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APRESENTAÇÃO 

 

O Estudo “tendências temporais da obesidade, comportamento sedentário e prática 

de atividade física de escolares de Niterói, RJ 2010 e 2017” foi elaborado pelo autor da 

tese, pesquisador do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), em parceria com pesquisadores da Faculdade de Nutrição Emília de 

Jesus Ferrero, Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Escola Nacional de Ciências 

Estatísticas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi orientado pela 

professora Drª Gloria Valeria da Veiga (UFRJ) e pelo Dr Luiz Antonio dos Anjos
  
(UFF) e 

contou com a participação dos pesquisadores doutorandos da UFRJ Isabela Escórcio 

Augusto da Matta Polycarpo
 

e Danilo Dias Santana, ambos, membros do Grupo 

Interinstitucional de Pesquisa em Estudos Populacionais em Nutrição (GIPEPON), além de 

contar também com as bolsistas de iniciação a pesquisa (UFRJ), Angélica Fortunato e 

Bianca do Nascimento Costa.  

  O estudo foi constituído com dados obtidos em dois estudos transversais realizados 

em 2010 e em 2017, com amostras probabilísticas de alunos adolescentes das 12 escolas, 

que atendiam do sexto ao nono ano da rede de ensino municipal de Niterói, selecionadas 

em dois estágios (turmas e alunos). A classificação de peso foi feita com base em pontos de 

corte do índice de massa corporal (massa corporal/estatura
2
), segundo critério proposto pela 

OMS. Já a categoria de comportamento sedentário foi atribuída para aqueles com um dos 

comportamentos de tela (assistir TV, jogar vídeo game ou usar computador) por ≥ 120 

min/dia e, por fim, caracterizado como fisicamente ativo se realizou 300 min/semana de 

atividade física moderada/vigorosa (AFMV).  

  A tese teve por objetivo analisar mudanças dos padrões nutricionais e de 

comportamento, em dois momentos do tempo, 2010 e 2017, na obesidade, comportamento 

sedentário e prática de atividade física dos escolares adolescentes de Niterói, Rio de 

Janeiro. Além disso, teve o objetivo de verificar se os adolescentes Niterói, Rio de Janeiro 

que recebem apoio social praticam mais atividade física. 

Para atingir estes objetivos, foram desenvolvidos dois manuscritos: o primeiro 

descreve as mudanças na prevalência de obesidade, comportamento sedentário e prática de 

atividade física nos adolescentes estudantes de escolas públicas de Niterói, RJ, em período 
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de 7 anos; o segundo manuscrito descreve a influência do apoio social (pais, amigos e 

professores de educação física) na prática de atividade física dos escolares adolescentes de 

escolas da rede municipal de Niterói, RJ no ano de 2017. 

O autor desta tese participou ativamente da elaboração e desenho da pesquisa, da 

investigação de campo e antropometria. Além disso, realizou a digitação e análise dos 

bancos de dados.  Particularmente no primeiro ano do doutorado (2016) publicou o livro 

“Estado nutricional, tempo de tela e atividade física em escolares adolescentes”, no 

segundo ano (2017) publicou o livro “Atividade física, nutrição e saúde: políticas públicas 

de prevenção e controle de obesidade em adolescentes” e o artigo “Fatores interferentes na 

adesão de pessoas idosas para a prática de atividade física” revista saúde física & mental, 

assim como apresentou resumos a seguir, nos seguintes congressos: “Excesso de peso de 

alunas de educação física adolescentes” no 12º congresso carioca de educação física; “¿El 

maestro de educación física ayda a combatir la obesidade em los adolescentes?”, no III 

congreso internacional de educación física y áreas afines, Colômbia; “Percepção dos 

diretores sobre políticas públicas de combate a obesidade em adolescentes”, no X 

congresso Brasileiro de epidemiologia, Santa Catarina; em 2018 “estado nutricional de 

adolescentes escolares de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil: estudo de base populacional” no 

VII simpósio de educação física e dança da UFRJ, Rio de Janeiro, “Mudanças nas 

prevalências de excesso de peso e obesidade em adolescentes estudantes de escolas 

públicas de Niterói, RJ, e seus pais, no período de 2010 e 2017” na 9º semana de integração 

acadêmica da UFRJ- SIAC 2018, 2018, Rio de Janeiro e “Mudanças temporais nos 

praticantes de natação adolescentes escolares de Niterói 2010 e 2017”, no FUNESBON, 

Foz do Iguaçu e também ajudou na construção de outro artigo, “Composição corporal de 

adolescentes pós-púberes avaliada com a absortometria radiológica de dupla energia e 

submetido à Revista Saúde e Adolescente.  

