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Resumo 

 

Objetivo: O sobrepeso e obesidade apresentam um caráter multifatorial, sugerindo-se 

que é o resultado da combinação de vários fatores como distúrbios ambientais, 

genéticos, comportamentais, estilos de vida, atividade física (AF) e hábitos 

alimentares. O presente estudo teve como objetivo analisar as relações entre os 

conhecimentos nutricionais (CN), a AF, a aptidão cardiorrespiratória (ACR) e os 

indicadores de obesidade em adolescentes da cidade de Bragança. 

Métodos: A amostra é constituída por 132 adolescentes (57 raparigas e 75 rapazes), 

estudantes na cidade de Bragança e com idades compreendidas entre os 12 e 18 

anos. A AF foi avaliada através de acelorometria (GT3x; Actigraph), a ACR foi 

mensurada pelo teste vaivém- 20m, os CN foram avaliados pelo General Nutrition 

Knowledge Questionnaire for Adolescents (GNKQA), versão portuguesa. O índice de 

massa corporal (IMC) foi calculado através da fórmula peso/altura (kg/m²), o perímetro 

da cintura (PC) e o perímetro da anca (PA) foram medidos, em centímetros (cm) 

através de uma fita métrica não extensível. A percentagem de massa gorda (%MG) 

total e do tronco foram avaliadas por bioimpedância com recurso à balança eletrónica 

Tanita BC545.  

Resultados: Através da regressão linear múltipla, utilizando o método Enter, e 

assumindo a %MG como variável dependente e o sexo, a idade, os CN, a ACR e os 

níveis de AF como variáveis independentes, explicou-se 52,9% (P<0,001) da variância 

na variável dependente, sendo que apenas as variáveis sexo, ACR e a AF Sedentária 

apresentaram relações significativas com a %MG. Com o método Stepwise, verificou-

se que apenas a ACR explica 40.9% (P<0,001) da variância da %MG. No segundo 

modelo (final), com a inclusão do sexo, o modelo passou a explicar 49,1% (P<0,001) 

da variância na variável dependente. 

Conclusão: Das variáveis analisadas, a ACR e o sexo são as variáveis mais 

determinantes para explicar a variância na %MG, apesar da AF Sedentária apresentar 

também uma relação significativa com a variável dependente. 
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Abstract 

 

Background: Overweight and obesity have a multifactorial genesis, suggesting that is 

the result from the combination of several factors such as genetic, behavioral, 

environmental disturbances, lifestyles, physical activity and eating habits. The purpose 

of this study was to analyze the relations between nutrition knowledge, physical 

activity, cardiorespiratory fitness and obesity indicators in adolescents in the city of 

Bragança. 

Methods: The sample comprised 132 adolescents (57 girls and 75 boys), students in 

the city of Bragança and with ages between 12 and 18 years old. Physical activity was 

using an accelerometer (GT3x; Actigraph), cardiorespiratory fitness was assessed by 

maximal multistage 20m shuttle run, nutrition knowledge was assessed by General 

Nutrition Knowledge Questionnaire, for Adolescents (GNKQA), portuguese version. 

The obesity indicators measured were body mass index (kg/m²), waist and hip 

circumference (cm) with a tape not extensible. The body fat percentage, total and trunk 

were measured by bioimpedance with an electronic scale Tanita BC545. 

Results: Through multiple linear regression, using the Enter method, and assuming 

body fat percentage as the dependent variable and sex, age, nutrition knowledge, 

cardiorespiratory fitness and physical activity levels as independent variables, was 

explained 52.9% up (P <0.001) the variance in the dependent variable, and only the 

variables gender, cardiorespiratory fitness and sedentary physical activity showed 

significant relations with body fat percentage. In the stepwise method, it we founded 

that only cardiorespiratory fitness explains 40.9% (P <0.001) of the variance in body fat 

percentage. In the second model (final), with the inclusion of sex, the model went to 

explain 49.1% (P <0.001) of the variance in the dependent variable. 

Conclusions: Of the variables analyzed, cardiorespiratory fitness and sex are the 

most determinant variables to explain the variance in the body fat percentage, despite 

the sedentary physical activity also show a significant relationship with the dependent 

variable. 

 

 

 

KEYWORDS: INDICATORS OF OBESITY, NUTRITION KNOWLEDGE, 

PHYSICAL ACTIVITY AND CRADIORESPIRATORY FITNESS, 

ADOLESCENTS. 
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Introdução 

 

A obesidade é um grave problema de saúde. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) estima que no ano de 2015, mais de 1,5 mil milhões de pessoas 

terão excesso de peso ou obesidade em todo o mundo (World Health 

Organization, 2005).Estes indivíduos apresentam um maior risco de 

desenvolver doenças degenerativas como acidentes vasculares cerebrais, 

hipertensão arterial sistémica, dislipidemias, aterosclerose, diabetes do tipo 2 e 

doenças hepáticas, assim como evidenciam uma maior taxa de mortalidade por 

doenças cardiovasculares (Lima & Glaner, 2006; Yanovski & Yanovski, 2011). 

Muitos dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares como a 

obesidade, normalmente observada em adultos, começa a manifestar-se em 

idades precoces (Ribeiro et al., 2006 ). 

À medida que aumenta a prevalência da obesidade, maior o interesse e 

a necessidade em estudar o problema. Um dos grupos populacionais mais 

vulneráveis é o dos adolescentes que, quando obesos, maior a probabilidade 

de estes se tornarem obesos na idade adulta (Malina & Bouchard, 1991). A 

infância e a adolescência representam, assim, períodos críticos de 

desenvolvimento nos quais diversos hábitos e comportamentos são 

estabelecidos, incorporados e, possivelmente, transferidos para idade adulta, 

tornando-se mais difíceis de serem alterados (Kim & Kwiterovich, 1995). Por 

outro lado, o sobrepeso e a obesidade infantil apresentam uma prevalência 

elevada e um caráter multifatorial (Oliveira et al., 2003a), sendo que o seu 

aparecimento e desenvolvimento são motivados por múltiplas interações entre 

o património genético e o ambiente (Maffeis, 2000b). 

A proporção de adolescentes exposta a comportamentos de risco para a 

saúde, como hábitos alimentares inadequados (Cavadini et al., 2000) e níveis 

insuficientes de atividade Física (AF) (Guedes et al., 2001) tem-se revelado 

elevada, afetando um número cada vez mais expressivo de jovens em 

diferentes países, o que tem contribuído para o aumento generalizado do 

excesso de peso (Popkin, 2001). Neste sentido, parece ser fundamental 
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aumentar o número de crianças que cumprem as recomendações de dieta e 

AF, através de uma estratégia multifatorial, por forma a ser possível atuar ao 

nível da prevenção primária da obesidade (Koplan et al., 2005). 

Sendo os hábitos alimentares dos adolescentes um processo dinâmico, 

nos quais poderão contribuir determinantes culturais, genéticos, sociais, entre 

outros, parece ser fundamental intervir ao nível das escolhas alimentares 

destes jovens no sentido de adotarem escolhas alimentares menos calóricas 

(Hearn et al., 1998). De facto, os esforços para prevenir e controlar a 

obesidade na idade adulta e na adolescência geralmente enfatizam a nutrição, 

nomeadamente envolvendo programas de informação e conhecimento sobre 

os alimentos e hábitos de alimentação saudável. Um pressuposto subjacente a 

esta abordagem consiste na perceção de que uma má compreensão ou falta 

de conhecimento sobre nutrição pode levar ao aumento da massa corporal 

(Burns et al., 1987). Apesar de ainda não estar claramente estabelecida uma 

associação relevante entre conhecimento sobre nutrição e bons hábitos 

alimentares em adultos, vários estudos têm abordado o impacto positivo do 

conhecimento sobre o comportamento nutricional em crianças e adolescentes 

(Kristjansdottir et al., 2006; Pirouznia, 2001b). No entanto, parece haver ainda 

pouca evidência científica que demonstre que esta abordagem é eficaz para o 

tratamento da obesidade, tanto na iniciação como na manutenção de perda de 

peso (Force, 1996; Glanz, 1985). 

Embora seja relativamente consensual que o aumento da prevalência do 

excesso de peso seja decorrente do maior consumo de alimentos com elevado 

valor energético, esse facto, isoladamente, parece não explicar o aumento 

exponencial de obesidade ao nível mundial. A redução dos níveis de AF, com 

especial incidência nas sociedades desenvolvidas e em vias de 

desenvolvimento, também parece exercer um papel fundamental nesse 

processo (Flynn et al., 2006). Efetivamente, o rápido aumento na prevalência 

da obesidade em países em desenvolvimento, tem sido atribuído à diminuição 

dos níveis de AF que, por sua vez, se apresenta associada a baixos níveis de 

aptidão física motivando o aparecimento de vários fatores de riscos para a 

saúde (Gupta et al., 2012). A aptidão física é um dos mais importantes 
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indicadores de saúde em crianças e adolescentes, além de ser um potente 

preditor de morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares na vida 

adulta (Ortega et al., 2008a). 

Podemos evidenciar que o excesso de gordura corporal nos 

adolescentes é um processo que depende de vários fatores, nomeadamente da 

AF, da aptidão cardiorrespiratória (ACR), dos hábitos alimentares e, 

eventualmente, dos conhecimentos nutricionais (CN). 

O presente estudo tem como objetivo analisar as relações entre os CN, 

a AF, a ACR e os indicadores de obesidade em adolescentes, estudantes na 

cidade de Bragança. 
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1.Revisão da Literatura 

 

1.1 Adolescentes 
 

Segundo World Health Organization (WHO, 2014), os adolescentes são 

pessoas jovens, entre os dez e dezanove anos de idade. Normalmente são 

considerados um grupo saudável mas muitos dos adolescentes padecem de 

falta de saúde e incapacidade. Muitas das doenças na idade adulta têm origem 

na adolescência devido ao uso do tabaco, maus hábitos alimentares e estilos 

de vida sedentários, levando à doença e morte prematura na idade adulta. 

Alguns morrem prematuramente devido a acidentes, suicídio, violência e várias 

doenças que são evitáveis e tratáveis. 

Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, 

caracterizado pelo desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social e 

pelos esforços do indivíduo em alcançar determinados objetivos relacionados 

às expectativas culturais da sociedade em que vive. A adolescência tem início 

com as mudanças corporais da puberdade e termina quando o indivíduo 

consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo progressivamente sua 

independência econômica, além da integração no seu grupo social (Tanner, 

1962). 

 

1.2.Obesidade   

 

Definição 

 

A OMS define obesidade como sendo a acumulação anormal ou 

excessiva de gordura que pode prejudicar a saúde (WHO, 2013). O ritmo 

alarmante do seu crescimento atingiu proporções preocupantes, tornando-se 

numa epidemia (James et al., 2001; Wang & Lobstein, 2006), que afeta cerca 

de 300 milhões de pessoas e num desafio global na saúde pública (WHO, 

2004a) 
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Sobrepeso e obesidade estão classificados como o 5º risco líder mundial 

de mortalidade (WHO, 2010b). 

Atualmente 65% da população do mundo vive num país onde o excesso 

de peso e obesidade mata mais pessoas do que a desnutrição (WHO, 2009). A 

OMS estimou que em 2008, 1,4 mil milhões de pessoas no mundo estariam 

com sobrepeso, com um Índice de Massa corporal (IMC ≥25 Kg/ m²) prevendo 

um aumento nos anos seguintes (WHO, 2013). Além disso, uma pesquisa com 

88% da população mundial estima que para 2030, 3,3 mil milhões de pessoas 

pelo mundo terão excesso de peso (Kelly et al., 2008). 

A obesidade é uma doença com génese multifatorial, sendo os fatores 

genéticos, metabólicos comportamentais e ambientais determinantes nesta 

patologia (Andreelli, 2004; DGS, 2004). Diferenças no estado nutricional podem 

ser decorrentes tanto de influência genética, quanto do meio ambiente, e da 

interação entre ambos(Eveleth & Tanner, 1990; Maffeis, 2000a). 

 

Obesidade e Saúde  

 

A obesidade contribui para inúmeras doenças crónicas e mortalidade 

precoce (Jeffreys et al., 2003; Maher, 2004). 

Excesso de peso e obesidade conduzem a mudanças metabólicas 

adversas, incluindo o aumento da pressão arterial, níveis de colesterol 

elevados e aumento da resistência à insulina, doenças do fígado, risco de 

doenças cardíacas, isquemia, acidente vascular cerebral e diabetes tipo 2, 

assim como aumenta o risco de cancros da mama, colon, próstata e outros 

órgãos(Bogers et al., 2007; Cheriyath et al., 2010; Field et al., 2001; WHO, 

2009; Yanovski & Yanovski, 2011). A OMS informou que 44% dos casos de 

diabetes (tipo I ou II); 23% das doenças cardíacas isquémicas e entre 7% a 

41% de certos cancros são devidos ao excesso de peso e obesidade (WHO, 

2009). Os obesos também apresentam problemas mais significativos com a 

mobilidade, dores (costas, joelhos, anca e outros) e com outras doenças como 

asma, diabetes e osteoartrite (Sach et al., 2007). 
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Muito alarmante é o facto de cerca de 170 milhões de crianças com 

idade inferior a 18 anos terem excesso de peso (Lobstein et al., 2004). Este 

aumento dramático na prevalência da obesidade, nas últimas décadas só pode 

ser devido a profundas mudanças no estilo de vida de crianças e adultos (Baur, 

2002).  

A obesidade tem um efeito negativo sobre a qualidade de vida de 

crianças e adolescentes (Maher, 2004). A obesidade na infância é associada a 

condições adversas como: hipertensão, dislipidemia, inflamações crónicas, 

hiperinsulinemia (Nassis et al., 2005; Savva et al., 2000). Existe um maior risco 

destas serem vítimas de provocação, intimidação, baixa auto-estima e 

isolamento social (Lobstein et al., 2004; Strauss, 2000), tendo um efeito 

particularmente importante no período da adolescência (Strauss, 2000). A 

obesidade na adolescência encontra-se fortemente associada a diabetes do 

tipo 2, distúrbios emocionais, problemas ortopédicos, ovários poliquísticos e 

síndrome de apneia (Oliveira, 2000). 

 

Obesidade nos Adolescentes  

 

Em muitos países desenvolvidos, aumentos bruscos no peso estão a 

acontecer particularmente entre crianças, adolescentes e jovens adultos (WHO, 

2002). A maior prevalência de excesso de peso na infância verifica-se em 

países de rendimento médio-alto; os países de rendimento baixo têm uma 

menor taxa de prevalência. No entanto, o excesso de peso está a aumentar em 

quase todos os países, com taxas de prevalência de mais rápido crescimento 

em países de rendimento médio baixo (WHO, 2011). 

Excesso de peso e obesidade aumentam com a idade; os estudos 

revelam que a transição da adolescência para a idade adulta é um período 

caracterizado por um aumento substancial na incidência na obesidade 

(Gordon-Larsen et al., 2004a). Por sua vez, a obesidade na infância está 

associada à probabilidade de o adulto ser obeso (WHO, 2013). Este facto foi 

demonstrado num estudo realizado, utilizando dados do Estudo do Coração de 
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Bogalusa onde 77% das crianças com excesso de peso tornaram-se obesas na 

idade adulta (Freedman et al., 2001). 

O sobrepeso e obesidade infantil apresentam prevalência elevada e um 

caráter multifatorial (Oliveira et al., 2003a) e o seu aparecimento e 

desenvolvimento são devidos a múltiplas interações entre o património 

genético e o ambiente (Maffeis, 2000b).  

