2-2. Valores percentílicos da altura, peso, IMC, %MG e PC em função da idade: sexo feminino. 

 

Idade 
Percentil 

P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 

 Altura (cm) 

10 123,14 128,13 133,04 137,88 142,65 147,36 152,00 

11 129,18 134,26 139,27 144,21 149,09 153,92 158,69 

12 135,23 140,39 145,49 150,52 155,51 160,44 165,32 

13 140,47 145,67 150,81 155,90 160,94 165,94 170,89 

14 144,31 149,48 154,61 159,70 164,74 169,75 174,72 

15 146,87 151,98 157,05 162,08 167,08 172,04 176,97 

 Peso (Kg) 

10 23,51 26,59 30,29 34,76 40,25 47,06 55,66 

11 26,52 29,96 34,07 39,03 45,08 52,56 61,93 

12 30,32 34,14 38,66 44,08 50,64 58,66 68,60 

13 34,54 38,68 43,55 49,32 56,22 64,56 74,73 

14 38,40 42,72 47,75 53,65 60,61 68,90 78,85 

15 41,61 45,98 51,01 56,83 63,61 71,56 80,95 

 IMC (Kg/m
2
) 

10 14,28 15,39 16,72 18,33 20,35 22,94 26,43 

11 14,53 15,68 17,07 18,75 20,86 23,59 27,25 

12 14,98 16,18 17,62 19,38 21,57 24,39 28,17 

13 15,64 16,90 18,40 20,22 22,49 25,37 29,20 

14 16,27 17,57 19,11 20,97 23,26 26,16 29,94 

15 16,82 18,14 19,70 21,57 23,85 26,69 30,35 

 Massa Gorda (%) 

10 17,72 19,73 22,10 24,92 28,30 32,40 37,44 

11 17,67 19,71 22,11 24,96 28,39 32,55 37,68 

12 17,66 19,75 22,21 25,10 28,55 32,70 37,73 

13 17,82 20,03 22,60 25,59 29,10 33,23 38,12 

14 18,06 20,45 23,18 26,32 29,92 34,06 38,82 

15 18,18 20,80 23,74 27,04 30,74 34,87 39,49 

 Perímetro Cintura (cm) 

10 51,55 54,86 58,71 63,25 68,68 75,32 83,65 

11 53,53 56,74 60,48 64,88 70,18 76,69 84,94 

12 55,36 58,46 62,05 66,31 71,43 77,76 85,83 

13 56,99 59,95 63,40 67,48 72,40 78,48 86,28 

14 58,42 61,25 64,54 68,42 73,10 78,90 86,33 

15 59,71 62,41 65,52 69,20 73,62 79,08 86,08 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Prevalência de sobrepeso e obesidade dos alunos da Escola Básica de 

Leça da Palmeira: um estudo exploratório breve 
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Resumo 

 

Este estudo apresenta, genericamente, as prevalências de risco 

ponderal, em função dos anos de escolaridade, dos jovens da Escola Básica 

de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos. A amostra é constituída por 

2822 alunos (1312 meninas e 1510 meninos), do 5º e o 9º ano de escolaridade. 

O índice de massa corporal foi utilizado para estabelecer o estatuto ponderal 

com base nos pontos de corte propostos por Cole et al. (2000). A análise 

estatística foi efetuada nos softwares SPSS v. 20 e Pepi v.4. O nível de 

significância foi mantido em 5%. Adicionalmente estimou-se o valor da 

estatística Kappa. Estes cálculos foram efetuados no programa estatístico 

STATA 13. 

Os valores médios do IMC ao longo dos anos de escolaridade de todos 

os alunos nos três anos do estudo sofreram um ligeiro aumento, com algumas 

diferenças entre meninos e meninas, de acordo com a variabilidade 

maturacional. O IMC feminino aumenta ao longo da idade e é superior aos 

valores masculinos.  

A prevalência de sobrepeso e obesidade é de 35,3% nas meninas (9,7% 

de obesos e 25,6% de sobrepeso), e 33,2% nos meninos (9,8% de obesos e 

23,4% de sobrepeso).  

Ao longo dos três anos do estudo parece verificar-se uma diminuição da 

prevalência de sobrepeso a favor da normoponderal em ambos os sexos. Na 

obesidade também houve uma melhoria dos valores, principalmente nos 

rapazes. 

As prevalências encontradas, as mais elevadas a nível nacional, 

justificam a adoção de medidas corretivas de comportamentos alimentares e de 

exercício físico, com impacto na diminuição do risco de doenças 

cardiovasculares, e com o objetivo de inverter a tendência crescente de 

aumento global do sobrepeso e da obesidade.  