A tese é composta por introdução, revisão de literatura acerca do objeto de estudo, 

objetivos, métodos, resultados, discussão, discussão e considerações finais. Na seção de 

métodos, parte obrigatória do formato de teses de doutorado, são descritos, detalhadamente, 

todos os procedimentos para o desenvolvimento do estudo que compõem a tese. Tais 

procedimentos, no entanto, foram publicados no livro “Estado nutricional, tempo de tela e 

atividade física em escolares adolescentes”, e também descritos nos manuscritos de forma 
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mais resumida, embora suficiente para compreensão do método aplicado. Cabe ao leitor a 

opção de leitura apenas nos manuscritos, podendo, assim, evitar a repetição causada pela 

leitura da seção de método no corpo da tese. Os resultados e discussão são apresentados em 

formato de dois manuscritos já mencionados e, ao final da tese, são apresentadas as 

considerações finais do estudo. Para elaboração dos manuscritos, seguiu-se a lista de 

verificação proposta pela iniciativa Strengthening the Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology (STROBE).  

As referências bibliográficas dos manuscritos foram citadas no estilo Vancouver, 

seguindo as normas estabelecidas pelo International Comittee of Medical Journal Editors 

(ICMJE, 1979), conforme normas das revistas as quais serão submetidos. As referências 

bibliográficas da tese foram listadas conforme a norma NBR 6023, estabelecida pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no ano de 2002, segundo normas da 

Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ. 
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RESUMO. 

 

VASCONCELLOS, Marcelo Barros. Tendências temporais da obesidade, comportamento 

sedentário e prática de atividade física de escolares de Niterói, RJ 2010 e 2017. Tese 

(Doutorado em Ciências Nutricionais) - Instituto de Nutrição Josué de Castro, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. 

 

Esta tese teve como objetivo geral analisar mudanças dos padrões de comportamento ao 

longo do tempo, 2010 e 2017, na obesidade, comportamento sedentário e prática de 

atividade física dos escolares adolescentes de Niterói, Rio de Janeiro. Além disso, teve o 

objetivo de verificar se os adolescentes Niterói, Rio de Janeiro que recebem apoio social 

praticam mais atividade física. Para atingir estes objetivos, foram desenvolvidos dois 

manuscritos: o primeiro descreve as mudanças na prevalência de obesidade, 

comportamento sedentário e prática de atividade física nos adolescentes estudantes de 

escolas públicas de Niterói, RJ, em período de 7 anos. A prevalência de obesidade 

aumentou nos meninos (6,2% para 15,6% P= < 0,001) e diminuiu nas meninas (8,4% para 

6,9% P= 0,035) de 2010 para 2017, respectivamente. Foi observada diminuição da 

prevalência dos adolescentes com comportamento sedentário, uma vez que houve redução 

do tempo de tela em ambos os sexos: nos meninos passou de 90,7% para 67,7% (P= < 

0,001) e nas meninas passou de 90,3% para 52,8% (P= < 0,001). Já a prevalência dos 

fisicamente ativos, nos meninos manteve-se estabilizada (38,2% para 38,1% P = 0,962) e 
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nas meninas passou de (15,4% para 10,4% P= < 0,001) e ambos continuam com média 

diária abaixo da recomendação semanal para essa população. O segundo manuscrito 

descreve a influência do apoio social (pais, amigos e professores de educação física) na 

prática de atividade física dos escolares adolescentes de escolas da rede municipal de 