 Dietz (1993) defende que a obesidade em adolescentes resulta do 

desequilíbrio entre a AF reduzida e excesso de consumo de alimentos 

densamente calóricos. O rápido aumento na prevalência de obesidade em 

países em desenvolvimento, tem sido atribuído à diminuição dos níveis de AF, 

que, por sua vez, se apresentam associados a baixos níveis de aptidão física, 

aumentando os vários fatores de risco para a saúde (Gupta et al., 2012) 

 

Obesidade nos Adolescentes Portugueses  

 

Na Europa há uma tendência para o aumento de crianças e 

adolescentes com excesso de peso e obesas. Na União Europeia espera-se 

que o número de crianças que estão acima do peso aumentem 1,3 milhões por 

ano, com mais de 300 mil delas tornando-se obesas a cada ano, não havendo 

medidas urgentes para contrariar a tendência (Wang & Lobstein, 2006). Esta 

tendência também se tem vindo a verificar em Portugal tornando-se um 

problema de saúde pública (DGS, 2004).  

Carreira e os seus colaboradores, num estudo realizado em Portugal 

mostraram um aumento do excesso de peso e obesidade em idades mais 

jovens (Carreira et al., 2012).  

Brites et al. (2007), constataram uma percentagem considerável de 

estudantes portugueses do ensino secundário com pré-obesidade (10,15%) e 

ainda 32,49% de estudantes com excesso de massa gorda.  

Sardinha et al. (2011) demonstraram a existência de excesso de peso e 

obesidade nas crianças portuguesas com idades compreendidas entre os 10 e 

18 anos de idade. Os valores variam entre 21,6%e 32,7% nas raparigas e 

23,5% e 30,7% nos rapazes. 
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Outro estudo realizado em Portugal, utilizando uma amostra 

representativa de adolescentes revela uma grande prevalência de adiposidade 

(excesso de peso e obesidade) com valores que variam entre 31,6%, 61,4% e 

41,1% para IMC, espessura das pregas do tricípite e subescapular e medida do 

perímetro da cintura (PC) respetivamente (Minghelli et al., 2013). 

 Ferreira et al. (2012), num estudo realizado com estudantes 

adolescentes portugueses demonstrou que as prevalências totais de pré-

obesidade e obesidade foram, de acordo com o IMC de 17,3 e 3,7%; de acordo 

com o PC 22,2 e 33% e de acordo com a percentagem de massa gorda (%MG) 

10,9 e 11,7%. 

No entanto considera-se a necessidade de desenvolver mais estudos 

sobre a prevalência de excesso de peso e obesidade nos jovens portugueses, 

pois os estudos que existem particularmente nesta faixa etária ainda são 

escassos (Brites et al., 2007; Sardinha et al., 2011). 

A obesidade não reflete apenas um aumento do risco para uma doença 

crónica mas também tem um forte impacto económico sobre a sociedade 

(Finkelstein et al., 2005; Jackson et al., 2002).Em Portugal, estima-se que os 

custos diretos com obesidade consomem cerca de 3,5% dos custos com a 

saúde. Assim a pré-obesidade e obesidade são importantes problemas de 

saúde pública em Portugal e exigem estratégia conjunta que incluí a promoção 

saudável de hábitos alimentares e um estilo de vida mais ativo. Esta alta 

prevalência de excesso de peso e obesidade em Portugal são de grande 

preocupação para o Ministério da Saúde justificando a necessidade de um 

programa nacional contra a obesidade (Sérgio, 2005). Preocupações sobre 

estes riscos têm levado ao desenvolvimento de vários planos de ação em 

escolas, centros médicos, centros comunitários e indústria, num esforço de 

melhorar os efeitos prejudiciais da obesidade (Jackson et al., 2002). As 

intervenções na prevenção da obesidade infantil precisam de fazer parte dos 

planos e programas existentes que visam a melhoria da dieta e AF (Oude 

Luttikhuis et al., 2009; WHO, 2012). 

É necessário estar consciente que as crianças com sobrepeso e/ou 

obesas, devem perder o excesso de gordura e aprender quais os 
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comportamentos alimentares e o estilo de vida saudável a adotar. 

Consequentemente torna-se fundamental diagnosticar de forma eficiente este 

aumento significativo de sobrepeso e obesidade (Gomez-Campos et al., 2011). 

 Para auxiliar as equipas de cuidados de saúde na redução da 

prevalência da obesidade, como uma condição, profissionais de saúde terão de 

incorporar medidas de risco de obesidade (ex. IMC e PC) para o exame de 

todos os pacientes, incentivar a prática de AF, educar os pacientes sobre os 

riscos na saúde do sedentarismo e maus hábitos alimentares (Deusinger, 

2004). 

Ao avaliar o estado nutricional podem ser detetados grupos de pacientes 

mais cedo e em risco de desnutrição, excesso de peso/obesidade e 

estabelecer uma linha de ação sobre os diferentes regimes alimentares 

(Hernandéz & Sánchez, 1993). Para a avaliação podem ser usados diferentes 

parâmetros, como a antropometria, a dieta e a AF (Moreno et al., 1999; 

Rodriguez et al., 2000; Ruiz et al., 1996). 

 

1.3 Indicadores de obesidade 
 

Existem diferentes técnicas de análise de composição corporal e 

dividem-se em três grupos: diretas, indiretas e duplamente indiretas. (Martin & 

Drinkwater, 1991). 

O método direto é de elevada precisão mas tem utilidade limitada, pois a 

análise é realizada por dissecação física ou físico-quimica de cadávers.  

As técnicas indiretas, têm uma aplicação limitada e um alto custo 

financeiro. As mais utilizadas em crianças são a pesagem hidrostática, 

hidrometria, plestimografia e absometria radiológica de dupla energia (DEXA).  

As técnicas duplamente indiretas são menos rigorosas, porém 

apresentam melhor aplicação prática e menor custo financeiro, podendo ser 

aplicadas tanto em pesquisas de campo como em estudos clínicos. Destacam-

se neste grupo a bioimpedância elétrica e antropometria (IMC, pregas 

cutâneas, a medidas de PC e relação perímetro cintura (PC) / perímetro anca 
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(PA), o índice de conicidade e a relação cintura-estatura.(Sant'Anna et al., 

2009). 

As técnicas de análise de composição corporal abordadas neste capítulo 

vão referir-se às técnicas de medição duplamente indiretas, dadas as 

características acima mencionadas e mais precisamente àquelas mais 

utilizadas nas crianças e jovens, que é a população alvo deste estudo. 

A antropometria consiste na avaliação das dimensões físicas e da 

composição global do corpo humano. Esta técnica tem sido a mais utilizada 

para o disgnóstico nutricional principalmente na infância e adolescência, pela 

facilidade de execução e inocuidade (Sigulem et al., 2000). A antropometria em 

conjunto com as referências de crescimento tem sido muito utilizadas devido à 

sua simplicidade e baixo custo (Gomez-Campos et al., 2011; Moreno et al., 

1999; Rodriguez et al., 2000; Ruiz et al., 1996; Stevens et al., 1992). 

A obesidade e o excesso de peso podem ser avaliados através do IMC, 

que é calculado através da fórmula IMC=Peso (kg) /Altura (m2). A relação entre 

o IMC e as componentes de massa gorda e massa magra não está bem 

definida nos adolescentes devido às diferenças nos níveis de crescimento e 

estado maturacional. Embora este método tenha desvantagens é um método 

de fácil aplicação e sensível na identificação de indivíduos com adiposidade 

excessiva. O IMC é a medida mais utilizada e estudos epidemiológicos 

mostram a sua clara relação com o aumento da mortalidade (Prospective 

Studies, 2009; Stevens et al., 1992). 

A OMS (2013) define um sujeito adulto com IMC≥25 como tendo 

excesso de peso e com IMC≥30 como sendo obeso. Como as crianças estão 

em constante crescimento, a relação entre o IMC e a % MG não é consistente. 

Ou seja, a quantidade de gordura nas crianças muda com a idade e género. No 

sentido de explicar melhor isto utiliza-se IMC Z-scores (ou percentis IMC) para 

determinar se as crianças têm excesso de peso ou são obesas (Mei et al., 

2002). Crianças entre o percentil 85 e 95, para a sua idade e género, são 

consideradas crianças com excesso de peso e acima do percentil 95 são 

consideradas obesas (Rossen & Rossen, 2012). 
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O estudo de Cole e os seus colaboradores teve como objetivo 

desenvolver uma definição internacional aceitável do conceito de excesso de 

peso e obesidade em crianças e adolescentes, utilizando o IMC, com pontos de 

corte específicos em função da idade e do sexo (Cole & Lobstein, 2012).  

A utilização do IMC apresenta algumas desvantagens. Alguns autores 

têm vindo a discutir a utilização do IMC como um indicador do estado 

nutricional de adultos e idosos (Garn et al., 1984). Enumeraram algumas 

limitações para o uso do IMC: a correlação com a estatura, que apesar de 

baixa ainda é significativa; a correlação com a massa livre de gordura, 

principalmente nos homens. Estas limitações poderiam pôr em risco a 

utilização do IMC como indicador de gordura corporal. Com base nestes 

aspetos e ainda no facto de o IMC não expressar a distribuição de gordura 

corporal andróide e ginóide, que tem grande influência na saúde, McLaren 

(1987) sugeriu o abandono do uso do IMC em estudos de obesidade. Garrow 

(1988), mesmo concordando com essas limitações, enfatizou o não abandono 

do IMC em estudos epidemiológicos devido, principalmente, à ausência de 

outro indicador que seja tão simples e conveniente.  

 Wells (2000) no seu estudo demonstrou que a relação entre o IMC e 

gordura corporal é baixa na infância. A obesidade é um excesso de gordura 

corporal, não um excesso de peso corporal. Os indivíduos obesos diferem não 

só na quantidade de gordura que armazenam mas também na forma como a 

gordura está distribuída pelas diferentes regiões do corpo (Rossen & Rossen, 

2012). Relativamente ao IMC, esta medida utilizada de forma isolada não é o 

melhor indicador para a obesidade localizada e o uso do PC deve ser utilizado 

como método adicional para diagnosticar a pré-obesidade e obesidade, na 

população jovem e adulta, pois revela-se um indicador bastante fiável da 

gordura visceral e do estado de saúde cardiovascular (Savva et al., 2000; Sung 

et al., 2007; Taylor et al., 2000). Em crianças adolescentes e adultos, o PC é 

considerado uma boa medida indireta da obesidade central (Fernández et al., 

2004; Li et al., 2006) 

Medidas centrais de obesidade, entre as quais a medida do PC e a 

razão cintura/anca, são capazes de estimar indiretamente a gordura intra-
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abdominal que reflete a massa de tecido adiposo visceral, gerador de 

resistência à insulina. Essas medidas mostram-se preditivas de distúrbios 

metabólicos, doença cardiovascular e morte (Despres et al., 2008; Han et al., 

1995). 

O PA é considerado o principal parâmetro diagnóstico da síndrome 

metabólica pela International Diabetes Federation – IDF (Alberti et al., 2006). 

Trata-se de uma medida fácil de adquirir e correlaciona-se com as 

concentrações de lípidos e insulina nas crianças e adolescentes, sendo 

utilizada para identificar crianças com síndrome metabólica (Freedman et al., 

1999; Taylor et al., 2000). A síndrome metabólica é caracterizada pela 

aglomeração de anormalidades metabólicas levando ao aumento de doenças 

cardiovasculares (Trevisan et al., 1998). 

 No entanto, Power et al. (1997) referem que relativamente ao uso do 

ratio cintura/ anca para avaliar a obesidade, esta medida pode não ser a mais 

adequada pois está altamente dependente do fator idade e das diferenças na 

estrutura do esqueleto, podendo nestas idades serem confundidos os 

resultados. 

Uma vez que a patologia associada à obesidade é devido à acumulação 

excessiva de massa gorda a ferramenta de medição ideal deve avaliar 

diretamente a adiposidade (Fortuño et al., 2003). Existem várias ferramentas 

disponíveis para a avaliação do estado nutricional e composição corporal. Uns 

são complexos, caros, morosos e invasivos (Ribeiro-Filho et al., 2003)  e outros 

menos dispendiosos e de execução mais fácil (Cocetti et al., 2009; Ejike & Ijeh, 

2012), como por exemplo, além do popular cálculo do índice de massa 

corporal, a análise de impedância bioelétrica ou bioimpedância (BIA) e a 

mensuração das dobras cutâneas – dois métodos indiretos capazes de avaliar 

a gordura corporal total (Fujioka, 2012; Martins et al., 2011; Yamashita et al., 

2012). Embora a mensuração da gordura corporal pelas dobras cutâneas seja 

um método muito utilizado para avaliação nutricional de crianças e 

adolescentes, a sua aplicabilidade consome tempo e exige uma técnica 

adequada (Martins et al., 2011; Thibault & Pichard, 2012). 



32 
 

Têm sido feitas várias pesquisas no desenvolvimento de monitores de 

bioimpedância que conseguem distinguir a massa magra da massa gorda, 

tendo como base o seu diferencial de condutância e características de 

impedância (Chumlea & Guo, 1994). A bioimpedância consiste na introdução 

no organismo de uma pequena corrente elétrica com uma frequência de 50 Hz. 

Os tecidos com pouca água como é o caso do tecido ósseo e adiposo 

oferecem grande oposição à passagem da corrente elétrica, sendo maus 

condutores, por sua vez tecidos biológicos como o sangue, as vísceras e os 

músculos são bons condutores da corrente elétrica devido à elevada existência 

de fluidos e eletrólitos. Assim, as pessoas com grande quantidade de massa 

muscular têm uma impedância menor do que os indivíduos com uma grande 

quantidade de tecido adiposo (Howell, 1998). A bioimpedância segmentar foi 

desenvolvida e aborda aspetos de análise de composição corporal que podem 

eliminar inconsistências na avaliação da massa corporal total, analisando o 

corpo por segmento, ou seja determina a massa de cada membro e tronco de 

forma isolada (Kyle et al., 2004). Avaliando de forma isolada a %MG do tronco, 

essa avaliação estima de forma mais precisa a gordura visceral (Eickemberg et 

al., 2011). 

São propostas curvas de percentil de gordura corporal como uma 

alternativa ou complemento ao uso das curvas de IMC (McCarthy et al., 2006). 

A principal vantagem destas curvas é que avalia o tecido adiposo ou seja a 

componente de excesso de peso que é associado à existência de várias 

doenças. Também reduz erros de classificação de crianças de “molde” grande 

e ou musculadas que são classificadas com sobrepeso ou obesidade pelo IMC 

(Fortuño et al., 2003).  

Enfatiza-se, no entanto, a necessidade de métodos para determinação 

da composição corporal que sejam funcionais, rápidos, seguros e de fácil 

manuseio, tendo a possibilidade de serem aplicados em diversas condições de 

trabalho, inclusive em estudos populacionais no terreno. De entre esses 

métodos, destaca-se a bioimpedância elétrica (BIA), por reunir tais 

características e ainda ter relativo baixo custo, ser portátil e não invasiva 
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(Eickemberg et al., 2011; Howell, 1998; Kim et al., 2011; Lloret Linares et al., 

2011; Rodrigues et al., 2001; Sánchez Jaeger & Barón, 2009). 