 

Palavras-chave: prevalência, normoponderal, obesidade, sobrepeso, 

jovens. 
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Abstract 

 

This study aims to compare the prevalence of pondered risk in 

adolescents according to their school level. 

A cross-sectional study was performed in Leça da Palmeira school 

(northern coast of Portugal). The sample had 2822 students (1312 girls and 

1510 boys), from 5th to 9th grade. 

Body mass index was used to determine weight status, based on cutoff 

points proposed by Cole et al (2000). 

 Statistical analysis was performed using SPSS software version 20, 

Pepi v.4.and STATA 13 The significance level was kept at 5%. 

Along school years, there was an increase in normal weight average 

values of students up to 8th grade,  and then values became reversed: 9,7% of 

the assessed students were obese, and 24,5% had overweight; boys and girls 

had similar prevalence of obesity (9,8% and 9,7%) and there is evidence of 

higher values in overweighed girls (25,6% and 23,4%). Over the three year 

study was noticed a decrease in overweight towards to normalponderal 

category in both sexes. In obesity, there was also increased records, especially 

for boys. The overweight values of Leça da Palmeira students are higher than 

those found in all Portuguese studies on overweight and obesity, except in the 

Azores. Prevalence rates justify the adoption of measures of healthier habits, to 

reduce the risk of cardiovascular diseases. 

 

Keywords: normal weight, obesity, overweight, young. 
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4.1. Introdução 

 
Segundo o relatório de março de 2013 da Organização Mundial de 

Saúde a obesidade quase duplicou desde 1980. Em 2008, 35% de adultos com 

20 anos ou mais sofriam de sobrepeso e 11% destes eram obesos; 65% da 

população mundial vive em países onde o excesso de peso e obesidade mata 

mais do que o baixo peso; em 2011 mais de 40 milhões de crianças com 

menos de 5 anos tinham um peso acima do normal.  

As mudanças nos padrões de alimentação e atividade física são 

frequentemente o resultado de mudanças ambientais e sociais associados ao 

desenvolvimento e à falta de políticas de apoio em setores como a saúde, 

agricultura, transportes, planeamento urbano, meio ambiente, processamento 

de alimentos, distribuição, marketing e educação (Enes & Slater, 2010)  

Fonseca (2008), refere que a obesidade é uma doença crónica com 

grande impacto na imagem corporal, sobretudo no período circum-pubertário. 

Algumas co-morbilidades podem ter a sua origem neste grupo etário, sobretudo 

face aos modelos e padrões atuais do corpo e à pressão que é colocada aos 

jovens para se “conformarem” a estes “ideais de beleza” (Guerreiro, 2008). Os 

problemas psicossociais sendo comuns e precoces, são muitas vezes 

desvalorizados pelos adultos, determinando uma influência negativa no 

desenvolvimento do adolescente (Fonseca, 2008). Por exemplo, no estudo 

Health Behaviour in School-aged Children – HBSC (WHO, 2013), que contém 

também uma amostra de jovens portugueses dos 11 aos 16 anos é referido 

que os que têm sobrepeso ou são obesos consideram a sua saúde razoável ou 

má, sentem-se infelizes estando por vezes irritados ou considerados com mau 

feitio e cumprem dietas inadequadas. Segundo Dixon et al. (2003) obesos 

graves, principalmente meninas, têm uma fraca imagem do seu corpo, tem 

maior risco de entrar em depressão ou de agravarem a depressão já existente, 

ficando tristes, solitárias, demonstrando nervosismo e elevado grau de 

insucesso escolar. Adicionalmente, é importante referir que a obesidade 

também tem custos elevados na economia nacional, na ordem dos 3,5% das 

despesas totais em saúde Pereira et al. (1999, 2003).  
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No estudo realizado por Machado et al. (2010) são apresentadas as 

prevalências de sobrecarga ponderal (pré-obesidade e obesidade) em Portugal 

(dados de 2010) em adolescentes dos 11 aos 15 anos de idade. Os meninos 

dos 11 aos 13 anos apresentam prevalências de 25% e as meninas de 22%. 

Dos 13 aos 15 anos, nos meninos, o valor é de 18% enquanto nas meninas é 

de 13%  

 O interesse em conhecer os níveis de sobrepeso e obesidade da 

população estudantil da Escola Básica de Leça da Palmeira prende-se com a 

necessidade de identificar, com clareza, os valores da prevalência das 

categorias ponderais em cada ano de escolaridade e sexo a fim de 

desenvolver ações passíveis de promover estilos de vida mais saudáveis. O 

presente estudo pretende responder a várias questões de que destacamos: 

Qual é a prevalência de sobrepeso e obesidade em função do ano de 

escolaridade e sexo? As prevalências de sobrepeso e obesidade dos alunos de 

Leça da Palmeira são comparáveis com as de outros estudos realizados em 

diferentes regiões de Portugal? Qual a alteração na incidência das categorias 

ponderais entre 2010-2013 em cada ano de escolaridade? 