Niterói, RJ no ano de 2017. Na população estudada, um em cada 10 alunos têm o apoio dos 

pais para praticar atividade física juntos. Meninos recebem mais elogios dos pais e dos 

professores de educação física quando praticam atividade física em relação as meninas. Os 

tipos de apoio mais usados pelos pais e professores foi o incentivo. Os tipos de apoio de 

amigos de maior prevalência nos meninos mais novos foi o praticar juntos (91,9%) e nos 

mais velhos convidar (93,7%). Já nas meninas mais novas, o tipo convidar (67,9%) e nas 

mais velhas o tipo praticar junto (90,0%). Os resultados desta tese contribuem para o 

entendimento das mudanças que têm ocorrido na obesidade, comportamento sedentário e 

atividade física, assim como a identificação dos diversos tipos de apoio social para ser ativo 

em adolescentes no contexto do Município de Niterói, Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: Obesidade. Comportamento sedentário. Adolescentes. Tendências 

Temporais. Atividade Física. Apoio Social.   
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February/2019 

 

1º Advisor: Gloria Valeria da Veiga  

2º Advisor: Luiz Antonio dos Anjos 

 

ABSTRACT.  

 

This thesis had as general objective to analyze changes in behavior patterns over time, 2010 

and 2017, in obesity, sedentary behavior and physical activity practice among adolescents 

from Niterói, Rio de Janeiro. In addition, the objective was to verify if the adolescents 

Niterói, Rio de Janeiro who receive social support practice more physical activity. To 

achieve these goals, two manuscripts were developed: the first describes the changes in the 

prevalence of obesity, sedentary behavior and physical activity in adolescents students of 

public schools in Niterói, RJ, in a period of 7 years. The prevalence of obesity increased in 

boys (6.2% to 15.6% P = <0.001) and decreased in girls (8.4% to 6.9% P = 0.035) from 

2010 to 2017, respectively. There was a decrease in the prevalence of adolescents with 

sedentary behavior, since there was a reduction in screen time in both sexes: in boys it went 

from 90.7% to 67.7% (P = <0.001) and in girls it increased from 90,3% to 52.8% (P = 

<0.001). The prevalence of the physically active in boys remained stable (38.2% to 38.1% 

P = 0.962) and in girls it went from (15.4% to 10.4% P = <0.001) and both continued with 

daily mean below the weekly recommendation for this population. The second manuscript 

describes the influence of social support (parents, friends, and physical education teachers) 

on the physical activity of adolescent school children from schools in the municipal 

network of Niterói, RJ, in the year 2017. In the studied population, one in 10 students have 

the support of parents to practice physical activity together. Boys get more praise from 

parents and physical education teachers when they practice physical activity in reaction to 

girls. The types of support most used by parents and teachers was the incentive. The types 

of support of friends with the highest prevalence in the youngest boys was practicing 
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together (91.9%) and the older ones invited (93.7%). In younger girls, the type invited 

(67.9%) and in the older ones, the type practiced together (90.0%). The results of this thesis 

contribute to the understanding of the changes that have occurred in obesity, sedentary 

behavior and physical activity, as well as the identification of the different types of social 

support to be active in adolescents in the context of the Municipality of Niterói, Rio de 

Janeiro. 

Keywords: Obesity. Sedentary behavior. Adolescents. Temporal Trends. Physical activity. 

Social support. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

A obesidade é reconhecida entre as principais causas de morbidade (PARK & LEE, 

2015) e é um fator de risco importante na história natural de outras doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) (DUNCAN et al., 2012). Essa enfermidade é analisada como 

importante problema de saúde pública, pela sua frequência e impacto sobre os gastos 

financeiros na saúde, como aumento do número de consultas, medicamentos e 

hospitalizações (FINKELSTEIN et al., 2010). De fato, a obesidade chegou a proporções 

alarmantes em muitos países e constitui um sério e urgente desafio (WHO, 2016) tornando-

se importante preveni-la e tratá-la para que suas complicações não se estendam à vida 

adulta (CELESTRINO & COSTA, 2006).  