A validade e precisão do método da bioimpedância elétrica são 

influenciadas por diversos fatores como: tipo de instrumento, colocação do 

elétrodo, nível de hidratação, alimentação, ciclo menstrual e temperatura 

ambiente. Para não comprometer os resultados obtidos por resta técnica, 

alguns cuidados prévios devem ser tidos: não comer ou beber quatro horas 

antes da realização do exame; não fazer exercícios doze horas antes do teste; 

urinar trinta minutos antes do teste; não consumir álcool nas vinte e quatro 

horas anteriores e não ingerir medicamentos dietéticos nos últimos sete dias 

(Heyward & Stolarczyk, 2000). 

  Wu et al. (1993) e Okasora et al. (1999) concluíram através dos seus 

estudos que a bioimpedância elétrica deve ser utilizada para analisar a 

composição corporal de crianças, destacando a importância de respeitar o 

protocolo de mensuração para não haver erros de medida. Também Goncalves 

et al. (2013) consideraram um método fiável e com boa capacidade preditiva 

para o excesso de gordura corporal de adolescentes. 

Indo de encontro a esta revisão sobre os diversos indicadores de 

obesidade, neste presente estudo foi privilegiada a utilização da %MG como o 

principal indicador de excesso de peso ou obesidade nos adolescentes. 

 

1.4 Conhecimentos Nutricionais 
 

Definição 

 

De forma simplista define-se o conhecimento como aquilo que distingue 

os ignorantes dos especialistas (Izard, 1996). Conhecimento nutricional, na sua 

definição mais básica representa o que as pessoas sabem sobre os alimentos 

que podem ou não comer (Gleason et al., 2000). Conhecimento nutricional 

pode ser definido como o processo cognitivo individual a respeito de dieta, 

alimentos e informação nutricional. No entanto, as pesquisas mais recentes 

enfatizam o facto de o conhecimento nutricional ser um processo 
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multidimensional, reconhecendo que não existe uma única definição para o 

termo “conhecimento nutricional” que englobe todos os conceitos subjacentes 

que possam estar relacionados com o comportamento alimentar (Axelson & 

Brinberg, 1992).  

 Contento et al. (1995) basearam-se na teoria da inovação e vários 

modelos sócio-psicológico que acredita que o conhecimento nutricional pode 

aumentar a conscientização, capturar a atenção e aumentar a motivação - " 

Conhecimento Motivacional”  mas este só é posto em prática através do 

conhecimento instrumental (como fazer) Intimamente relacionado com o 

conceito de conhecimento está o conceito de crença. O que geralmente 

distingue as crenças de conhecimento motivacional é a personalização do 

conhecimento para o indivíduo. Ou seja, acredita-se que uma pessoa age 

consoante aquilo em que acredita. Há uma maior probabilidade de uma pessoa 

executar um determinado comportamento se acreditar que este resulta em algo 

bom ou positivo (Worsley, 2002). 

  Os psicólogos sugerem dois tipos de conhecimento, o conhecimento 

declarativo, relativo à consciência das coisas e processos, onde está incluído 

os vários tipos de CN (saber que um alimento específico é rico / pobre de um 

nutriente) e o conhecimento processual, relativo ao conhecimento de “como 

fazer as coisas” (Worsley, 2002). 

O conhecimento nutricional pode ser diferente para os especialistas e 

para os consumidores. Os consumidores vêm a nutrição como algo que 

engloba muito mais do que simples nutrientes, estes podem encarar o 

conhecimento nutricional como algo que inclua como perder peso, formas de 

prevenir cancro, segurança alimentar e outros. Ou seja, as pessoas têm 

conhecimento sobre o que realmente lhes interessa (Worsley, 2002). 

O conhecimento faz parte de um sistema aberto e não fechado. Pode-se 

ensinar conhecimento nutricional mas as pessoas vão traduzir esse 

conhecimento e fazer o que quiserem dele e muitas vezes, anos mais tarde 

depois de o adquirir. Assim, torna-se fundamental antecipar os efeitos laterais e 

“adormecidos” (Worsley, 2002). 
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Conhecimentos nutricionais e saúde 

 

A obesidade infantil é um problema de saúde pública. É necessário 

desenvolver intervenções com medições quantificáveis do seu impacto no 

conhecimento dos fatores de risco como conhecimentos e atitudes sobre 

nutrição e AF (Kain B. et al., 2001; Kersey et al., 2010; Turconi et al., 2003). 

Nas últimas décadas uma crescente literatura científica foca-se no 

estudo da associação entre CN e o consumo de alimentos mostrando 

resultados inconclusivos (Harnack et al., 1997).Os estudos sobre a ligação dos 

CN com o IMC têm resultados conflituosos (Muehler et al., 2006). 

Um estudo realizado em adolescentes nos EUA estudou a relação entre 

os CN, condutas e preferências alimentares. Não se encontraram diferenças 

significativas entre os conhecimentos dos jovens obesos e não obesos. Os 

adolescentes obesos têm um maior conhecimento sobre alimentos ricos em 

fibra (Thakur & D'Amico, 1999). Outro estudo verificou o mesmo, que não há 

relação significativa entre os CN e IMC. Há uma relação positiva e significativa 

entre os CN e idade e entre o IMC e idade. Os resultados demonstram que à 

medida que as crianças ficam mais velhas, o seu CN aumenta, mas também 

aumenta o seu IMC (Muehler et al., 2006). Isto sugere que existem outras 

razões, para além da falta de CN que contribuem para os elevados índices de 

massa corporal (O'Brien & Davies, 2007). Isto é corroborado por investigadores 

de campo que provaram que há poucas pessoas em que a falta de 

conhecimento é o principal fator ou obstáculo para terem uma dieta pobre em 

gorduras (Wardle et al., 2000).  

Bergmann et al. (1997) verificaram que melhorar os CN da pessoa tem 

um efeito crucial em baixar o IMC em homens que estão com o peso ideal ou 

ligeiramente acima. No entanto, este efeito é insignificante em homens com 

baixo peso ou obesos. Nas mulheres também é insignificante. Isto implica que 

o efeito de educar as pessoas para manter um IMC apropriado através do 

aumento dos CN em ambos os sexos, é limitado. É mais razoável supor que o 

conhecimento é importante mas não é o fator primordial na mudança de 

comportamentos na dieta (O'Brien & Davies, 2007). 
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Outra investigação concluiu que existe uma fraca relação entre o 

conhecimento sobre os alimentos tidos como saudáveis, a preferência 

alimentar e o valor nutricional da refeição. Isto sugere que não há compreensão 

da função dos alimentos e que as escolhas são feitas tendo em conta o serem 

mais saborosos, sem haver qualquer relação com o conhecimento científico 

vigente (Cambraia et al., 2012). 

Sugere-se que os CN servem como arsenal no combate à obesidade 

(Steyn et al., 2000). Muitos estudos não mostram qualquer relação entre o CN 

e os comportamentos alimentares mas há alguns que sim, embora com baixos 

níveis de evidência (Worsley, 2002). Um estudo com uma amostra de 1040 

pessoas com idades entre os 18 e os 75 anos demonstrou que os CN estavam 

significativamente associados com o comer saudavelmente, principalmente no 

que concerne à ingestão de frutas e vegetais (Wardle et al., 2000). Foi 

demonstrado que o aumento do nível dos CN melhora as atitudes, crenças e 

auto eficácia relativamente ao consumo de uma dieta saudável e um possível 

aumento na AF (Carson et al., 2002; Kristjansdottir et al., 2006). Alguns 

estudos demonstram que quanto maior é o CN maior o IMC. Um estudo 

realizado em mulheres, com excesso de peso verificou que as mulheres com o 

IMC maior têm um maior conhecimento sobre a quantidade de verduras e 

frutas que se devem consumir tendo como base o recomendável (Rodríguez-

Rodríguez et al., 2007). Outro estudo verificou que as mulheres com 

conhecimentos corretos sobre nutrição apresentam um maior risco de 

sobrepeso ou obesidade relativamente a mulheres com menos conhecimentos 

(Galindo Gómez et al., 2011). 

Um estudo com crianças mexicanas, que relaciona o conhecimento, 

atitudes e comportamentos face à nutrição e AF, verificou que a maioria dos 

estudantes identificaram corretamente os diferentes grupos alimentares mas 

não conseguiam identificar a preparação de comida com pouca gordura, 

indicando falta de conhecimento sobre a confeção dos alimentos. Foi 

encontrada associação entre o conhecimento da fruta diária recomendada e 

consumo de vegetais e os hábitos de ingestão dessas crianças, mas não foi 

encontrada associação entre a recomendação de AF e sua prática. É 
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importante que a educação base nas escolas inclua informação sobre nutrição 

e AF, para que as crianças conheçam os grupos alimentares, as características 

de hábitos de alimentação saudáveis, tipo de atividades recreativas e o tempo 

recomendado para elas (Escalante-Guerrero et al., 2012). 

Mais de metade dos participantes, num estudo, indicou corretamente os 

alimentos ricos em fibras, proteínas, lípidos e hidratos de carbono e 65% dos 

adolescentes referiu não ingerir hortaliças e frutas diariamente. Os resultados 

do estudo demonstram que os adolescentes têm hábitos alimentares 

inadequados, aumentando o risco de distúrbios nutricionais (de Abreu et al., 

2012). 

Embora se sugira que o conhecimento é uma das determinantes na 

escolha dos alimentos, vários fatores psicológicos e ambientais podem ter um 

papel importante na sua escolha (Grosso et al., 2013). Os comportamentos em 

relação à ingestão da comida são influenciados por um número de fatores 

ambientais e intra-individuais, incluindo a motivação (Worsley, 2002). 

A relação entre os CN e os hábitos nutricionais nos adultos não está 

bem definida, no entanto há estudos que indicam que em crianças e jovens, os 

CN têm um impacto positivo nas suas atitudes face à nutrição (Kristjansdottir et 

al., 2006; Pirouznia, 2001a).  

Infância e adolescência são períodos em que uma boa alimentação é 

importante, para estabelecer comportamentos saudáveis relativamente ao 

consumo de alimentos, que podem na idade adulta influenciar e contribuir para 

a morbidade e mortalidade (Guo et al., 2002). O desenvolvimento de hábitos 

saudáveis nas crianças traz vantagens a longo prazo, pois estas com o passar 

do tempo vão assumindo a responsabilidade por aquilo que ingerem (Kain B. et 

al., 2001; Turconi et al., 2003).Os adolescentes são extremamente 

influenciados pelos amigos e mass media e devem frequentar programas de 

nutrição na escola. No sentido de promover comportamentos saudáveis na 

alimentação e prevenir o excesso de peso e obesidade é importante atingir 

esta população alvo com intervenções sobre os seus hábitos alimentares e 

estilos de vida (Grosso et al., 2013). Se o conhecimento, por si só não é 

suficiente outras estratégias devem ser implementadas. Dado que as crianças 
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estão num período crítico e importante para adopção de comportamentos e 

estilos de vida saúdaveis, talvez os professores de educação física e os 

profissionais de saúde devessem incluir métodos de modificação 

comportamental no sentido de reverter o crescimento da obesidade (Muehler et 

al., 2006). Na literatura está bem expresso o falhanço em converter o aumento 

do conhecimento em mudanças comportamentais na dieta (Fine et al., 1994; 

Kristal et al., 1990). Estudos concluem que os programas comportamentais são 

mais eficazes na mudança na dieta do que o conhecimento nutricional por si só 

(Contento et al., 1995). 

Torna-se necessário mais estudos sobre a forma como as pessoas 

aprendem e como usam o conhecimento relacionado com a alimentação em 

forma de revisões sistemáticas, intervenções experimentais, estudos modelos e 

estudos longitudinais (Worsley, 2002). 

 

Instrumentos de avaliação 

 

Relativamente à avaliação dos CN existem alguns questionários que não 

são apropriados ou validados pois o conhecimento nutricional não se trata do 

somatório das pontuações verdadeiro/falso. O conhecimento nutricional é um 

sistema complexo e não unidimensional onde podemos avaliar o conhecimento 

de alguém em várias áreas (Worsley, 2002). Se os CN são avaliados com 

instrumentos pouco confiáveis então o poder para detetar associações com 

outras variáveis é reduzido (Wardle et al., 2000). 

O General Nutrition Knowledge Questionnaire (GNKQ), já provou ser 

válido e confiável e é um dos questionários que avalia o conhecimento geral e 

não apenas o conhecimento de uma área específica do conhecimento 

nutricional (Parmenter & Wardle, 1999). A avaliação do conhecimento 

nutricional deste questionário engloba diversas secções: recomendações 

dietéticas, fontes dos nutrientes, escolhas diárias na alimentação e relação 

dieta-doença. Este questionário já foi validado em adultos portugueses e agora 

mais recentemente foi validada a versão portuguesa do General Nutrition 

Knowledge Questionnaire for Adolescents (GNKQA) (Ferro-Lebres et al., 2014). 
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1.5 Atividade Física 

 

Definição  

 

A AF pode ser definida como qualquer movimento que resulte numa 

contração muscular esquelética, aumentando o gasto energético acima do 

repouso (Caspersen et al., 1985), não necessitando de ser obrigatoriamente a 

prática desportiva (Lazzoli et al., 1998). Assim, atividades de lazer, 

deslocamento, atividades domésticas e ocupacionais podem ser consideradas 

AF. (Mendonça & Anjos, 2004). 

Por sua vez, o exercício é definido como um movimento corporal 

planeado, estruturado e repetitivo, com o objetivo de manter ou melhorar a 

aptidão física e a aptidão física representa um conjunto de capacidades de um 

sujeito em desempenhar uma AF podendo estas capacidades serem de origem 

genética ou estimuladas pela ação (Caspersen et al., 1985). 

A definição de “atividade física para a saúde” e que é frequentemente 

utilizada na europa refere-se a toda a AF que enfatiza a conexão com a saúde, 

ou seja qualquer AF que traga benefícios para a saúde e capacidade funcional 

sem danos (Foster, 2000). AF para a saúde compreende atividades 

classificadas de intensidade pelo menos moderada, que aumentam a 

frequência cardíaca e aumentam o metabolismo do corpo para 3 a 6 vezes o 

nível de repouso. A maioria das recomendações da AF para a saúde foca as 

atividades de intensidade pelo menos moderada, assegurando a inclusão de 

um vasto leque de atividades. 

Atividades físicas de intensidade vigorosa permitem as pessoas 

exercitarem-se, transpirarem e ficarem com a respiração ofegante e 

normalmente envolvem desporto ou exercício, como por exemplo correr ou 

pedalar rápido. As atividades de intensidade vigorosa elevam o metabolismo 

para, pelo menos, seis vezes o seu nível de repouso (WHO, 2006). 
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Atividade Física e Saúde 

 

Atualmente vários fatores favorecem atividades mais sedentárias como a 

evolução da tecnologia, redução dos espaços livres nos centros urbanos e 

insegurança que reduzem a possibilidade de praticar atividades de lazer e de 

se ter uma vida fisicamente mais ativa (Lazzoli et al., 1998; Weichselbaum et 

al., 2012). 

Muita da AF foi removida da vida das pessoas ao ponto de estas 

poderem começar a ignorar o quanto é essencial para a saúde e bem-estar. 