 

4.2. Procedimentos metodológicos 

 

4.2.1. Amostra 

A informação da presente pesquisa provém do estudo “Desafios à vida 

mais saudável na Escola e na Família”, uma pesquisa com delineamento 

longitudinal-misto realizado com alunos dos 2º e 3º ciclos da Escola Básica de 

Leça da Palmeira do 5º ao 9º ano de escolaridade, nos anos 2010/11 a 

2012/13. A amostra total é composta por 2822 casos (1312 meninas e 1510 

meninos), conforme Tabela 1. 
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Tabela 1. Distribuição amostral em função do ano de estudo, ano de escolaridade e sexo. 

 
Ano de 

escolaridade 

2010/11 2011/12 2012/13 

Fem Masc Total Fem Masc Total Fem Masc Total 

5º 104 130 234 110 105 215 86 95 181 

6º 121 122 243 104 135 239 115 128 243 

7º 71 101 172 86 97 183 103 115 218 

8º 64 78 142 56 89 145 83 91 174 

9º 83 76 159 69 78 147 57 70 127 

Total 443 507 950 425 504 929 444 499 943 

 

A Tabela 2 apresenta o número de alunos avaliados longitudinalmente 

nos três anos do estudo. 

 

Tabela 2. Distribuição amostral dos alunos observados consecutivamente durante 3 anos. 

 

Ano de 

escolaridade 

2010/11 2011/12 2012/13 

Fem Masc Total Fem Masc Total Fem Masc Total 

5º 82 88 170       

6º 65 68 133 82 89 171    

7º 47 64 111 63 72 135 82 88 170 

8º    39 66 105 68 72 140 

9º       49 68 117 

Total 194 220 414 184 227 411 199 228 427 

 

 

4.2.2. Medidas antropométricas 

 
As medições foram realizadas por pessoal devidamente treinado 

seguindo o protocolo da International Society for the Advancement of 

Kinanthropometry (Ross and Ward, 1986). A medição da altura foi feita com um 

estadiómetro HOLTAIN. O peso foi medido com o sujeito descalço e com 

roupas leves, numa balança de bio-impedância da marca TANITA BC-418 MA. 

O índice de massa corporal (IMC) foi obtido pela razão do peso pela altura 

expressa em kg/m2. Os valores de corte utilizados para definir as categorias 

normoponderal, sobrepeso e obeso são os referidos por Cole et al. (2000). 
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4.2.3. Procedimentos estatísticos 

 

Foram calculadas as prevalências e respetivos intervalos de confiança a 95% 

(IC95%) utilizando o software SPSS v.20 e Pepi versão 4.0, bem como tabelas 

de contingência entre os anos “extremos” de cada corte. Adicionalmente 

estimou-se o valor da estatística Kappa. Estes cálculos foram efetuados no 

programa estatístico STATA 13. 

 

4.3. Resultados 

 
A Tabela 3 contém as prevalências de alunos normoponderais, com 

sobrepeso e obesos por ano de escolaridade. Em itálico são referidos os 

intervalos de confiança a 95% (IC95%) para cada uma dessas categorias. 

 

Tabela 3. Distribuição das prevalências (e respetivos intervalos de confiança a 95%) nas categorias de 

normoponderal, sobrepeso e obesidade em função do ano de escolaridade.  

 

Ano 

escolar 

Normoponderal 

% (IC95%) 

 

n 

Sobrepeso 

% (IC95%) 

 

n 

Obesidade 

% (IC95%) 

 

n 
Total 

5º 61,7 (51,6-73,6) 389 26,2 (16,0-40,1) 165 12,1 (2,8–29,4) 76 630 

6º 61,9 (51,673,6) 449 27,3 (17,2–41,9) 198 10,8 (2,8–29,4) 78 725 

7º 66,8 (56,1–78,8) 383 25,0 (14,9–38,4) 143 8,2 (1,2–23,8) 47 573 

8º 68,1 (57,1–80,0) 314 22,8 (13,8–36,6) 105 9,1 (2,8–29,4) 42 461 

9º 74,4 (63,0–86,9) 322 18,2 (10,2–31,2) 79 7,4 (1,2–23,8) 32 433 

Total 65,8 %  1857 24,5%  690 9,7%  275 2822 

 

 Verificamos que à medida que a escolaridade avança, aumenta o estado 

normoponderal dos alunos e diminui o estado de sobrepeso. A obesidade 

diminui exceto do 7º para o 8º ano. 