O problema da obesidade torna-se, particularmente, mais preocupante, quando se 

constata elevada prevalência em idades cada vez mais precoces como crianças e 

adolescentes (IBGE, 2016ª; WHO, 2016). Segundo PARALIKAR et al. (2012), 

adolescentes obesos continuam assim quando tornam-se adultos em 80% dos casos 

(KOTANI et al., 1997). Já CONDE & BORGES (2011), ao analisar dados de estudo 

populacional brasileiro, afirmam que essa persistência da obesidade até a fase adulta é 

estimada em 65%, no sexo masculino e em 47%, no feminino. Assim, são pré-requisitos 

essenciais para se diminuir doenças entre os adultos, o investimento na saúde dos 

adolescentes (ALBUHAIRAN et al., 2015).  

No que se refere a adolescência, fase da vida particularmente vulneral à influência 

do contexto social e que, portanto, merecem especial atenção (BISPO et al., 2015), a 

prevalência de obesidade está em ritmo ascendente no Brasil (IBGE, 2010a; IBGE, 2013, 

IBGE, 2016a) e no mundo (WHO, 2016), este aumento tem sido associado a diminuição da 

atividade física e a tendência, cada vez maior, à adoção de estilo de vida com padrões de 

comportamento sedentário (CUNHA & EVANGELISTA, 2016) em diversos países onde 

essa tendência não era esperado, como Japão (TANAKA et al., 2016), China (ZHANG et 

al., 2018), Moçambique (SANTOS et al., 2014). Tal padrão também tem sido relatado em 

distintas regiões e municípios do território brasileiro (GUERRA et al., 2016; 

VASCONCELLOS et al., 2013). 
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Também recorrente em diversos países e diretamente ligada a obesidade, tanto em 

adultos quanto em adolescentes, está a inatividade física, componente do estilo de vida que 

tornou-se também questão de saúde pública, por ser um dos principais fatores de risco para 

as DCNT (HASKELL et al., 2007), considerado até o mais importante do século XXI, 

segundo BLAIR (2009), e destaca-se também como o quarto principal fator de risco de 

mortalidade (UNESCO, 2015) e fator de risco primário para doenças cardiovasculares 

(KOHL et al., 2012). No mundo, a cada ano, mais de três milhões de mortes são atribuídas 

à inatividade física (BRASIL, 2015), sendo responsável por uma a cada dez mortes (LEE et 

al., 2012). Na esfera econômica e social, estima-se que a inatividade física ocasiona um 

gasto público com despesas em torno de $53,8 bilhões de dólares em todo o mundo (DING 

et al., 2016). Especificamente na faixa etária da adolescência, uma revisão sistemática de 

literatura feita por BARBOSA FILHO et al., (2014), de estudos realizados com 

adolescentes brasileiros, mostrou que a inatividade física é um fator de risco 

comportamental presente na maioria dos jovens (acima de 50%). Neste contexto, é 

importante a investigação de fatores facilitadores ou dificultadores para prática de atividade 

física nesta faixa etária, visando orientar políticas de incentivo a esta prática. Dentre esses 

fatores, o apoio social, que refere-se ao apoio de algum indivíduo que ajude uma pessoa a 

praticar atividade física tem sido incentivado (DOWDA et al., 2007) pois tem sido 

demonstrado que tal apoio pode contribuir para incentivar a prática de atividade física entre 

jovens (McDAVID et al., 2012).  

A inatividade física é um problema mundial, mas não o único relacionado ao estilo 

de vida. Segundo a UNESCO (2015), o aumento de comportamento sedentário (assistir 

televisão, jogar videogame e usar computador) vivenciado pela população mundial foi tão 

alto que chega a ser considerado uma pandemia. A inatividade física e o comportamento 

sedentário são consequências do aumento do poder de compra (TVs, computadores, 

telefones celulares) (LOPES et al., 2014), da liberalização mundial do comércio, 

crescimento econômico e da rápida urbanização, que provocaram mudanças do estilo de 

vida da população, tais como, acesso às tecnologias, formas de deslocamento, uso de 

aparelhos eletrônicos (CECCHINI et al., 2014; BEZERRA et al., 2016).   