Apesar de os artigos e comunicação sobre saúde e fitness serem cada vez 

mais numerosas, a maior parte do conhecimento sobre a AF parece não se 

traduzir em mudança de comportamento. Poucas pessoas participam com 

regularidade em atividades físicas que melhoram a saúde (WHO, 2006). Em 

toda a europa, uma em cada cinco pessoas realiza pouca ou nenhuma AF, 

com níveis mais elevados na zona leste da europa (WHO, 2002). O declínio da 

AF, em geral é claro e está bem documentada (Sallis, 1993). Dados recentes 

sugerem que cerca de 31% da população mundial não atinge o mínimo 

recomendável de prática de AF (Hallal et al., 2012) e dois terços da população 

(idade igual ou superior a quinze anos) da União Europeia não atingem os 

níveis de AF recomendados (Sjöström et al., 2006). As pessoas com menor 

poder económico têm menos tempo livre, acesso a instalações de lazer mais 

desfavorecidas ou vivem em ambientes que não apoiam/suportam a AF. No 

século 21 a sociedade tem de ser responsável por criar condições que facilitem 

uma vida ativa e a AF deve ser vista como algo essencial e não um luxo (WHO, 

2006). 

Os níveis de inatividade física têm vindo a aumentar em muitos países e 

com grandes implicações para a prevalência de doenças não transmissíveis 

(doenças cardiovasculares, diabetes e cancro) e para os fatores de risco 

associados (pressão arterial elevada, glicose elevada no sangue, e excesso de 

peso, sendo esta última a mais visível e acentuada), assim como saúde em 

geral (WHO, 2006, 2010a). A inatividade física tem sido apontada como o 

quarto principal fator de risco para a mortalidade global, envolvendo 6% das 

mortes em todo o mundo (WHO, 2010a) e o excesso de peso e obesidade são 
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responsáveis por 5% da mortalidade global (WHO, 2009). O excesso de peso é 

um problema mundial que tem vindo a aumentar e a falta de AF é um dos 

principais fatores que contribuem para esta realidade (Matsudo & Matsudo, 

2006). Está bem documentado que o sedentarismo representa um alto risco 

para a saúde sendo fundamental ter hábitos de prática regular de AF. A prática 

de AF melhora a saúde e tem um papel fundamental no tratamento de diversas 

doenças metabólicas (Carvalho et al., 1996; Guedes et al., 2001; Pitanga, 

2002). Desta forma, indivíduos que praticam regularmente AF apresentam 

baixos índices de incidência de doenças coronárias, diabetes tipo 2, 

hipertensão, alguns cancros e osteoporose (Bauman, 2004; President's Council 

on Physical et al., 1996). A AF para além de benefícios na saúde física também 

está associada à saúde psíquica, assim como, aumenta a interação social e 

participação dos sujeitos na comunidade (WHO, 2006).  

Janssen & LeBlanc (2010) confirmam que a prática de AF está 

associada a inúmeros benefícios para a saúde, não só nos adultos mas 

também em crianças e jovens. Embora os efeitos nocivos da doença cardíaca, 

osteoporose e outras doenças crónicas manifestam-se na idade adulta, é cada 

vez mais entendido que o seu desenvolvimento começa na infância e 

adolescência (Parsons et al., 1999). A participação das crianças e jovens em 

atividades desportivas traz benefícios para a socialização, saúde e desenvolve 

aptidões que levam ao aumento da auto-estima e confiança (Juzwiak et al., 

2000). A idade escolar é o melhor período para o desenvolvimento da aptidão 

física e para adoção de um estilo de vida ativo, podendo se manter pela vida 

adulta (Pate et al., 1995). 

A AF tende a ser associada a outros comportamentos positivos em 

relação à saúde como alimentação saudável e não fumar e pode ser utilizada 

para ajudar a realizar outras mudanças no comportamento, associadas a um 

estilo de vida saudável (Department of Health, 2004). É importante 

relativamente à educação que se esclareça que é fundamental ter hábitos de 

vida saudável mas que estes têm de ser praticados diariamente (Guedes et al., 

2001).  
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Discute-se a importância de que os fatores ambientais são decisivos na 

manutenção ou não do peso saudável em crianças e nesta linha de 

pensamento constata-se que não só as preferências alimentares das crianças 

são influenciadas diretamente pelos hábitos dos pais e persistem 

frequentemente durante a sua vida adulta, mas o mesmo acontece em relação 

à prática de AF (Oliveira et al., 2003b). Assim, os hábitos alimentares e a 

prática de AF são geralmente adquiridos durante a infância e adolescência, 

tendendo a permanecer na vida adulta e a família tem um papel forte nesta 

aquisição (Ramos & Ruffo, 2012). Outro fator preponderante na prática de AF é 

que a obesidade em si pode ser considerada a causa e a consequência de 

baixos níveis de AF (Bracco et al., 2002; Bracco et al., 2001). O facto do 

esforço na prática de AF em crianças obesas ser maior do que nas não obesas 

pode justificar o facto de os primeiros apresentarem mais tempo de inatividade 

física do que os segundos (Bracco et al., 2002). 

 Para alcançar benefícios na saúde de forma substancial, a AF deverá 

ser pelo menos de intensidade moderada não esquecendo que a prática de AF 

intensa pode trazer ainda mais benefícios para a saúde. Atividades aeróbias 

enfatizam o sistema cardiovascular e respiratório trazendo maiores benefícios 

para a saúde (Janssen & LeBlanc, 2010). 

Estudos realizados encontraram associações entre níveis mais elevados 

de AF serem associados a perfis de saúde mais favoráveis. Os benefícios de 

saúde associados a mais altos níveis de intensidade de AF incluem aumento 

da aptidão física (aptidão cardiovascular e força muscular), redução de gordura 

corporal, melhoria de perfis metabólicos e diminuição fatores de risco 

cardiovasculares (Janssen, 2007; Janssen & LeBlanc, 2010). Os 60 minutos de 

AF Moderada a Vigorosa recomendáveis podem não ser suficientes para evitar 

o excesso de gordura em adolescentes. No entanto a AF Vigorosa pode ser um 

principal fator para evitar de serem obesos (Martinez-Gomez et al., 2010). 

O tempo despendido na AF é um fator comportamental que pode ter 

consequências na saúde a longo prazo (Dovey et al., 1998) Desta forma, torna-

se fundamental avaliar a AF para se verificar se as recomendações são 

cumpridas, para se determinar a quantidade e tipo de AF que realmente 
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influência determinados parâmetros de saúde na população (Barros & Nahas, 

2003; Lagerros & Lagiou, 2007) e planear programas de promoção de saúde 

de forma mais eficaz (WHO, 2006). 

 

Instrumentos e Métodos de Avaliação  

 

Nem todos os instrumentos que são utilizados para avaliar a AF 

conseguem medir estas variáveis acima mencionadas. Deve-se ter em 

consideração a idade dos indivíduos que vão ser avaliados, porque a natureza 

da AF difere consoante as faixas etárias. Geralmente nos adultos a AF ocorre 

de forma contínua e sistematizada e nas crianças predominam atividades 

intermitentes. Assim a idade é um fator determinante na escolha do 

instrumento de medida (Barros & Nahas, 2003; Esliger & Tremblay, 2007; 

Wood, 2000). 

A escolha deve ter em conta os objetivos da pesquisa, incluindo o tipo 

de população alvo do estudo e o que o instrumento é capaz de medir (Dollman 

J et al., 2009). 

Lagerros & Lagiou (2007) referem que a escolha do método mais 

apropriado deve ter em conta o equilíbrio entre vários fatores como: 

- Validade – indica se o instrumento mede aquilo o que propõe medir. 

- Reprodutibilidade- capacidade de o instrumento obter o mesmo resultado 

quando reaplicado sobre as mesmas condições. 

- Praticabilidade- refere-se ao tempo e custos envolvidos na aplicabilidade do 

instrumento para o pesquisador e participante e a possível interferência do 

instrumento na resposta observável. 
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 Tabela 1 – Métodos de avaliação da atividade física (adaptado de Dale et al 2002)  

Métodos de 
medição da AF 

Vantagens Desvantagens 
Características da 

AF avaliada 
Unidade de 

Medida 

- Diários 

- Entrevistas 

- Questionários 

- Informações 

fornecidas 

. Informação qualitativa/quantitativa   

 . Baixo custo 

. Administração rápida 

. Confiabilidade e validade 

dependentes da atividade reportada 

.Potenciais problemas de validade de 

conteúdo associado a má 

interpretação da AF em diferentes 

populações 

. Frequência 

. Intensidade 

. Duração 

. Gasto energético 

 

. Tempo 

Acelerómetros 

. Avalia objetivamente a aceleração 

. Utilização em laboratório ou em 

estudos de terreno 

. Não invasivos 

. Fácil recolha e análise 

. Aparelhos de pequena dimensão 

. Recolhe informação desde minuto a 

minuto e por longos períodos de 

tempo 

. Custo elevado 

. Não monitorizarem atividades físicas 

que envolvam movimentos do tronco, 

andar em plano inclinado, transportar 

carga, ou outros movimentos em que 

não haja locomoção 

. Não avalia a atividade em meio 

aquático 

. Quando a recolha é feita por longos 

períodos de tempo, a colocação do 

dispositivo pode não permanecer 

correta 

. Frequência 

. Intensidade 

. Duração 

. Gasto energético 

 

. counts, 
passos 

Monitores de 

frequência 

cardíaca 

 

.Indicador direto da resposta 

fisiológica associada à AF 

.Boa associação com a energia 

despendida 

. Válida em ambiente laboratorial e de 

terreno  

. Recolha e análise dos dados fáceis 

. Os dados registados podem ser 

transferidos para o computador para 

serem processados e analisados 

. Custo elevado  

. Algum desconforto para os 

participantes quando a recolha é feita 

por longos períodos de tempo 

.Características do batimento cardíaco 

e o nível de treino afetam a relação 

entre batimento cardíaco –VO2 max. 

. Alguma incerteza como utilizar os 

batimentos cardíacos para prever o 

gasto de energia 

 

. Frequência 

. Intensidade 

. Duração 

. Gasto energético 

 

.Batimentos 
por minuto 

Pedómetros 

. Baratos 

. Não invasivo 

. Fácil utilização;  

. Bom para administrar em grandes 

amostras 

. Promove mudanças favoráveis no 

comportamento 

 

. Perda de precisão quando mede 

atividades como jogging ou corrida 

. Possibilidade de adulteração dos 

dados 

. Mede especificamente a caminhada 

. Não grava atividades não 

locomotoras  

. Não avalia a intensidade do 

movimento. 

. Duração 

. Gasto energético 

 

. Número de 
passos 
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Métodos de 
medição da AF 

Vantagens Desvantagens 
Características 

da 
AF avaliada 

Unidade de 
Medida 

Observação 

direta 

. Recolhe informação qualitativa e 

quantitativa 

.Existência de programas de software 

que aumentam a gravação de dados 

. Categorias de AF estabelecida a 

priori, permitindo direcionamento 

específico de comportamentos de AF 

. Requer disciplina, prática e treino por 

parte dos observadores. 

. Normalmente usada em pequenos 

estudos e de curta duração 

.Coleta de dados exaustiva e morosa 

. A presença do observador pode alterar 

os padrões de AF habitual 

. Validação limitada em comparação com 

critérios fisiológicos 

 

. Frequência 

. Intensidade 

. Duração 

. Gasto 

energético 

 

. Avaliação 

da atividade 

Calorimetria 

indireta 

Mensuração do 

oxigénio 

consumido e do 

dióxido de 

carbono 

produzido  

. Precisão da medição do dispêndio 

de energia 

 

. Medição invasiva 

. Incapacidade de realizar as tarefas 

diárias de forma verdadeiramente livre  

. Equipamento dispendioso 

 
 

. Frequência 

. Intensidade 

. Duração 

. Gasto 

energético 

 

. Consumo  
O2 

Agua 
duplamente 

marcada 
 

Técnica 
bioquímica 

. Procedimento de muita precisão e a 

natureza não invasiva. 

 

.Custo elevado e pouca disponibilidade do 

isótopo 

. Incapacidade de avaliar padrões 

qualitativos da AF 

 

. Gasto 

energético 

 

. Consumo 
CO2 

 

De entre os diferentes instrumentos e métodos de avaliação da AF, 

verifica-se a que a utilização dos acelerómetros é vantajosa. Além do seu 

pequeno tamanho, têm grande capacidade de gravar e armazenar dados, de 

forma contínua durante dias, semanas e até meses, permitindo analisar a 

frequência, duração e intensidade da AF. Os acelerómetros são compatíveis 

com as atividades do quotidiano, permitindo avaliar em ambiente real e não 

têm qualquer tipo de comandos que possam ser manipulados (Oliveira & Maia, 

2001; Schutz et al., 2001). Medem a aceleração e desaceleração em um, dois 

ou três planos e podem registar a AF Total acumulada, intensidade e tempo 

destas atividades (Lagerros & Lagiou, 2007). 

O acelerómetro ActiGraph é o sensor de movimento mais utilizado e 

estudado em crianças e adolescentes devido à sua boa reprodutibilidade 
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validade e viabilidade nestes grupos. Pode ser programado para ligar-se a uma 

data e hora específica (de Vries et al., 2006). 

 

Atividade Física nos adolescentes 

 

Nos adolescentes, a ausência de níveis adequados de AF está 

relacionada com o aumento da obesidade e aumento de doenças crónicas nos 

mesmos (Anderson & Butcher, 2006; Daniels et al., 2005; Krishnamoorthy et 

al., 2006).  

As recomendações dos níveis de AF favoráveis para a saúde em 

crianças e adolescentes entre os 5 e os 17 anos de idade são: para as crianças 

e jovens desta faixa etária a AF inclui brincadeiras, jogos, recreação, desporto, 

transporte, educação física ou exercício planeado, no contexto da família, da 

escola e atividades comunitárias. 

Com o objetivo de melhorar a ACR e muscular, a saúde óssea, 

cardiovascular e metabólica, bem como reduzir os níveis e sintomas de 

ansiedade e depressão, são recomendados os seguintes níveis de AF para as 

crianças e adolescentes: devem acumular 60 minutos diários de AF Moderada 

a Vigorosa; AF acima dos 60 minutos/dia irá fornecer benefícios adicionais para 

a saúde; a maioria das atividades físicas diárias deverá ser aeróbia. Atividades 

de intensidade vigorosa devem ser incorporadas, pelo menos três vezes na 

semana, incluindo aquelas que fortalecem os ossos e músculos. Estas 

recomendações representam uma meta mínima para a AF diária e que permite 

a melhoria e prevenção de doenças não transmissíveis. 

As recomendações globais sobre a AF para a saúde são relevantes 

sobre a saúde cardiorrespiratória (doenças cardíacas coronárias e 

cardiovasculares, acidente vascular cerebral e hipertensão); saúde metabólica 

(diabetes e obesidade); saúde músculo-esquelética (osteoporose); cancro da 

mama e cólon; prevenção de quedas funcionais e depressão (WHO, 2010a). 

O que se tem verificado é que os adolescentes, de uma forma global, 

não cumprem com os níveis de AF recomendados (Farias Júnior et al., 2009; 

Guedes et al., 2001; WHO, 2004b). 
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Existem também diferenças entre os géneros relativamente aos níveis 

de AF, onde o sexo masculino demonstra níveis mais elevados (Farias Júnior 

et al., 2009; Guedes et al., 2001; Mota et al., 2008; Telama & Yang, 2000; 

WHO, 2004b). Os rapazes são mais ativos fisicamente do que as raparigas 

qualquer que seja a idade e a quantidade de AF, principalmente a AF de 

intensidade vigorosa diminui significativamente com o avanço da idade em 

ambos os sexos (Kimm et al., 2000; Nader et al., 2008; Samdal et al., 2007). 