Na Tabela 4 podemos comparar as mesmas prevalências mas 

diferenciando o sexo. Em itálico são apresentados os intervalos de confiança a 

95% (IC) para cada uma dessas categorias. 

 

 

 



Prevalência de sobrepeso e obesidade dos alunos da Escola Básica de Leça da Palmeira  

 

93 
 

Tabela 4. Distribuição das prevalências (e respetivos intervalos de confiança a 95%) nas categorias de 

normoponderal, sobrepeso e obesidade em função do sexo.  

 
Sexo Normoponderal Sobrepeso Obesidade Total 

Feminino 64,7% (849) 25,6% (336) 9,7% (127) 1312 

 54,1 – 76,5 16,0 – 40,1 2,8 – 29,4  

Masculino 66,8% (1008) 23,4% (354) 9,8% (148) 1510 

 56,1 – 78,2 13,8 – 36,6 2,8 – 29,4  

Total 65,8% (1857) 24,5% (690) 9,7% (275) 2822 

 

 Nesta tabela podemos verificar que a percentagem de normoponderais e 

obesidade masculina é superior à feminina, enquanto o sobrepeso é superior 

nas meninas. 

 Para comparar as categorias ponderais ao longo dos anos de 

escolaridade e sexo, baseamo-nos na Tabela 5. Em itálico são apresentados 

os intervalos de confiança a 95% (IC) para cada uma dessas categorias. 

 

Tabela 5. Distribuição das prevalências (e respetivos intervalos de confiança a 95%) nas categorias de 

normoponderal, sobrepeso e obesidade ao longo dos anos de escolaridade e por sexo (percentagem e 

número de casos). 

 

Ano de 

escolaridade 
Sexo 

Normoponderal Sobrepeso Obesidade 

% n % n % n 

5º 

FEM 58,9 178 28,0 83 13,1 39 

 48,7–70,1  17,1-41,9  4,64-24,7  

MASC 64,1 211 25,0 82 10,9 37 

  53,6-75,9  14,9-38,4  2,8-29,4  

6º 

FEM 60,7 206 29,1 99 10,2 35 

 50,6-72,4  18,3-43,6  2,8-29,4  

MASC 63,1 243 25,7 99 11,2 43 

  52,6-74,7  16,0-40,1  2,8-29,4  

7º 

FEM 63,1 166 26,5 68 12,7 26 

 52,6-74,7  16,0-40,1  2,8-29,4  

MASC 69,3 217 23,9 75 6,8 21 

  58,5-81,7  13,8-36,6  1,2-23,8  

8º 

FEM 69,1 139 23,0 48 7,8 16 

 58,1-81,1  13,8-36,6  1,2-23,8  

MASC 67,7 175 22,2 57 10,1 26 

  57,1-80,1  12,7-34,8  2,8-29,4  

9º 

FEM 76,0 160 18,6 38 5,4 11 

 64,5-88,6  10,5-31,2  0,2-17,8  

MASC 72,4 162 18,4 41 9,2 21 
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  61,0-84,6  10,5-31,2  2,8-29,4  

TOTAL     1857   690   275 

 

Verifica-se tendência para o aumento da prevalência das alunas 

normoponderais do 5º ao 9º ano; inversamente, as categorias de sobrepeso e 

obesidade, diminuem as suas prevalências, de uma forma mais expressiva no 

sobrepeso. Nos rapazes do 5º ao 9º ano, também se verifica um aumento dos 

normoponderais, embora assumindo um padrão irregular. Nos rapazes 

observa-se uma tendência para a diminuição dos alunos com sobrepeso e 

obesidade, embora esta última seja menos expressiva, assumindo em ambas 

as categorias, um padrão irregular. 

 

A Figura 1 ilustra a variação percentual por categoria ponderal 

(sobrepeso e obesos) ao longo de cada ano de escolaridade e sexo. 

 

Figura 1. Categorias de sobrepeso e obesidade ao longo dos anos de escolaridade, por sexo. 

 

 

As Tabelas 6 e 7 referem-se às alterações nas frequências de casos em 

cada uma das categorias ponderais definidas pelas respetivas cortes, cuja 

análise dos extremos, i.e., entre o 1º e 3º anos de estudo, por corte, está nas 

Tabelas de 8 a 13. 
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Tabela 6. Valores das diferentes prevalências das categorias ponderais das meninas observadas durante 

3 anos. 