Neste contexto, a inatividade física e o comportamento sedentário são variáveis 

comportamentais diferentes e representam constructos independentes, devendo, portanto, 
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ser avaliadas separadamente (MENEGUCI et al., 2015). Embora não sejam os únicos 

determinantes do excesso de peso, são elementos fundamentais associados a alterações 

metabólicas e cardiovasculares, reconhecidos na abordagem da epidemia da obesidade 

(LEE et al., 2012; SIMON et al., 2014). 

O monitoramento do estilo de vida deve ser algo contínuo para que se possa 

entender o processo temporal sobre as mudanças nas tendências epidemiológicas de 

determinados grupos (RECH et al., 2015). Neste contexto, as informações sobre mudanças 

na prática de atividade física e comportamentos sedentários em adolescentes precisam ser 

atualizadas para melhor compreensão do fato de que eles passaram a dedicar mais tempo 

em novas tecnologias de tela (STRAATMANN et al., 2016) com dispositivos inovadores e 

atraentes (por exemplo, celulares do tipo smartphones, tablets) que estão conectados em 

alta velocidade (BUCKSCH et al., 2014). Ademais, ainda não estão claros, os possíveis 

efeitos para saúde do adolescente, do uso exagerado nas redes sociais como Facebook, 

Twitter, Instagran e Whatsapp (CUNHA & EVANGELISTA, 2016). 

Estudos de painel (AROS et al., 2018) para análises de um período para outro em 

adolescentes no Brasil são recentes (COLL et al., 2014; MARTINS et al., 2018) e estão 

sendo utilizadas para compreender os fatores possivelmente associados a áreas especificas 

da saúde e assim ajudar a promover estratégias de prevenção, controle (XAVIER et al 

2014) e intervenção (ALBUHAIRAN et al., 2015; SIGMUNDOVÁ et al., 2017). Este tipo 

de estudos tem sido realizados em adolescentes também para monitorar o estado nutricional 

(XAVIER et al 2014) e consumo de bebidas com adição de açucar (MONTEIRO et al., 

2016).  

Apesar da importância da atividade física como protetor de doenças (RECH et al., 

2015) desde fases precoces da vida, como infância e adolescência, apenas recentemente 

estudos sobre mudanças temporais na prática de esporte (LIMA et al., 2017) e de atividade 

física foram aplicados a população adolescente brasileira (COLL et al., 2014), contudo, não 

há unanimidade entre os mesmos, uns apontando crescimento do nível de atividade física 

(IBGE, 2016a), outros decréscimo (REZENDE et al., 2014) e até estabilização (BEZERRA 

et al., 2016). No Brasil, também ainda são escassos estudos que tenham investigado 

possíveis associações destas mudanças na prática de atividade física com a obesidade em 

adolescentes, assim como  a influência do apoio social para prática de atividade física nesta 
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faixa etária. Com base em dois estudos transversais realizados em Niterói, RJ, em 2010 e 

2017, esta pesquisa buscou investigar esses construtos.  

Assim, justifica-se a realização do presente estudo para monitoramento quanto a 

prevalência de prática de atividade física, comportamento sedentário e estado nutricional 

nesta população, tendo em vista que seus resultados poderão contribuir para apontar 

soluções e o enfrentamento deste problema, buscando incentivar  estilo de vida fisicamente 

mais ativo (BRASIL, 1998) e consequentemente, a redução da obesidade nesta faixa etária, 

tendo em vista a forte associação entre estes dois construtos  (WHO, 2016).  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Definições: Atividade física, inatividade física, comportamento sedentário   

 

A atividade física é um componente do estilo de vida, entendida como qualquer 

movimento realizado através da contração da musculatura esquelética que resulte em gasto 

energético acima dos níveis de repouso (CASPERSEN et al., 1985). É classificado como 

fisicamente ativo o adolescente que segue as recomendações de praticar atividade física de 

intensidade moderada a intensa (AFMV) diariamente, por 60 minutos ou mais, em cinco ou 

mais dias da semana (STRONG et al., 2005), preferencialmente todos os dias (WHO, 

2016), somando-se, pelo menos, 300 minutos de atividade física por semana, tanto no lazer, 

nas atividades domésticas, no trabalho, ou como meio de transporte (MENEGUCI et al., 

2015).  