Neto et al. (2013) realizaram um estudo sobre a associação da AF 

medida por acelerómetro e o excesso de peso em jovens estudantes. O estudo 

revelou que existe uma associação inversa entre o tempo gasto em AF 

Moderada e Vigorosa e o IMC, sugerindo que a prática regular de AF está 

relacionada com a redução do peso corporal em jovens em idade escolar. 

Neste estudo, os rapazes passaram mais tempo em AF Moderada e Vigorosa 

do que as raparigas. Os rapazes para AF Moderada gastaram cerca de 

96,1±39,6 min/dia e as raparigas 73,7± 37,7 min/dia e em AF Vigorosa os 

rapazes despenderam 9,7±8,8 min/dia enquanto as raparigas 6,1±6,8 min/dia. 

O acontecimento das raparigas passarem menos tempo em atividades físicas e 

com intensidades menos elevadas pode ser explicado pelo facto de estas 

terem mais propensão a participar em atividades artísticas, como a música e a 

leitura, do que os rapazes (Eccles et al., 1993). Pode estar relacionado com as 

diferenças do papel social esperado e específico de cada género (Vilhjalmsson 

& Kristjansdottir, 2003). Habitualmente as raparigas têm maior restrição no uso 

do seu tempo livre devido a responsabilidades familiares, limitando o tempo 

que podem passar fora de casa (Vilhjalmsson & Kristjansdottir, 2003). Os 

rapazes, por sua vez têm mais liberdade em relação ao seu tempo de lazer 

(Feldman et al., 2003). 

Embora as diferenças entre os géneros relativamente à participação em 

atividades desportivas e AF têm vindo a diminuir ao longo das décadas, 

(Telama & Yang, 2000) diferenças e valores associados a estilos de vida ainda 

estão presentes, fazendo com que as raparigas passem menos tempo em AF e 

com níveis de intensidade inferiores à dos rapazes (Simpkins et al., 2005; 

Vilhjalmsson & Kristjansdottir, 2003). 
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É claro, através de um diverso número de estudos que a AF diminui com 

a idade (Armstrong et al., 2000; Gordon-Larsen et al., 2004b; Kelder et al., 

1994; Sallis, 2000; Sallis et al., 2000). Um dos períodos mais críticos devido a 

uma grande modificação dos comportamentos é o da adolescência para a 

idade adulta, caracterizado por grandes mudanças associado à mudança dos 

jovens adultos das casas dos pais para a sua própria casa (Goldscheider et al., 

1993; Rindfuss, 1991; Stolzenberg & Tienda, 1997).O que os adolescentes 

fazem durante o período da adolescência pode definir o padrão do seu 

comportamento por longos períodos da vida adulta (Twisk, 2001). 

Compreender as mudanças de comportamento durante esta transição é 

particularmente importante com o objetivo de promover a AF na adolescência 

como forma de estratégia no sentido de promover a saúde (Rowland & 

Freedson, 1994; Russell R. Pate et al., 1999). 

 Reforçando a ideia anterior, é importante promover a AF na infância e 

adolescência aumentando a possibilidade de estas continuarem ativas na vida 

adulta (Cheung, 1995; Lazzoli et al., 1998; Twisk, 2001; Vanreusel et al., 1997) 

 

1.6. Aptidão Cardiorrespiratória  
 

Definição 

 

Aptidão Cardiorrespiratória (ACR) é a capacidade de realizar 

dinamicamente exercício de intensidade moderada a alta, envolvendo grandes 

grupos musculares por longos períodos de tempo. A realização desse exercício 

depende do estado funcional dos sistemas respiratório, cardiovascular e 

músculo-esqueléticos (American College of Sports Medicine, 2003). 

A ACR está associada à saúde: baixos níveis de ACR estão associados 

com maior risco de morte prematura, nomeadamente por doença 

cardiovascular e altos níveis de ACR estão associados com níveis mais altos 

de AF habitual, que estão associados a benefícios para a saúde (Blair et al., 

1995; Blair et al., 1989; Paffenbarger et al., 1993). A medida mais importante 
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da ACR é o consumo máximo de oxigénio ou VO
2
 máximo (Jefferey Janot, 

2004). 

 

Aptidão Cardiorrespiratória e Saúde 

 

O conceito que engloba a AF relacionada com a saúde é o de que 

melhores índices de ACR, de força/resistência muscular e flexibilidade, e níveis 

adequados de gordura corporal, está associado a um menor risco de 

desenvolvimento de doenças hipocinéticas ou crónico-degenerativas (Pate, 

1988). 

A aptidão física é considerada uma chave principal na saúde, pois afeta 

a nossa capacidade de ser funcional. Baixos níveis de aptidão física estão 

associados a problemas de saúde como diabetes e doenças cardiovasculares. 

O comité Institute of Medicine (IOM) concluiu que medidas selecionadas de 

ACR e medidas de composição corporal estão associadas com a saúde: são 

validas, confiáveis, exequíveis e devem ser incluídas em estudos de fitness e 

nas escolas (Institute of Medicine of the National Academies, 2012). 

Fatores de risco como obesidade, hipertensão e dislipidemia são cada 

vez mais frequentes em crianças e adolescentes (Kavey et al., 2003) e cada 

vez mais há uma tendência para a agregação de fatores de risco 

cardiovascular em jovens (Ribeiro et al., 2004). A síndrome metabólica resulta 

do agrupamento de fatores de risco e é caracterizada pela acumulação de 

gordura abdominal, dislipidemia, hipertensão, intolerância à glicose e 

resistência à insulina (Alberti et al., 2006). 

Estudos evidenciam que a ACR está inversamente relacionada com o 

IMC (Aires et al., 2008; Aires et al., 2010) e que baixos níveis de ACR estão 

fortemente associados à agregação de fatores de risco cardiovasculares e 

metabólicos (Anderssen et al.; Lefevre et al., 2002; Lobelo et al., 2009; Ruiz et 

al., 2007). Baixos níveis de ACR na infância e adolescência estão associados 

ao aumento do risco cardiovascular na idade adulta (Andersen et al., 2004). 

Torna-se fundamental a ideia de ser importante desenvolver e ter uma ACR 

elevada desde cedo (Ruiz et al., 2007). 
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A obesidade parece ser uma condição para o desenvolvimento da 

síndrome metabólica (Alberti et al., 2006). Alguns investigadores são da opinião 

que a quantidade de gordura corporal pode ter uma forte influência na relação 

entre ACR e fatores de risco cardiovascular tanto em jovens como adultos 

(Eisenmann et al., 2005; Twisk et al., 2002). 

Normalmente níveis adequados de ACR estão diretamente associados a 

um aumento na participação em atividades desportivas, atividades físicas 

habituais e estilo de vida saudável na idade adulta (Pate et al., 2006). No 

entanto esta associação entre ACR e níveis de atividades físicas habituais não 

é clara. Parece não haver nenhuma relação significativa dose-resposta entre a 

AF habitual e o VO2max, se a AF não incluir atividade desportiva orientada, 

como por exemplo AF realizada em clubes desportivos (Armstrong et al., 2011). 

Torna-se fundamental avaliar a ACR em adolescentes no sentido de 

identificar os indivíduos que apresentam maior probabilidade de desenvolver 

fatores de risco associados a doenças cardiovasculares e saber quanto de 

ACR é necessário para uma criança ou adolescente tenha uma menor 

probabilidade de apresentar esses fatores (Harris & Cale, 2006). 

A classificação da ACR deve ser feita utilizando o critério mais adequado 

ao procedimento de sua medida, ou seja, quando os testes de esforço são 

realizados em laboratório, pontos de corte propostos de maneira 

metodologicamente adequados estão disponíveis, quando os testes de esforço 

são realizados em campo, pontos de corte específicos do teste e que tenham 

sido propostos a partir de uma análise de risco associados são recomendados 

(Bergamann et al., 2013). 

Para os adultos, existem padrões de referência de ACR bem 

estabelecidos a partir do risco de mortalidade (Blair et al., 1989) Esta estratégia 

não pode ser aplicada em jovens pois estes não têm tempo suficiente de 

exposição a fatores de risco cardiovascular. Em alternativa é utilizado um grau 

de risco metabólico como referência de saúde cardiovascular em jovens para a 

determinação de padrões de ACR (Lobelo et al., 2009; Ruiz et al., 2007; Silva 

et al., 2012a). 
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Instrumentos e métodos de avaliação  

 

A medida mais importante da ACR é o consumo máximo de oxigénio ou 

VO2 máximo (VO2max). O VO2max é calculado pela quantidade máxima de 

sangue que o coração bombeia por minuto (débito cardíaco) e a quantidade de 

oxigénio utilizada pelos músculos em exercitação (diferença de oxigénio 

arteriovenosa). Torna-se importante estimar a ACR no sentido de avaliar as 

respostas cardiovasculares adversas ao exercício e identificar risco de doenças 

cardiovasculares. 

O teste a realizar deve ter em conta a precisão e consistência; se há 

possibilidade de os resultados serem comparadas com tabelas normativas 

tendo em conta a idade e sexo; se é dispendioso e de fácil administração; se o 

teste utiliza grandes grupos musculares e minimiza o trabalho isométrico dos 

músculos, ter também atenção a que intensidade se inicia o teste (Jefferey 

Janot, 2004). 

Os testes para avaliar a ACR podem ser testes máximos ou sub-

máximos e a escolha do teste depende de vários fatores como: o tipo de 

informação que se quer recolher (estimar a ACR ou diagnosticar uma doença); 

estado de saúde da pessoa; disponibilidade de pessoal com qualificação 

apropriada para a aplicação de teste e a disponibilidade de equipamentos 

(Jefferey Janot, 2004). O teste de esforço máximo exige que os participantes 

se exercitem até à fadiga, de forma voluntária devendo ter a supervisão de um 

médico e equipamento de emergência, não se tornado um teste muito prático. 

No entanto, são testes mais sensíveis no disgnóstico de doença arterial 

coronária em sujeitos que não aparentavam sintomas. Por sua vez, a 

realização de testes de esforço submáximos, são mais exequíveis. O objetivo 

do teste de esforço submáximo consiste em determinar a resposta da 

frequência cardíaca a um ou mais ritmos de trabalho submáximo e utilizar os 

resultados para predizer o VO2max. Existem vários protocolos para os testes 

de esforço, em que há predição do VO2max e podem ser testes de campo; 

teste na passadeira; na bicicleta ergométrica e teste do degrau. 
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Testes de campo: consistem em caminhar ou correr uma certa 

distância durante determinado período de tempo. As vantagens destes testes é 

que podem ser aplicados a um grande número de indivíduos de cada vez e não 

é necessário muito equipamento. As desvantagens é que são quase sempre 

testes máximos e, por sua natureza, não são monitorados. O VO2max é 

estimado tendo em conta o resultado dos testes. Exemplo de testes de campo: 

corrida 12 minutos de Cooper, teste caminhada de uma milha Rockport, teste 

da corrida de uma milha e meio para tempo, teste 20m vaivém da bateria de 

testes Fitnessgram. 

 

Teste na passadeira: podem ser utilizados para testes máximos e sub-

máximos. Ajustam-se às capacidades dos indivíduos, há monitorização da 

velocidade podendo aumentar desde caminhada até à corrida. Como 

desvantagem temos o custo de uma passadeira, difícil transporte e algumas 

mensurações como a pressão arterial. Exemplo de teste na passadeira: 

realização de corrida em vários estágios de três ou mais minutos a fim de 

garantir resposta da frequência cardíaca em estado estável para cada estágio. 

 

Teste na bicicleta ergométrica: muito utilizados em testes máximos e 

sub-máximos, relativamente baratos e de fácil transporte, permitem determinar 

com facilidade a pressão arterial e o eletrocardiograma. A principal 

desvantagem é que a atividade de pedalar não é familiar para muitos sujeitos 

levando-os mais rapidamente à fadiga muscular localizada. Exemplo de testes 

de cicloergométrico: teste de Astrand-Ryhming, teste YMCA. 

 

Teste do degrau: é excelente para predizer a ACR através da resposta 

da frequência cardíaca a uma ou mais velocidades de subida e descida do 

degrau ou medindo as frequências cardíacas de recuperação após o exercício. 

Os testes do degrau não exigem muito equipamento, são facilmente 

transportáveis, não necessita muita prática para aplica-los, o teste é de curta 

duração e podem realizar inúmeros indivíduos ao mesmo tempo (Jette et al., 

1976; Shepard et al., 1968) Exemplo de testes do degrau: Queen`s College 
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Step Test, os outros testes variam deste modificando a altura do degrau e/ou o 

tempo de realização do teste. Outros testes populares são: Forestry Test e 

Harvard Step Test (American College of Sports Medicine, 2005). 

Constata-se que a ACR pode ser avaliada através de diferentes 

instrumentos e métodos, nomeadamente através da avaliação direita do 

VO2max, que é um método válido mas dispendioso pois requer pessoas 

especializadas, equipamento adequado e ambiente laboratorial (Ruiz et al., 

2009) e existem outros métodos de campo que permitem estimar VO2max 

como o teste vaivém- 20m, criado por Leger et al. (1988), que é um dos mais 

utilizados. A versão mais conhecida é uma versão adaptada- PACER- 

Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run (The Cooper Institute for 

Aerobics Research, 2004). Silva et al. (2012b) demonstraram que a utilização 

do teste vaivém- 20m é um bom indicador da ACR com correlações 

significativas entre o VO2max medido diretamente e o número de percursos 

realizados e etapas concluídas. Também outro estudo realizado por Silva et al. 

(2012a) determinou novos padrões para ACR avaliada pelo número de 

percursos realizados, permitindo distinguir os níveis de risco metabólico, 

tornando-se uma ferramenta valiosa na prevenção dos fatores de risco 

cardiovasculares em crianças e adolescentes. Assim, o teste vaivém de 20 

metros da bateria de testes Fitnessgram é um instrumento válido para avaliar 

adolescentes em ambiente de escola. Permite avaliar um elevado número de 

sujeitos em pouco tempo, com pouco equipamento e custos reduzidos 

acrescendo o facto de este teste fazer parte do currículo da disciplina de 

Educação Física em Portugal. A escola é o local ideal para garantir uma 

prevenção primária relativamente a várias doenças. 

 O teste vaivém de 20 metros é uma poderosa ferramenta para detetar 

crianças e adolescentes em risco relativamente à obesidade e síndrome 

metabólica, fatores importantes na saúde cardiovascular. Lobelo et al. (2009) 

reforçam a significância biológica e clinica do Fitnessgram pois os resultados 

permitem discriminar adolescentes com perfil cardiovascular favorável 

daqueles com perfil cardiovascular desfavorável. 
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Aptidão cardiorrespiratória nos adolescentes 

 

Vários estudos têm sido feitos no sentido de associar a ACR com o 

excesso de peso em crianças e adolescentes e a maior parte deles encontra 

associações significativas entre estas duas variáveis (Aires et al., 2010; 

Andreasi et al., 2010; Cláudia et al., 2011; Pelegrini et al., 2011). 