 

Ano de 

escolaridade 

2010/11 2011/12 2012/13 

Categorias Ponderais Categorias Ponderais Categorias Ponderais 

Norm Sobrep Obeso Norm Sobrep Obeso Norm Sobrep Obeso 

5º 
62,2% 

(51) 

28,0% 

(23) 

9,8% 

(8) 
      

6º 
(58,5%) 

(38) 

33,8% 

(22) 

7,7% 

(5) 

62,2% 

(51) 

29,3% 

(24) 

8,5% 

(7) 
   

7º 
59,6% 

(28) 

31,9% 

(15) 

8,5% 

(4) 

57,1% 

(36) 

33,3% 

(21) 

9,5% 

(6) 

68,3% 

(56) 

24,4% 

(20) 

7,3% 

(6) 

8º    
66,7% 

(26) 

23,1% 

(9) 

10,3% 

(4) 

60,3% 

(41) 

30,9% 

(21) 

8,8% 

(6) 

9º       
65,3% 

(32) 

26,5% 

(13) 

8,2% 

(4) 

Total ano 194 184 199 

 

Tabela 7. Valores das diferentes prevalências das categorias ponderais dos meninos observados durante 

3 anos. 

 

Ano de 

escolaridade 

2010/11 2011/12 2012/13 

Categorias Ponderais Categorias Ponderais Categorias Ponderais 

Norm Sobrep Obeso Norm Sobrep Obeso Norm Sobrep Obeso 

5º 
63,6% 

(56) 

25,0% 

(22) 

11,4% 

(10) 
      

6º 
(63,2%) 

(43) 

26,5% 

(18) 

10,3% 

(7) 

67,4% 

(60) 

23,6% 

(21) 

9,0% 

(8) 
   

7º 
68,8% 

(44) 

26,6% 

(17) 

4,7% 

(3) 

65,3% 

(47) 

26,4% 

(19) 

8,3% 

(6) 

70,5% 

(62) 

23,9% 

(21) 

5,7% 

(5) 

8º    
71,2% 

(47) 

22,7% 

(15) 

6,1% 

(4) 

72,2% 

(52) 

22,2% 

(16) 

5,6% 

(4) 

9º       
76,5% 

(52) 

19,1% 

(13) 

4,4% 

(3) 

Total ano 220 227 228 

 

Em termos genéricos nota-se uma elevada consistência de manutenção 

das categorias ponderais de alunos e alunas em cada coorte ao longo dos 3 

anos do estudo, sendo que o valor de Kappa se situa entre 0.60 e 0.77. 
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Tabela 8. Tabulação das classificações das categorias ponderais entre o 1º e 3º ano de estudo. 

Resultados das meninas (1ª corte). 

 

  Estatuto Ponderal 3 

  Normal Sobrepeso Obesidade Total 

Estatuto 
Ponderal 1 

Normal 51 3 0 54 

 94,44 5,56 0.00 100,00 

Sobrepeso 7 12 1 20 

 35.00 60,00 5,00 100,00 

Obesidade 0 2 4 6 

 0,00 33,33 66,67 100,00 

Total 58 17 5 80 

72,50 21,25 6,25 100,00 

Kappa = 0,64 ± 0,09; p < 0,001 

 

 

Tabela 9. Tabulação das classificações das categorias ponderais entre o 1º e 3º ano de estudo. 

Resultados dos meninos (1ª corte). 

 

  Estatuto ponderal 3  

  Normal Sobrepeso Obesidade Total 

Estatuto 
Ponderal 1 

Normal 54 2 0 56 

 96,43 3,57 0,00 100,00 

Sobrepeso 10 11 0 21 

 47,62 52,38 0,00 100,00 

Obesidade 0 4 6 10 

 0,00 40,00 60,00 100,00 

Total 64 17 6 87 

73,56 19,54 6,90 100,00 

Kappa = 0,61 ± 0,08; p < 0,001 

 

 

Tabela 10. Tabulação das classificações das categorias ponderais entre o 1º e 3º ano de estudo. 

Resultados das meninas (2ª corte). 

 

  Estatuto ponderal 3  

  Normal Sobrepeso Obesidade Total 

Estatuto 
ponderal 1 

Normal 36 3 0 39 

 92,31 7,69 0,00 100,00 

Sobrepeso 6 13 3 22 

 27,27 59,09 13,64 100,00 

Obesidade 0 2 3 5 

 0,00 40,00 60,00 100,00 

Total 42 18 6 66 

63,64 27,27 6,90 100,00 

Kappa = 0,60 ± 0,08; p < 0,001 
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Tabela 11. Tabulação das classificações das categorias ponderais entre o 1º e 3º ano de estudo. 

Resultados dos meninos (2ª corte). 