Já inatividade física é a redução do gasto energético (LUCIANO et al., 2016) a 

ponto do indivíduo não atingir as diretrizes de saúde pública para os níveis recomendados 

de AFMV (HALLAL et al., 2012). Assim, é considerada insuficientemente ativo 

(MENEGUCI et al., 2015) a pessoa que não cumpre a recomendação básica semanal de 

AFMV (≥ 300 min/sem) (REZENDE et al., 2014; MILITÃO et al., 2013). 

Comportamento sedentário é o termo utilizado para classificar as atividades que são 

realizadas na posição deitada ou sentada e que não aumentam o gasto energético acima dos 

níveis de repouso (OWEN et al., 2010). Segundo HAMILTON et al. (2008) a simples 

posição em pé, mesmo sem a realização de alguma atividade, não é considerado como 

comportamento sedentário, podendo ser diferenciada das atividades sentadas, já que exige 

contração isométrica da musculatura para se opor a gravidade. Para adolescentes, o 

marcador específico de comportamento sedentário que tem sido utilizado como estratégia 

de avaliação é o número de horas sentado (AMORIM & FARIA, 2012; MENEGUCI et al., 

2015) (excluindo o tempo na escola) num dia de semana regular. Este tempo sentado tem 

sido investigado, principalmente, como horas passadas em frente de uma televisão, 

computador, jogo de videogame (REZENDE et al., 2014), e usando celular (BUCKSCH et 

al., 2014), que quando somados é considerado tempo de tela. Foi estabelecido pela 

Academia Americana de Pediatria, desde 2001, que o tempo superior a 2h diárias assistindo 
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televisão e posteriormente adotado para qualquer uma das atividades de tela, caracterizam 

comportamento sedentário (AAP, 2001; TREMBLAY et al., 2016; SIGMUNDOVÁ et al., 

2017). Já para comportamento sedentário excessivo para uma destas atividades anteriores, 

não há consenso quanto ao ponto de corte. CAVALCANTI et al., (2010) sugerem ≥ 3 horas 

e CAMPAGNOLO et al., (2008) sugerem ≥ 4 horas diariamente.  

 

2.2. Atividade física como fator de proteção de doenças 

 

Para MELKEVIK et al. (2010), qualquer oportunidade para aumentar a atividade 

física em adolescentes deve ser apoiada e cada país deve ter políticas para reduzir o tempo 

de sedentarismo, promover alimentação mais saudáveis e facilitar as mudanças nos 

ambientes familiares, escolares, sociais e culturais para prevenir e controlar a obesidade de 

adolescentes em idade escolar (WANG & ZHAI, 2013).  

Para enfrentar a obesidade, SIMON et al. (2014) mostraram que aumentar a prática 

de atividade física ajuda a diminuir o tempo gasto em atividades sedentárias pelos 

adolescentes. Já STABELINI NETO et al. (2014) defendem que o aumento na prática de 

atividade física em adolescentes deve ser incentivado por meio da ampliação de 

oportunidades, além da conscientização quanto à redução do tempo gasto em atividades 

sedentárias. Para REZENDE et al. (2014) deve-se investir em iniciativas de diversos setores 

e políticas que ajudem a população a aumentar a atividade física para tentar diminuir o 

sedentarismo, prevenir a obesidade e ter um estilo de vida saudável.  

Na Europa o estilo de vida com pouca atenção dedicada à atividade física, preocupa 

os governantes e têm feito com que as esferas políticas debatam no parlamento, sobre esse 

estilo de vida contemporâneo e possível associação com doenças (EUROPEAN, 2016). 