Alguns estudos em adolescentes demonstram que tanto os rapazes 

como as raparigas não atingiram os níveis propostos de ACR para a saúde 

(Bezerra et al., 2013; Burgos et al., 2013; Vasques et al., 2007). Por sua vez, 

um estudo realizado em Portugal demonstra que grande parte dos jovens 

(62,1%) tem ACR dentro dos níveis considerados saudáveis, no entanto 

tendem a decrescer com a idade em ambos os sexos. Os rapazes (63,1%) 

cumprem mais do que as raparigas (59,3%) com os requisitos da ACR 

(Observatório Nacional da Actividade Física e do Desporto, 2011b). Vários 

estudos sugerem que o VO2max é maior nos rapazes do que nas raparigas 

(dos Santos Silva & Petroski, 2008; Tourinho Filho & Tourinho, 1998). 

Bringel (2009) num estudo envolvendo a ACR (avaliada pelo vaivém) 

verificaram que, em média os rapazes apresentam valores superiores às 

raparigas, indo de encontro a outro estudo onde foi utilizada a bateria de testes 

Eurofit (Freitas et al., 2002) 

Mello et al. (2013) no estudo realizado, concluíram que há uma forte 

prevalência de crianças e jovens com baixa ACR em todas as idades e ambos 

os sexos e que esta associação está mais relacionada com aqueles que têm 

excesso de peso, independentemente do sexo e idade.  

Estudos verificaram que os adolescentes com elevados níveis de ACR 

(avaliada pelo teste vaivém de 20 metros) apresentam valores mais baixos de 

gordura corporal (avaliada pelo IMC) em relação aos sujeitos com baixa ACR. 

Os resultados sugerem que o aumento da adiposidade corporal pode 

influenciar negativamente a ACR em adolescentes de ambos os sexos 

(Ronque et al., 2010; Welz et al., 2010).Os resultados dos estudos acima 

referidos vão de encontro a um estudo que indica que a maioria dos jovens que 

cumprem com os critérios normativos da ACR relacionados com a saúde, são 

jovens de ambos os sexos e com peso normal (avaliado pelo IMC), o que não 
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acontece com os jovens de ambos os sexos com excesso de peso/obesidade 

(Observatório Nacional da Actividade Física e do Desporto, 2011b). Outro 

estudo sugere que o consumo de VO2max é menor nos adolescentes com mais 

massa gorda e nos adolescentes mais velhos (Santos et al., 2011).  

De referir que os resultados observados na relação da ACR com a idade 

variam consoante o nível de maturação sexual. Os resultados de um estudo 

mostraram que o VO2max absoluto (l/min.) aumenta, em ambos os sexos, com 

o avanço maturacional. No entanto e relativamente ao VO2max relativo 

(ml/Kg/min) este mostra-se estável nos rapazes e nas raparigas houve um 

declínio com o avanço da maturação sexual. O aumento do VO2max absoluto 

(l/min.) poderá ser explicado pelo aumento do tamanho corporal e a diminuição 

do VO2max relativo (ml/Kg/min) nas raparigas poderá estar relacionado com o 

facto do sistema de transporte de oxigénio não crescer tão rapidamente quanto 

a massa corporal e o aumento da gordura corporal influência na resposta do 

VO2max relativo durante a maturação sexual (dos Santos Silva & Petroski, 

2008). 

Vários estudos demonstram que a ACR está associada ao agrupamento 

de fatores de risco metabólico em crianças e jovens e que a ACR é uma 

medida precisa de triagem de sujeitos com agrupamento de fatores de risco 

cardiovascular (Adegboye et al., 2011; Ruiz et al., 2007) e que altos níveis de 

ACR na infância e adolescência foram associados a um perfil saudável a nível 

cardiovascular nos anos seguintes e mais tarde em vida adulta (Ruiz et al., 

2007). 
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2. Material e Métodos 

 

2.1. Caracterização da amostra 

 

A amostra do presente estudo é constituída por 132 alunos, 57 são do 

sexo feminino e 75 do sexo masculino. Todos os alunos pertenciam ao 

Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, Bragança. A idade dos alunos está 

compreendida entre os 12 e os 18 anos de idade (14,6 ±2,0 anos). 

Foram entregues autorizações a todos os alunos para participarem neste 

estudo, de acordo com a declaração de Helsínquia. Os procedimentos de 

recolha de dados foram aplicados de modo a garantir o anonimato de todos os 

sujeitos participantes. 

 

2.2.Procedimentos Metodológicos 

 

Altura 

 
A altura (em cm) dos alunos foi medida através de um estadiómetro 

portátil. Os alunos foram medidos descalços e sem meias. Colocaram-se de 

pé, numa plataforma perpendicular ao bordo longo do estadiómetro. O peso 

distribuído de forma igual pelos dois pés (pés e calcanhares juntos) e a cabeça 

em posição horizontal e olhar dirigido para a frente (Plano de Frankfort); os 

membros superiores ao longo do corpo, região dorsal e nádegas a tocar na 

escala. O Plano de Frankfort é um plano estabelecido do ponto mais baixo do 

bordo inferior da órbitra ao ponto mais alto do bordo superior do meato auditivo 

externo correspondente. O observador coloca o bordo móvel do estadiómetro 

junto à cabeça, comprimindo o cabelo e depois de uma expiração profunda, 

procede-se à mensuração da altura até aos centímetros, com uma margem de 

erro de ± 1cm. (Marfell-Jones et al., 2006). 
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Peso e Percentagem de Massa Gorda 

 

Dias antes de serem feitas as medições do peso e da %MG foram feitas 

algumas recomendações aos alunos, nomeadamente, não comer três horas 

antes da avaliação; esvaziar a bexiga previamente e não ter objetos de metal 

durante a medição. 

 O peso (em kg) e a %MG (total; do tronco; dos membros superiores e 

inferiores) foram avaliados pela balança eletrónica Tanita BC545. Antes de 

registar estas medidas programou-se a balança, introduzindo a idade, sexo, 

altura e nível de atividades dos alunos. Seguiram-se os procedimentos 

definidos no Manual Inner Scan Body Composition Monitor, 2007. 

 

Índice de Massa Corporal 

 

O IMC foi calculado através da fórmula peso/altura (kg/m²). Para 

descrever a prevalência de sujeitos com sobrepeso ou obesidade na amostra, 

foram utilizados os valores de referência sugeridos por Cole et al (2012) para o 

IMC. 

 

Perímetro da cintura 

  

O perímetro da circunferência da cintura (em cm) foi medido com uma 

fita métrica não extensível e com uma margem de erro de ± 1 mm. Os alunos 

foram medidos de pé, com abdómen relaxado, pés juntos e membros 

superiores ligeiramente afastados de modo a que o medidor consiga passar a 

fita métrica à volta da cintura. Esta medida é avaliada colocando a fita métrica 

ao nível da parte mais estreita da última costela flutuante e a crista ilíaca e sem 

comprimir a pele (Marfell-Jones et al., 2006). 
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Perímetro da anca 

 

 O perímetro da anca (em cm) foi medido com uma fita métrica não 

extensível e com uma margem de erro de ± 1 mm. Os alunos foram medidos 

de pé, com os glúteos relaxados, pés juntos e membros superiores 

ligeiramente afastados de modo a que o medidor consiga passar a fita métrica 

à volta da anca. Esta medida é avaliada colocando a fita métrica nível da maior 

protuberância das nádegas, que geralmente corresponde, na parte anterior, ao 

nível da sínfise púbica e sem comprimir a pele (Marfell-Jones et al., 2006). 

 

Avaliação da aptidão cardiorrespiratória 

 

A capacidade aeróbia foi avaliada através da realização do teste vaivém- 

20m de acordo com o protocolo descrito no Fitnessgram, uma versão 

adaptada- PACER- Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run (The 

Cooper Institute for Aerobics Research, 2004). O teste consiste em percorrer 

um corredor de 20 metros de um lado para o outro, com a velocidade de 

corrida determinada por sinais sonoros, gravados num cd que o programa de 

bateria de testes integra. A velocidade de corrida aumenta ao final de 1 minuto 

em cada nível. No primeiro nível a velocidade de corrida é de 8km.hˉ¹; no 

segundo nível é de 9km.hˉ¹ e a partir daí aumenta 0.5km.hˉ¹ a cada minuto. O 

teste termina quando o aluno falha duas vezes, ou seja quando não atinge o 

final do percurso dos 20 metros até ao sinal sonoro, considerando o aluno 

inapto para continuar a realização do teste (exaustão).  

 

Avaliação dos níveis de Atividade Física 

 

A AF foi avaliada através da utilização de acelerómetros (GT3x; 

Actigraph, Florida), durante sete dias consecutivos. Os alunos utilizaram os 

monitores na cintura, em cima da crista ilíaca, presos por um cinto elástico 

(Evenson et al., 2008). Aos alunos foi dada a indicação para retirarem o 
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aparelho apenas quando fossem tomar banho, fazer exercício na água ou 

deitar. Os alunos registraram num diário os dias de utilização do aparelho e as 

horas a que o colocavam e tiravam. 

Os dados foram armazenados em bruto em amostras de 30Hz. Através 

de um software específico (Actilife, versão 6.9, Actigraph, Florida), os dados 

foram reduzidos em períodos de 1 minuto (epochs), organizados em AF diária 

e posteriormente tratados depois da recolha. O tempo de utilização/não 

utilização foi determinado de acordo com o algoritmo de Choi et al (2011). 

Períodos de tempo com pelo menos dez minutos consecutivos de 0 counts 

foram excluídos da análise, assumindo que o aparelho não estava a ser 

utilizado. O critério utilizado para considerar os dados de AF diários como 

válidos foi o registro de no mínimo 8 horas /dia (480 minutos/dia). Os dados 

recolhidos por cada aluno só foram aceites para análise se cumprissem o 

requisito de utilização do acelerómetro durante três dias de semana um dia de 

fim de semana. Os principais dados recolhidos pelos acelerómetros foram: AF 

Total (counts/minuto/dia); tempo em AF Sedentária (minutos/dia); AF Ligeira 

(minutos/dia); AF Moderada (minutos/dia); AF Vigorosa (minutos/dia) e AF 

Moderada a Vigorosa (minutos/dia). Os pontos de corte utilizados para 

determinar o tempo passado nas diferentes intensidades de AF foram os de 

Evenson et al (2008), seguindo as recomendações de Trost et al (2011). Assim, 

foram considerados os seguintes intervalos de counts/min: 0-100 para AF 

sedentária; 101-2295 para AF Ligeira; 2296-4011 para AF Moderada e ≥4012 

counts/min para AF Vigorosa (Evenson et al., 2008). AF Moderada a Vigorosa 

(MVPA) foi determinada através da soma da AF Moderada e Vigorosa. 

 

Avaliação dos conhecimentos nutricionais 

 

Para avaliar os CN aplicou-se a versão portuguesa do General Nutrition 

Knowledge Questionnaire for Adolescents (GNKQA) (Ferro-Lebres et al., 2014) 

Este questionário foi validado e adaptado para adolescentes tendo como base 

o GNKQ para adultos (Parmenter & Wardle, 1999). 
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O GNKQA é constituído por 137 itens/score distribuídos pelas quatro 

secções originais: secção 1- Recomendações dietéticas (score 13); secção 2- 

Fontes dos nutrientes (score 73); secção 3- Escolhas diárias na alimentação 

(score 9); secção4- Relação dieta-doença (score 42). Cada resposta correta foi 

classificada com um ponto e cada resposta incorreta ou não respondida 

avaliada com zero pontos. 

Para a análise dos resultados utilizou-se a percentagem total de 

respostas corretas como indicador dos níveis de CN. 

 

Procedimentos Estatísticos 

 

Utilizou-se a estatística descritiva na forma de médias e desvios padrão 

para apresentar as variáveis contínuas. As variáveis categóricas são 

apresentadas na forma de frequências/ocorrências em valores absolutos e 

percentuais. 

Para as variáveis contínuas, verificou-se o pressuposto da normalidade 

das distribuições através do teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de 

Lilliefors. As variáveis idade, PC, %MG, %MG de tronco, % corretas total 

(conhecimentos nutricionais), ACR, AF Sedentária, AF Ligeira, AF Moderada, 

AF Vigorosa, MVPA, AF Total em counts/min, AF Total em passos/dia, e o 

tempo total de registo dos acelerómetros não apresentaram distribuição 

normal. Logo, calculou-se a raiz quadrada para cada uma destas variáveis e 

verificou-se novamente a normalidade das distribuições, atendendo assim aos 

pressupostos da análise paramétrica. Assim, para as análises inferenciais, 

assumiu-se a raiz quadrada destas variáveis. 

Para verificar as diferenças entre sexos, utilizou-se o Teste-T de Student 

e verificou-se a igualdade das variâncias pelo teste de Levene. Para verificar as 

relações entre os indicadores de obesidade e a idade, os CN, a ACR e os 

indicadores da AF, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r). 

Foram também calculadas as correlações parciais ajustadas para idade e sexo 

para explorar as relações entre as variáveis. 
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Finalmente, recorreu-se à regressão linear múltipla para analisar as 

relações entre %MG (variável dependente) e os CN, ACR e AF (variáveis 

independentes). Para a regressão linear múltipla, dois métodos foram 

apresentados. Primeiro, aplicou-se o método Enter de modo a “forçar” a 

inclusão de todas as variáveis na explicação da variância da %MG. No 

segundo método, aplicou-se o método Stepwise de modo a selecionar as 

variáveis que mais contribuem para a explicação da variância da variável 

dependente. 

Todas as análises foram realizadas no SPSS versão 21.0, com nível de 

significância estabelecido em 5%. 
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3-APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
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3.Apresentação dos resultados 

A amostra foi constituída por 57 raparigas e 75 rapazes (14.6 ± 1.9 anos 

de idade). No total a amostra, 3.8% apresentavam magreza, 68.2% peso 

normal, 25.0% sobrepeso e 3.0% obesidade, de acordo com os critérios de 

Cole et al (2012). Não foi encontrada associação entre género sexual e níveis 

de magreza ou sobrepeso (2=1.241; P=0.743). 

A tabela 2 apresenta os valores descritivos para todos os sujeitos e 

separadamente por sexo. Foram observadas diferenças significativas entre os 

sexos (p<0,05). Em comparação com as raparigas, os rapazes apresentaram 

valores estatisticamente superiores nas variáveis estatura, ACR, AF Moderada, 

AF Vigorosa, MVPA, AF Total em counts/min e AF Total em passos/dia. Em 

comparação com os rapazes, as raparigas apresentaram valores 

estatisticamente superiores nas variáveis, %MG, perímetro da anca, e AF 

Sedentária. 

A tabela 3 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson (r) entre 

os indicadores de obesidade e as variáveis dos CN (% Corretas Total), ACR e 

AF. Relativamente à idade, verificou-se que esta variável correlaciona-se 

positivamente com a estatura, a massa corporal, o IMC, o PC, a %MG de 

tronco, CN, ACR, AF Sedentária e AF Vigorosa Adicionalmente, verificou-se 

que a idade correlaciona-se negativamente com a AF Ligeira e AF Total 

(passos/dia). 

Em relação aos indicadores de obesidade, verificou-se que o IMC, o PC, 

% MG e a %MG de tronco correlacionam-se significativamente entre si. 

Os CN mostraram-se correlacionados positivamente com a massa 

corporal e a %MG Tronco. 

Verificou-se que a ACR apresenta uma correlação significativa e positiva 

com a estatura. Em relação aos indicadores de obesidade, a ACR correlaciona-

se negativamente com o IMC e a %MG. Também verificou-se que a ACR 

correlaciona-se positivamente com AF Moderada, AF Vigorosa, MVPA e AF 

Total (counts/min). 