 

  Estatuto Ponderal ano 3  

  Normal Sobrepeso Obesidade Total 

Estatuto 
Ponderal 

ano 1 

Normal 41 2 0 43 

 95,35 4,65 0,00 100,00 

Sobrepeso 7 11 0 18 

 38,89 61,11 0,00 100,00 

Obesidade 0 3 3 6 

 0,00 50,00 50,00 100,00 

Total 48 16 3 67 

71,64 23,88 4,48 100,00 

Kappa = 0,62 ± 0,10; p < 0,001 

 

 

Tabela 12. Tabulação das classificações das categorias ponderais entre o 1º e 3º ano de estudo. 

Resultados das meninas (3ª corte). 

 

  Estatuto Ponderal ano 3  

  Normal Sobrepeso Obesidade Total 

Estatuto Ponderal 
ano 1 

Normal 28 2 0 30 

 93,33 6,67 0,00 100,00 

Sobrepeso 3 9 0 12 

 25,00 75,00 0,00 100,00 

Obesidade 0 0 4 4 

 0,00 0,00 100,00 100,00 

Total 31 11 4 46 

67,39 23,91 8,70 100,00 

Kappa = 0,78 ± 0,12; p < 0,001 

 

 
Tabela 13. Tabulação das classificações das categorias ponderais entre o 1º e 3º ano de estudo. 

Resultados dos meninos (3ª corte). 

 

  Estatuto Ponderal ano 3  

  Normal Sobrepeso Obesidade Total 

Estatuto 
Ponderal 

ano 1 

Normal 45 2 0 47 

 95,74 4,26 0,00 100,00 

Sobrepeso 3 11 0 14 

 21,43 78,57 0,00 100,00 

Obesidade 0 1 2 3 

 0,00 33,33 66,67 100,00 

Total 48 14 2 64 

75,00 21,88 3,13 100,00 

Kappa = 0,77 ± 0,11; p < 0,001 
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4. Resultados e discussão 

 
Este estudo pretendeu responder às seguintes questões: 

 

1. Qual a prevalência de obesidade e sobrepeso dos alunos da Escola Básica 

de Leça da Palmeira do 5º ao 9º ano de escolaridade, no triénio 2010 a 2013? 

 

Na população escolar estudada e avaliada no triénio 2010/2013, 

abrangendo 5 anos de escolaridade (do 5º ao 9º ano) e os diferentes sexos, 

constatou-se uma prevalência média de 65,8% de normoponderais, 24,5% de 

sobrepeso e 9,7% de obesidade, ou seja em cada 10 alunos 1 sofre de 

obesidade e cerca de 3 de sobrepeso. 

Acompanhando a evolução da média do IMC de todos os alunos durante 

3 anos, verificamos uma tendência de aumento com o ano de escolaridade, tal 

como se verificou noutros estudos da Tabela 14. 

 

Tabela 14. Comparação da média do IMC dos alunos em 2010/11 e 2012/13 nos diferentes anos de 

escolaridade. 

 

 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

IMC 2010/11 19,75 19,70 21,08 24,31 21,42 

IMC 2012/13 19,85 20,14 20,76 21,72 22,35 

 

2. Como se posicionam os resultados das categorias ponderais de Leça da 

Palmeira quando comparados com outros estudos nacionais publicados?  

 

Para uma análise comparativa dos resultados obtidos, foi construída a 

Tabela 15 que apresenta prevalências da sobrecarga ponderal (sobrepeso e 

obesidade) em diferentes estudos, regiões, grupos etários e sexo. 

 

Tabela 15. Trabalhos epidemiológicos portugueses de prevalência de sobrecarga ponderal (sobrepeso e 

obesidade). 

 

ANO REGIÃO 
Nº 

AMOSTRA 
SEXO SOBREPESO 

PREVALÊNCIA 

SOBREPESO 
OBESO 

PREVALÊNCIA 

OBESIDADE 

2005 Esposende 2809 ♀ 1423 19,0% 18,7% 4,2% 4,6% 
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Martins ♂ 1386 18,3% 4,9% 

2006 
R.A. Açores 

Maia 
3133 

♀ 1477 

♂ 1656 

25% 

24% 
24,5% 

10,4% 

9,9%, 
10,2% 

2009  
Vouzela 

Maia 
621 

♀ 300 

♂321 

18% 

24% 
21% 

3,2% 

6,1% 
4,7% 

2009 
R.A.Madeira 

Gouveia 
2503 

♀ 1237 

♂ 1266 

10,99% 

14,22% 
12,6% 

1,86% 

2,61% 
2,2% 

2011 
Santo Tirso 

Figueiredo 
961 

♀ 498 

♂ 463 

19,9% 

19,0% 
19,5% 

6,0% 

6,1% 
6,1% 

2012 

Castelo 

Branco 

Ferreira 

1084 
♀ 591 

♂ 493 

17,3% 

17,2% 
17,3% 

2,5% 

4,9% 
3,7% 

2013 
Leça da 

Palmeira 
2822 

♀ 1312 

♂ 1510 

25,6% 

23,4% 
24,5% 

9,7% 

9,8% 
9,8% 

 

O estudo na Escola Básica de Leça da Palmeira revela as prevalências 

de sobrepeso e obesidade mais elevadas do continente sendo semelhantes 

aos valores encontrados nos Açores.  