Para as relações entre %MG e AF, verificou-se que a %MG está 

positivamente relacionada com a AF Sedentária. Para as AF Moderadas, 
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Vigorosa, MVPA e AF Total (counts/min e passos/dia), as correlações com a 

%MG foram negativas. 

A tabela 4 apresenta os coeficientes de correlações parciais ajustadas 

para sexo e idade entre os indicadores de obesidade, CN, ACR e AF. Destaca-

se que, ao ajustar para as covariáveis sexo e idade, mantém-se as relações 

entre %MG, ACR e AF Sedentária. Para os demais indicadores da AF, as 

correlações com a %MG deixaram de ser significativas quando ajustadas para 

as covariáveis sexo e idade. Em relação à ACR, verificou-se que mantiveram-

se as correlações com AF Vigorosa, MVPA e AF Total (counts/min). 

Adicionalmente, a correlação entre ACR e AF Total (passos/dia) passa a ser 

significativa quando ajustada para sexo e idade. 

 

Tabela 2 - Valores descritivos dos sujeitos participantes e comparações entre sexos 

 Todos (n=132) Raparigas (n=57) Rapazes (n=75) 

Idade (anos) 
#
 14,6 ± 2,0 14,7 ± 2,0 14,6 ± 2,0 

Estatura (cm) 161,8 ± 9,4 159,6 ± 7,6 163,4 ± 10,3
*
 

Massa Corporal (kg) 56,9 ± 12,4 57,1 ± 10,9 56,8 ± 13,5 
IMC (m/kg2) 21,6 ± 3,6 22,3 ± 3,2 21,1 ± 3,9 
Perímetro da Cintura (cm)

#
 73,0 ± 8,8 72,8 ± 7,7 73,2 ± 9,7 

Perímetro da Anca (cm) 89,5 ± 9,0 91,6 ± 8,6
*
 87,9 ± 9,0 

% de Massa Gorda 
#
 24,9 ± 8,2 30,2 ± 6,3

**
 20,8 ± 7,1 

% de Massa Gorda de Tronco 
#
 16,2 ± 8,1 15,4 ± 10,0 16,8 ± 6,3 

CA – Secção 1 (soma) 
#
 7,8 ± 2,4 8,0 ± 2,4 7,7 ± 2,4 

CA – Secção 2 (soma) 33,7 ± 9,7 33,8 ± 9,6 33,6 ± 9,8 
CA – Secção 3 (soma)

#
 4,2 ± 1,6 4,0 ± 1,5 4,3 ± 1,6 

CA – Secção 4 (soma) 18,2 ± 7,4 17,3 ± 7,9 18,8 ± 7,1 
CA – Somatório Total 63,9 ± 16,8 63,1 ± 18,1 64,4 ± 15,9 
% Corretas S1 

#
 60,1 ± 18,6 61,4 ± 18,6 59,1 ± 18,6 

% Corretas S2 46,1 ± 13,3 46,3 ± 13,2 46,0 ± 13,5 
% Corretas S3

#
 46,8 ± 17,3 44,8 ± 16,4 48,3 ± 17,9 

% Corretas S4 43,3 ± 17,7 41,2 ± 18,8 44,9 ± 16,8 
% Corretas Total (CN) 46,6 ± 12,3 46,1 ± 13,2 47,0 ± 11,6 
ACR – Vaivém (percursos) 

#
 43,4 ± 20,5 30,5 ± 12,2 53,1 ± 20,2

**
 

AF Sedentária (min/dia) 
#
 488,6 ± 112,5 511,6 ± 85,7

*
 471,1 ± 127,0 

AF Ligeira (min/dia) 
#
 290,8 ± 72,8 278,0 ± 68,2 300,5 ± 75,1 

AF Moderada (min/dia) 
#
 44,2 ± 18,9 33,1 ± 14,3 52,7 ± 17,6

**
 

AF Vigorosa (min/dia) 
#
 15,7 ± 13,2 10,1 ± 10,5 19,9 ± 13,6

**
 

MVPA (min/dia) 
#
 59,9 ± 27,5 43,2 ± 21,6 72,5 ± 24,7

**
 

AF Total (counts/min) 
#
 503,9 ± 167,9 409,9 ± 136,8 575,2 ± 154,2

**
 

AF Total (passos/dia) 
#
 

14752,9 ± 
5628,6 13190,0 ± 4886,2 15940,8 ± 5891,1

*
 

Tempo total (min)
#
 839,3 ± 113,0 832,8 ± 72,2 844,2 ± 136,4 

Notas: Valores apresentados em Média ± Desvio Padrão. 
#
 Os valores transformados em raiz 

quadrada foram utilizados nos testes comparativos, entretanto, os valores não transformados 
foram apresentados nas medidas descritivas. 

*
 P<0,05. 

**
 P<0,001. 
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Tabela 3 - Valores de correlação de Pearson (r) entre os indicadores de obesidade e as variáveis dos conhecimentos nutricionais, 

aptidão cardiorrespiratória e atividade física. 

 
Idade 

# IMC 
PCintura 

# 
% MG # 

% MG 

Tronco # 

% 
Corretas 

Total 

(CN) 

ACR 

Vaivém 
# 

AF 

Sedentária 
# 

AF 

Ligeira 
# 

AF 

Moderada 
# 

AF 

Vigorosa 
# 

MVPA 
# 

AF Total 

(counts/min)# 

AF Total 

(passos/dia)# 
 

Idade 1 0,270* 0,293* -0,147 0,296* 0,199* 0,379** 0,225* -0,209* -0,167 0,219* -0,015 -0,106 -0,257* 

Estatura 0,490** 0,141 0,266* -0,204* 0,136 0,112 0,327** 0,135 -0,081 -0,077 0,336** 0,104 0,025 -0,176* 

Massa Corporal 0,471** 0,848** 0,636** 0,375** 0,547** 0,186* 0,011 0,144 -0,036 -0,085 0,087 -0,010 -0,049 -0,222* 
IMC 0,270* 1 0,620** 0,628** 0,613** 0,155 -0,207* 0,093 0,014 -0,055 -0,112 -0,081 -0,077 -0,171 

Perímetro Cintura# 0,293* 0,620** 1 0,278* 0,437** 0,125 -0,106 0,143 -0,104 -0,019 0,037 0,010 -0,024 -0,200* 

% MG# -0,147 0,628** 0,278* 1 0,369** 0,043 -0,640** 0,222* -0,050 -0,254* -0,359** -0,336** -0,340** -0,181* 
% MG Tronco# 0,296* 0,613** 0,437** 0,369** 1 0,235* -0,069 0,028 0,001 0,030 0,039 0,038 0,030 -0,171 

% Corretas Total (CN) 0,199* 0,155 0,125 0,043 0,235* 1 0,029 0,031 0,055 -0,002 0,075 0,035 0,012 -0,081 

ACR- Vaivém# 0,379** -0,207* -0,106 -0,640** -0,069 0,029 1 -0,081 0,063 0,322** 0,467** 0,427** 0,368** 0,153 
AF Sedentária# 0,225* 0,093 0,143 0,222* 0,028 0,031 -0,081 1 -0,328** -0,428** -0,143 -0,353** -0,661** -0,327** 

AF Ligeira# -0,209* 0,014 -0,104 -0,050 0,001 0,055 0,063 -0,328** 1 0,360** 0,080 0,275* 0,424** 0,517** 

AF Moderada# -0,167 -0,055 -0,019 -0,254* 0,030 -0,002 0,322** -0,428** 0,360** 1 0,543** 0,917** 0,846** 0,666** 
AF Vigorosa# 0,219* -0,112 0,037 -0,359** 0,039 0,075 0,467** -0,143 0,080 0,543** 1 0,828** 0,709** 0,354** 

MVPA# -0,015 -0,081 0,010 -0,336** 0,038 0,035 0,427** -0,353** 0,275* 0,917** 0,828** 1 0,903** 0,608** 

AF Total (counts/min)# -0,106 -0,077 -0,024 -0,340** 0,030 0,012 0,368** -0,661** 0,424** 0,846** 0,709** 0,903** 1 0,596** 
AF Total (passos/dia)# -0,257* -0,171 -0,200* -0,181* -0,171 -0,081 0,153 -0,327** 0,517** 0,666** 0,354** 0,608** 0,596** 1 

Notas: 
#
 Os valores transformados em raiz quadrada foram utilizados na análise. 

*
 P<0,05. 

**
 P<0,001. 
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Tabela 4 - Valores de correlações Parciais, ajustadas para o sexo e a idade, entre os indicadores de obesidade e as variáveis dos 

conhecimentos nutricionais, aptidão cardiorrespiratória e atividade física. 

 

IMC Pcintura # % MG # 
% MG 

Tronco # 

% Corretas 

Total (CN) 

ACR 

Vaivém 
# 

AF 

Sedentária 
# 

AF 

Ligeira 
# 

AF 

Moderada 
# 

AF 

Vigorosa 
# 

MVPA 
# 

AF Total 

(counts/min)# 

 
AF Total 

(passos/dia)# 

 

Estatura 0,053 0,146 -0,002 -0,058 0,005 0,029 0,083 -0,011 -0,156 0,183* -0,011 -0,044 -0,127 

Massa Corporal 0,860** 0,590** 0,642** 0,491** 0,106 -0,263* 0,046 0,073 -0,010 -0,022 -0,007 -0,001 -0,123 

IMC 1 0,599** 0,769** 0,625** 0,116 -0,320** 0,002 0,101 0,090 -0,126 0,010 0,035 -0,074 
Perímetro Cintura# 0,599** 1 0,446** 0,385** 0,070 -0,330** 0,090 -0,049 0,022 -0,044 0,002 -0,005 -0,144 

% MG# 0,769** 0,446** 1 0,694** 0,128 -0,425** 0,186* 0,005 0,054 -0,102 -0,016 -0,084 -0,111 

% MG Tronco# 0,625** 0,385** 0,694** 1 0,183* -0,404** -0,007 0,042 -0,012 -0,120 -0,065 -0,029 -0,151 
% Corretas Total (CN) 0,116 0,070 0,128 0,183* 1 -0,100 -0,006 0,095 0,010 0,014 0,017 0,013 -0,044 

ACR- Vaivém# -0,320** -0,330** -0,425** -0,404** -0,100 1 -0,081 0,087 0,142 0,220* 0,200* 0,199* 0,176* 

AF Sedentária# 0,002 0,090 0,186* -0,007 -0,006 -0,081 1 -0,275* -0,363** -0,131 -0,306** -0,658** -0,251* 
AF Ligeira# 0,101 -0,049 0,005 0,042 0,095 0,087 -0,275* 1 0,310** 0,076 0,239* 0,397** 0,474** 

AF Moderada# 0,090 0,022 0,054 -0,012 0,010 0,142 -0,363** 0,310** 1 0,484** 0,898** 0,789** 0,642** 

AF Vigorosa# -0,126 -0,044 -0,102 -0,120 0,014 0,220* -0,131 0,076 0,484** 1 0,814** 0,687** 0,378** 
MVPA# 0,010 0,002 -0,016 -0,065 0,017 0,200* -0,306** 0,239* 0,898** 0,814** 1 0,873** 0,609** 

AF Total (counts/min)# 0,035 -0,005 -0,084 -0,029 0,013 0,199* -0,658** 0,397** 0,789** 0,687** 0,873** 1 0,563** 

AF Total (passos/dia)# -0,074 -0,144 -0,111 -0,151 -0,044 0,176* -0,251* 0,474** 0,642** 0,378** 0,609** 0,563** 1 

Notas: 
#
 Os valores transformados em raiz quadrada foram utilizados na análise. 

*
 P <0.05. 

**
 P <0.001. 
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Os resultados da regressão linear múltipla estão descritos na tabela 5. 

Dois métodos de regressão foram aplicados. No primeiro, utilizou-se o método 

Enter, assumindo a %MG como variável dependente e o sexo, a idade, os CN, 

a ACR e os níveis de AF como variáveis independentes. Quando todas as 

variáveis foram inseridas no modelo Enter, explicou-se 52,9% (P<0,001) da 

variância na variável dependente. Entretanto, apenas as variáveis sexo, ACR e 

a AF Sedentária apresentaram relações significativas com a %MG. No primeiro 

modelo calculado com o método Stepwise, verificou-se que apenas a ACR 

explica 40,9% (P<0,001) da variância da %MG. No segundo modelo (final), 

com a inclusão do sexo, o modelo passou a explicar 49,1 % (P<0,001) da 

variância na variável dependente. Assim, conclui-se que, das variáveis 

analisadas, a ACR e o sexo são as variáveis mais determinantes para explicar 

a variância na %MG, apesar da AF Sedentária apresentar também uma relação 

significativa com a variável dependente. 

 

Tabela 5 – Modelos de regressão linear múltipla para as relações entre percentagem 

de massa gorda (variável dependente), idade, sexo, conhecimentos nutricionais, 

aptidão cardiorrespiratória e níveis de atividade física (variáveis independentes) 

Método 
 

Variáveis Independentes Beta 
Intervalo de Confiança 

(95%) 
Beta 

Estandardizado 
LI LS 

Enter      
      
Modelo 1 (Constant) 5,325

**
 3,124 7,526  

  Sexo (0=raparigas; 1=rapazes) -0,640
**
 -0,916 -0,364 -0,394 

  Idade (anos) 
#
 -0,147 -0,632 0,339 -0,046 

  % Corretas Total (CN) 0,003 -0,005 0,012 0,052 
  ACR – Vaivém (percursos) 

#
 -0,238

**
 -0,328 -0,148 -0,457 

  AF Sedentária (min/dia) 
#
 0,055

*
 0,010 0,099 0,170 

  AF Ligeira (min/dia) 
#
 0,036 -0,019 0,091 0,098 

  MVPA (min/dia) 
#
 0,083 -0,002 0,167 0,188 

  AF Total (passos/dia) 
#
 -0,005 -0,011 0,002 -0,134 

      
Stepwise      
      
Modelo 1 (Constant) 7,056

**
 6,598 7,513  

  ACR – Vaivém (percursos) 
#
 -0,334

**
 -0,403 -0,264 -0,640 

      
Modelo 2 (Constant) 6,735

**
 6,287 7,184  

  ACR – Vaivém (percursos) 
#
 -0,234

**
 -0,312 -0,156 -0,449 

  Sexo (0=raparigas; 1=rapazes) -0,558
**
 -0,800 -0,315 -0,344 

Notas: 
#
 Os valores transformados em raiz quadrada foram utilizados na análise. 

*
 P<0,05. 

**
 

P<0,001.  
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4. Discussão dos resultados 

O presente estudo teve como principal objetivo analisar as relações 

entre as variáveis CN, AF, ACR e os indicadores de obesidade em 

adolescentes portugueses da cidade de Bragança. 

Com base na análise dos resultados do estudo, aquele que parece mais 

relevante consiste no valor explicativo da ACR na variância da %MG em 

adolescentes (40,9%) e eventualmente também o sexo e a AF Sedentária. 

Comparando os sexos as raparigas revelam ter uma % MG 

significativamente superior aos rapazes (30,2 versus 20,8%). Este resultado vai 

de encontro a outros estudos em que o valor médio da %MG é maior nas 

raparigas do que nos rapazes (Brites et al., 2007; Ferreira et al., 2012). Esta 

maior propensão das raparigas em armazenar tecido gordo decorre de 

ambientes hormonais específicos, os quais dependem do estádio de maturação 

sexual e que acabam por determinar que as raparigas evidenciem valores de 

%MG superiores aos rapazes (Rodriguez et al., 2004)  

Relativamente ao IMC e ao perímetro da anca, as raparigas também 

evidenciaram valores mais elevados do que os rapazes, indo ao encontro do 

estudo de Minghelli e colaboradores (Minghelli et al., 2013), os quais observam 

uma maior prevalência de excesso de peso e obesidade nas raparigas, 

recorrendo a três avaliações antropométricas (IMC, PC e pregas de 

adiposidade subcutâneas).  