 

Os resultados observados parecem ser consistentes com as conclusões 

referidas por Enes & Slater, 2010 relativamente às consequências das 

mudanças dos padrões de alimentação e atividade física em crianças e jovens. 

 

3. Qual a evolução das categorias ponderais em alunos avaliados 

continuamente no triénio 2010-13? 

 

 Esta questão foi abordada em duas diferentes perspetivas. A primeira 

avaliando a progressão do IMC em cada corte de alunos, verificando-se um 

aumento consistente deste indicador ao longo dos 3 anos de estudo.  

 

Tabela 16. Tabulação das médias do IMC entre o 1º e 3º anos no estudo comparando os valores entre 

2010/11 e 2012/13. 

 

 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

1º corte 19,59  20,75   

2º corte  20,40  21,39  

3º corte   20,91  22,34 
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A segunda avaliando a variação das categorias ponderais, no mesmo 

intervalo de tempo. Considerando as respetivas categorias ponderais, parece 

verificar-se uma tendência para a diminuição da prevalência de sobrepeso a 

favor da normoponderal, tanto nos meninos como nas meninas ao longo dos 3 

anos do estudo. Relativamente à obesidade, também se verificou uma ligeira 

diminuição da prevalência, principalmente nos meninos conforme Tabelas de 8 

a 13.  

Estas alterações foram interpretadas como podendo ser devidas ao pico 

de velocidade de crescimento dos alunos bem como às matérias lecionadas a 

partir do 5º ano de escolaridade (principalmente com a introdução da educação 

física com carga horária mais significativa e dando realce ao desenvolvimento 

da aptidão física, bem como as ciências com o seu programa de alimentação). 

 

4.5. Conclusão 

 

Com a progressão na escolaridade, observou-se: 

 Um aumento constante do IMC do 5º ao 9º ano; 

  Um aumento da prevalência de normoponderais e uma diminuição 

dos alunos com sobrepeso/obesidade; 

 A obesidade é mais expressiva nos alunos mais novos e nas 

meninas do 2º corte. 

 As meninas apresentam maior prevalência de sobrepeso que os 

meninos.  

 Na obesidade a prevalência nos meninos é ligeiramente mais 

elevada. 

 

Estando a obesidade associada aos principais fatores de risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, deve ser abordada através de 

programas de prevenção e/ou correção, nomeadamente acompanhamento 

psicológico, exercício físico e nutrição saudável, com envolvimento ativo das 

Famílias da CJR. 
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5.1. Síntese final e conclusões gerais 

 
 No capítulo 2 foi feita uma abordagem das diferentes perspetivas do 

conceito de CJR – social, legal, psicológica, clínica e epidemiológica. 

 No contexto escolar a CJR é conotada com o insucesso escolar. No 

entanto, esta noção deverá, a nosso ver, ser vista de uma forma mais 

abrangente. O estilo de vida sedentário da sociedade moderna pode e deve ser 

combatido nas aulas de educação física, espaço privilegiado para esse efeito, 

tanto de forma direta, ao proporcionar experiências motivadoras, como de 

forma indireta, ao promover a aquisição e desenvolvimento de hábitos de vida 

saudáveis. 

 No capítulo 3 foi descrito o crescimento somático dos jovens de Leça da 

Palmeira e foram construídas cartas percentílicas referentes à altura, peso, 

IMC, PC, %MG. Estas cartas poderão servir de instrumento para o despiste de 

CJR no aspeto motor. 

 No capítulo 4 foram descritas as prevalências de risco ponderal, em 

função dos anos de escolaridade, dos jovens da Escola Básica de Leça da 

Palmeira, concelho de Matosinhos. O índice de massa corporal foi utilizado 

para estabelecer o estatuto ponderal com base nos pontos de corte propostos 

por Cole et al. (2000). Foram analisados os valores do IMC para saber qual a 

tendência que se verificava na escola (se era ou não semelhante aos outros 

estudos). As prevalências encontradas nos alunos e alunas do 2º e 3º ciclos da 

Escola Básica de Leça da Palmeira foram comparadas com outros estudos 

nacionais, do continente e ilhas. 

 

5.2. Conclusões gerais 

 
As pesquisas elaboradas levaram-nos às seguintes conclusões, 

apresentadas de acordo com os capítulos a que se referem: 

 

Capítulo 2. Criança e jovem em risco. Extensão desta noção ao contexto 

da Educação Física 
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(1) A identificação mais objetiva e facilmente mensurável de CJR encontra- 

se no domínio epidemiológico e clínico. 

(2) Os dados oriundos de pesquisas no âmbito da Saúde Pública e da 

Epidemiologia mostram os incrementos sistemáticos das prevalências 

de obesidade e sedentarismo de crianças e jovens, bem como as 

comorbilidades que lhes estão associadas. 

(3) A dificuldade de identificar uma criança ou jovem em risco do ponto de 

vista motor pode ser ultrapassada com a utilização de técnicas 

estatísticas multivariadas.  

(4) Uma aproximação singela pode ser realizada com base nas 

distribuições percentílicas do crescimento somático e do desempenho 

motor 

 

Capítulo 3. Valores de referência e cartas percentílicas do crescimento 

de crianças e jovens da Escola Básica de Leça da Palmeira. Uma 

abordagem centrada no método LMS  

 

(1) Os valores medianos de altura de crianças e jovens leceiros são 

semelhantes aos estudos analisados. Quanto ao peso, são mais 

pesados até aos 13 anos e têm valores de IMC e de %MG semelhantes, 

somente, aos estudos nacionais. Contrariamente, os valores medianos 

do PC dos leceiros são inferiores a todos os outros estudos. 

(2) Este estudo acrescenta novos dados sobre o crescimento, composição 

corporal e perímetro da cintura, curvas de percentis em crianças e 

adolescentes de Leça da Palmeira, o que é uma informação importante 

para os educadores, pediatras, nutricionistas e técnicos envolvidos com 

o desporto de jovens. 

(3) O presente relatório disponibiliza referências locais relevantes sobre o 

crescimento e composição corporal de crianças e adolescentes, e pode 

ser útil aos padrões de crescimento populacionais específicos e estado 

de saúde. 
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Capítulo 4. Valores de prevalência de sobrepeso e obesidade dos alunos 

da Escola Básica de Leça da Palmeira: um estudo exploratório breve 

 

Na população escolar estudada e avaliada no triénio 2010/2013, 

abrangendo 5 anos de escolaridade (do 5º ao 9º ano) e os diferentes sexos, 

constatou-se uma prevalência média de 65,8% de normoponderais, 24,5% de 

sobrepeso e 9,7% de obesidade, ou seja em cada 10 alunos 1 sofre de 

obesidade e cerca de 3 de sobrepeso. 

Acompanhando a evolução da média do IMC de todos os alunos 

durante 3 anos, verificamos uma tendência de aumento com o ano de 

escolaridade, bem como no estudo feito aos mesmos alunos que se 

mantiveram a ser avaliados durante 3 anos consecutivos. Verificou-se o 

mesmo noutros estudos do território nacional. 

O estudo na Escola Básica de Leça da Palmeira revela as 

prevalências de sobrepeso e obesidade mais elevadas do continente sendo 

semelhantes aos valores encontrados nos Açores.  

Considerando as respetivas categorias ponderais, parece verificar-se 

uma tendência para a diminuição da prevalência de sobrepeso a favor da 

normoponderal, tanto nos meninos como nas meninas ao longo dos 3 anos 

do estudo. Relativamente à obesidade, também se verificou uma ligeira 

diminuição da prevalência, principalmente nos meninos. Estas alterações 

foram interpretadas como podendo ser devidas ao pico de velocidade de 

crescimento dos alunos bem como às matérias lecionadas a partir do 5º ano 

de escolaridade (principalmente com a introdução da educação física com 

carga horária mais significativa e dando realce ao desenvolvimento da 

aptidão física, bem como as ciências com o seu programa de alimentação).  

 

Estando a obesidade associada aos principais fatores de risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, deve ser abordada através de 

programas de prevenção e/ou correção, nomeadamente acompanhamento 

psicológico, exercício físico e nutrição saudável, com envolvimento ativo das 

Famílias da CJR. 
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Em síntese, podemos concluir que: 

A realização deste trabalho permitiu construir conhecimento relevante para: 

- clarificar o conceito de CJR de modo mais abrangente; 

- operacionalizar esse conceito no domínio do crescimento somático. 

A clarificação e a operacionalização deste conceito constituem um 

importante contributo para, associada ao conhecimento dos níveis de 

desempenho motor e de atividade física, possibilitar a configuração de um perfil 

multidimensional mais alargado. 

Os resultados obtidos com a realização deste estudo podem ainda 

contribuir de uma forma mais abrangente para a promoção da saúde pública, 

através do reforço da parceria institucional já existente entre a escola e o 

centro de saúde de Leça da Palmeira, o qual poderá utilizá-los como valores de 

referência para a caraterização da sua população estudantil. 