A maior prevalência de massa gorda nas raparigas em comparação com 

os rapazes também pode ser parcialmente explicada pelo facto de estas serem 

significativamente menos ativas do que os rapazes. De facto, os rapazes 

apresentam níveis de AF Moderada, AF Vigorosa, MVPA e AF Total 

(counts/min. e passos/dia) e valores de ACR significativamente mais elevados 

do que as raparigas. Por outro lado, as raparigas revelaram passar mais tempo 

em AF Sedentária. Efetivamente parece existir a tendência das raparigas a 

adotarem comportamentos e aderirem a atividades de cariz mais sedentário, 

repercutindo-se em níveis de AF diária de menor intensidade em comparação 

com os rapazes. Estes resultados vão ao encontro de estudos que revelam que 

os rapazes têm maiores níveis de AF do que as raparigas (Machado Rodrigues 
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et al., 2010; Observatório Nacional da Actividade Física e do Desporto, 2011a; 

Telama & Yang, 2000), repercutindo-se em valores mais elevados de ACR 

(Observatório Nacional da Actividade Física e do Desporto, 2011b; Ortega et 

al., 2007). Esta diferença nos índices de AF entre os rapazes e as raparigas, 

assim como o maior envolvimento dos rapazes em atividades físicas pode 

explicar-se, em parte por fatores de natureza sócio-culturais. Continuam a 

existir diferenças e valores associados ao estilo de vida dos rapazes e das 

raparigas (Simpkins et al., 2005; Vilhjalmsson & Kristjansdottir, 2003). Às 

raparigas normalmente são impostas mais restrições na utilização do seu 

tempo livre devido a responsabilidades familiares (Vilhjalmsson & 

Kristjansdottir, 2003), por sua vez, aos rapazes são dados mais reforços 

positivos relativamente à prática desportiva tanto na escola como em clubes 

desportivos (McKenzie et al., 1997). Fatores biológicos também podem ter 

algum peso na diferença da prática de AF entre rapazes e raparigas. O período 

menstrual, o alargamento pélvico e aumento de massa gorda podem provocar 

menor envolvimento das raparigas nas atividades físicas (Seabra et al., 2008). 

A idade dos sujeitos também representa um fator de risco para o 

aumento da massa gorda. Neste estudo foram observadas correlações 

positivas entre a idade e as várias variáveis indicadoras de excesso de peso 

(massa corporal, IMC, PC e % MG tronco). É sabido que durante a puberdade 

existe um incremento na taxa de crescimento devido a ganhos de peso e 

altura, com alterações a nível da composição corporal (Freedman et al., 2002), 

verificando-se um aumento substancial do número e tamanho dos adipócitos 

(Alberga et al., 2012). 

Analisando a correlação da idade com as variáveis em estudo verifica-se 

que esta também parece representar um fator preponderante ao nível dos 

conhecimentos que os sujeitos têm sobre as questões alimentares. 

Efetivamente foi observado neste estudo uma correlação positiva entre a idade 

e os CN dos sujeitos, o que vai ao encontro da literatura sugerindo que à 

medida que as crianças ficam mais velhas os CN tendem a aumentar (Muehler 

et al., 2006) Estes resultados podem ser explicados pelo facto de os 

adolescentes mais velhos frequentarem níveis de ensino mais elevados, 
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explicando a influência da idade na obtenção de melhores resultados no 

questionário de CN (Spendlove et al., 2012; Wyon et al., 2014) e também 

devido ao processo cognitivo e educacional (Alberga et al., 2012; Reyna & 

Farley, 2006). No início da adolescência parece que existe um dessinteresse 

relativo a tópicos sobre saúde, o que pode estar relacionado com a falta de 

consequências nefastas para a saúde dos mais jovens aquando da execução 

de comportamentos menos saúdaveis (Reyna & Farley, 2006). Este 

dessinteresse e a ausência de consequências pode condicionar a aquisição de 

conhecimentos relativamente a questões de saúde, nomeadamente sobre 

nutrição. 

No presente estudo, foram ainda observadas correlações positivas entre 

a idade e a ACR. Autores num estudo realizado com adolescentes portugueses 

apresentaram resultados semelhantes (Silva et al., 2012b). De salientar que as 

diferentes fases de maturação sexual em que se encontram as crianças e 

adolescentes é um fator a considerar. Silva e Petroski, por exemplo referem 

que o VO2max tende a aumentar com a maturação sexual (dos Santos Silva & 

Petroski, 2008). 

A idade apresentou igualmente correlações positivas com a AF 

Sedentária e a AF Vigorosa, mas valores de correlação negativos com a AF 

Ligeira e a AF Total (passos/dia). Isto sugere que à medida que as crianças 

ficam mais velhas, tendem a passar mais tempo em AF Sedentária e menos 

tempo em AF Ligeira e AF Total (passos/dia) e, curiosamente, mais tempo em 

AF Vigorosa. Outros autores observaram também que com o avançar da idade 

tende a haver um declínio na frequência da AF e na participação desportiva, 

mas um aumento da intensidade com que a realizam. No entanto, nesse 

estudo a AF foi avaliada por questionários de auto-relato podendo 

comprometer os resultados encontrados (Telama & Yang, 2000). Contudo, esta 

não é uma tendência geral observada na literatura. Nader e colaboradores 

observaram um declínio acentuado dos níveis de MVPA em função da idade 

(Nader et al., 2008). Seabra e os seus colaboradores, num estudo de revisão 

sobre a prática de AF em adolescentes referem que é consensual na literatura 

que a AF de uma forma global tem tendência a estar associada de forma 
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negativa com a variável idade (Seabra et al., 2008). Esta propensão foi 

verificada por Neto et al. 2012, num estudo utilizando acelerómetros onde os 

mais velhos passavam menos minutos por dia em AF ligeira, AF Moderada e 

AF Vigorosa comparativamente com os mais novos (Neto et al., 2013) e 

verificada por Kimm e os seus colaboradores onde se registou um declínio dos 

níveis de AF Total durante a transição da infância para a adolescência (Kimm 

et al., 2000). Esta tendência generalizada da redução dos níveis de AF com o 

avançar da idade pode ser consequência de um aumento dos comportamentos 

sedentários (Myers et al., 1996), como ver televisão, jogar videogames, “viajar” 

na internet e utilização do telemóvel, passar mais tempo a estudar para entrar 

na universidade. Fatores biológicos como a insuficiência de estrogênio e as 

baixas doses de noradrenalina, serotonina (Thorburn & Proietto, 2000), bem 

como a diminuição da libertação de dopamina ou perda de recetores de 

dopamina também podem contribuir para esta relação inversa da idade com os 

níveis de AF (Ingram, 2000). Fatores sócio-culturais, como a transição da vida 

de adolescente para jovem adulto, durante a qual os jovens estão menos 

propensos à influência dos adultos na modulação do seu comportamento, pode 

levar a uma alteração dos seus modelos e valores, inclusive a uma diminuição 

dos níveis de AF e a um aumento dos comportamentos de risco para a saúde 

(fumar, beber), por vezes com o intuito de serem mais aceites socialmente 

pelos colegas e amigos (Colder et al., 2008). 

 Foram também calculadas as correlações parciais ajustadas para idade 

e para o sexo para explorar as relações entre as variáveis. No nosso estudo 

foram encontradas correlações significativas e positivas entre os CN e %MG 

Tronco (r=0,183,p<0,05). Este resultado revela-se estranho porque sugere que 

à medida que os CN aumentam, a %MG do tronco também aumenta. No 

entanto Muehler e os seus colaboradores ao estudarem as relações entre os 

CN e o indicador de obesidade IMC também encontraram resultados 

conflituosos (Muehler et al., 2006). Thakur & D'Amico (1999) no seu estudo não 

encontraram diferenças significativas entre os CN dos estudantes obesos e não 

obesos, sugerindo que provavelmente existem outras razões, para além da 

falta de CN que contribuem para os elevados índices de massa corporal 
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(O'Brien & Davies, 2007). Outras variáveis como fatores psicológicos e 

ambientais podem ter um papel preponderante na escolha dos alimentos 

(Grosso et al., 2013). Em consonância, no presente estudo outros 

determinantes, que não os CN podem explicar os resultados encontrados. 

Relativamente às relações entre a ACR e os níveis de AF com a %MG, 

considerando os ajustamentos para sexo e idade, apenas a ACR (r=-

0,425,p<0,001) e a AF Sedentária (r=0,186,p<0,05) mantiveram-se 

correlacionadas com a %MG, deixando de haver correlações entre os outros 

níveis de AF e a %MG, sugerindo que a correlação de Pearson (r) não ajustada 

revelava o efeito da idade e do sexo na relação entre os  outros níveis de AF e 

a %MG . 

Ainda analisando os valores das correlações parciais ajustadas para as 

covariaveis sexo e idade, no nosso estudo encontraram-se correlações 

positivas da AF Vigorosa (r=0,220,p<0,05), MVPA (r=0,200,p<0,05), AF Total 

(counts/min) (r=0,199,p<0,05) e AF Total (passos/min) (r=0,176,p<0,05) com a 

variável ACR. Estes nossos resultados vão ao encontro daqueles observados 

num estudo realizado com jovens portugueses, onde a ACR correlacionou-se 

positivamente com AF Vigorosa, com a AF muito vigorosa e com a AF Total 

(counts/min) (Aires et al., 2010). Outros autores também mostraram que há 

associações entre os recomendáveis 60 minutos em MVPA/dia e a ACR 

(Ortega et al., 2008b; Silva et al., 2013b).  

No presente estudo e no sentido de perceber melhor as relações entre a 

%MG e a idade, o sexo, os CN, a ACR e os níveis de AF, foram aplicados 

modelos de regressão linear múltipla, onde a variável %MG foi considerada a 

variável dependente e as restantes variáveis acima mencionadas foram 

consideradas as variáveis independentes. Verificou-se que 49,1% (p<0,001) da 

variância na %MG foi explicada pelas variáveis ACR e sexo, significando que 

estas são as variáveis mais determinantes, havendo também uma relação 

significativa da AF Sedentária com a %MG.  

A variável sexo, neste estudo, mostrou-se determinante para explicar a 

variância na %MG o que pode estar relacionado com as diferenças biológicas 

(diferenças sexuais) ou com as diferenças impostas de alguma forma pela 
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sociedade ou cultura (diferenças entre géneros) ou uma combinação de ambos 

(Bird & Rieker, 1999; Krieger, 2003). Relativamente à variável ACR, tal como 

no presente trabalho, o estudo HELENA concluí que a ACR, medida através do 

teste vaivém está negativa e consistentemente associada com a %MG em 

adolescentes (Moliner-Urdiales, 2011). Vários autores também demonstraram 

haver uma relação inversa entre a ACR (avaliada pelo vaivém) e o excesso de 

peso, avaliado pelo IMC (Aires et al., 2010; Fogelholm et al., 2008; Ortega et 

al., 2007). Na literatura está bem expressa esta relação inversa da ACR com os 

indicadores de obesidade mesmo utilizando diferentes instrumentos de 

avaliação das variáveis em causa (Observatório Nacional da Actividade Física 

e do Desporto, 2011b; Ortega et al., 2010; Silva et al., 2013a). 

Os resultados obtidos no presente estudo sugerem que, eventualmente, 

para reduzir a %MG mais do que incentivar os adolescentes a serem 

fisicamente ativos, deveríamos estimular a melhoria dos níveis de ACR. Seria 

de esperar que crianças e adolescentes que participam em atividades 

desportivas de alta competição alcancem maior quantidade e intensidade de 

AF habitual, como resultado da sua participação em programas de treino e 

estudos mostram que os jovens submetidos a programas de treino onde haja 

atividades MVPA, evidenciam aumentos significativos na ACR (Armstrong et 

al., 2011). No entanto, as relações entre AF habitual e ACR, não são muito 

consistentes, parecendo não haver relação significativa entre a AF habitual e o 

VO2max, pois raramente os jovens experimentam AF habitual de intensidade e 

duração suficiente para haver melhorias na ACR, a não ser que estejam 

envolvidos em programas orientados ou atividades desportivas (Armstrong et 

al., 2011). Silva e os seus colaboradores demonstraram associações 

independentes entre a participação em desportos competitivos, o cumprimento 

dos 60 minutos diários recomendados em MVPA e os níveis de ACR, 

sugerindo que mais do que acumular os 60 min/dia recomendáveis em MVPA é 

importante assegurar o envolvimento das crianças e adolescentes em 

desportos de competição aumentando assim a possibilidade de estes 

melhorarem a ACR e passarem mais tempo em MVPA (Silva et al., 2013b). 
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Existem algumas limitações no presente estudo. É necessário considerar 

o facto de a amostra ser pequena e representar apenas a população de uma 

escola de uma cidade de Portugal. Além disso, dados de natureza transversal 

também representam uma desvantagem no sentido de ser impossível 

estabelecer relações de causa e efeito por não provarem a existência de uma 

sequência no tempo.  

O VO2max poderia ter sido estimado para avaliar a ACR, no entanto a 

utilização do número de percursos realizados no teste vaivém é perfeitamente 

válido pois está relacionado com o VO2max (Silva et al., 2012b) e também é 

válido para detetar crianças e adolescentes com alto risco metabólico (Silva et 

al., 2012a). Como vantagem, a realização do teste vaivém exige muito pouco 

equipamento e custos e, além disso, os alunos estão familiarizados com o 

teste, já que a bateria de testes Fitnessgram faz parte dos currículos da 

disciplina de Educação Física em Portugal. Outro ponto forte do estudo é que a 

AF foi medida objetivamente através da acelerometria, que está provado ser 

um instrumento válido para avaliar crianças e adolescentes (de Vries et al., 

2006; Welk et al., 2000). Outro ponto forte do nosso estudo é a utilização de 

diferentes indicadores de obesidade, privilegiando a utilização da %MG como o 

principal indicador de excesso de peso ou obesidade nos adolescentes. Alguns 

autores como Goncalves et al. (2013) consideraram a utilização da 

bioimpedância um método fiável e com boa capacidade preditiva para o 

excesso de gordura corporal de adolescentes. A utilização da bioimpedância 

elétrica tem vantagens pois trata-se de um método de relativo baixo custo, o 

instrumento de avaliação é portátil e trata-se de um método não invasivo 

(Eickemberg et al., 2011; Howell, 1998; Kim et al., 2011; Lloret Linares et al., 

2011; Rodrigues et al., 2001; Sánchez Jaeger & Barón, 2009). 

 Uma sugestão e desafio que fica para próximos estudos é a inclusão 

das informações dos registos dos diários alimentares e conhecimentos sobre a 

AF e estudar as associações com a %MG. 
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5. Conclusão 

 

O objetivo principal deste estudo foi analisar as relações entre os 

conhecimentos nutricionais, atividade física, aptidão cardiorrespiratória e os 

indicadores de obesidade em adolescentes da cidade de Bragança. 

 A conclusão principal do presente estudo foi que a aptidão 

cardiorrespiratória mostrou ser a variável com mais impacto sobre a variância 

da percentagem de massa gorda. 
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