Assim como nos EUA (IANNOTTI et al., 2013), Brasil, (BRASIL, 2016) e China, o 

governo também se mobilizou para realizar políticas públicas de prevenção voltadas para o 

aumento da atividade física (WANG & ZHAI, 2013). No Brasil, a atividade física faz parte 

dos eixos temáticos definidos nas diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN) do Ministério da Saúde (MS). O objetivo é estimular a prática de atividade física 

regular no cotidiano das pessoas para que eles tenham melhores condições de saúde e vida 

(BRASIL, 2007).  
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De fato, a atividade física praticada regularmente é componente de um estilo de vida 

saudável (UIJTDEWILLIGEN et al., 2011) benéfica, pois ajuda a prevenir doenças como o 

câncer de mama (DOBBINS et al., 2013), diabetes, e fraturas (ALBERTSON et al., 2009) 

insônia e depressão (AL-EISA et al., 2014) tem papel preventivo de pelo menos 35 estados 

e/ou condições crônicas (BOOTH et al.; 2012). Ademais, está associado a benefícios 

durante a infância e adolescência (WHO, 2016), tais como, ajudar a inverter a tendência de 

aumento da obesidade em adolescentes (SIMON et al., 2014) e aumentar a probabilidade 

do indivíduo se tornar um adulto ativo (COLL et al., 2014) além de ser um fator de 

proteção para a exposição excessiva assistindo televisão e ao tempo total da tela (AROS et 

al., 2018). 

 

2.3. A atividade física em adolescentes:  

 

Apesar de todos os benefícios à saúde, a atividade física continua a ser 

subvalorizada (KOHL et al., 2012). Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

mostraram que na última década, em todo o mundo, 81% dos adolescentes não atingem as 

recomendações diárias de AFMV (WHO, 2016). No Brasil, estudo de âmbito nacional 

mostrou que somente de 2 em cada 10 estudantes de escolas públicas e privadas foram 

considerados fisicamente ativo (MARTINS et al., 2018) e em localidades especificas, como 

São José, Santa Catarina, mostrou prevalência ainda menor, onde 91,1 % dos adolescentes 

não atingiam as recomendações (CASTRO et al., 2016). 

A análise da atividade física em estudos de painel tem mostrado divergência na 

tendência de mudanças no decorrer dos inquéritos. Por exemplo, estudo feito na Alemanha, 

com adolescentes de 11-15 anos que foram selecionados de escolas públicas em três 

momentos 2002 (n = 5.650), 2006 (n = 7.274) e 2010 (n = 5.005) identificou prevalência 

crescente de meninos ativos de 14,8 % em 2002 para 19,8 % em 2006 e 19,9% em 2010 e 

também crescente em meninas que passaram de 8,6% em 2002, para 13,9% em 2006 e 14% 

em 2010 (BUCKSCH et al., 2014).  

No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada em todo o 

território brasileiro, com adolescente de 13-17 anos, alunos do 9º ano do ensino 

fundamental (antiga 8ª série), de escolas públicas ou privadas, apontou que a prevalência de 
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ativos que era de 43,1% em 2009 (IBGE, 2013), teve decréscimos para 30,1% em 2012 

(IBGE, 2013) e crescimento 34,4% em 2015 (IBGE, 2016a) ainda assim não chega a 

prevalência que tinha em 2009.  

Dentro do território brasileiro, também não há consenso sobre a tendência atual de 

prática de atividade física, estudo feito em Pelotas, RS, com adolescentes de 10-19 anos, 

mostraram que de 2005 (n = 857) para 2012 (n = 743), a prevalência de ativos também teve 

pequeno crescimento 26,3% para 28,1% respectivamente, no período entre os estudos 

(COLL et al., 2014). Já no estudo feito em Pernambuco, PE, com adolescentes de 14-19 

anos, realizados em 2006 (n= 4.207) e 2011 (n= 6.264), verificou-se que houve tendência 

estacionária na prevalência de adolescentes ativos, entre os meninos 77,5% e 78,9% 

respectivamente, e aparente decréscimo entre as meninas 51,2% e 48% respectivamente, no 

período entre os estudos (BEZERRA et al., 2016). Em Niterói, no ano de 2010 a média de 

tempo semanal que os adolescentes faziam atividade física foi de 289 minutos, ficando 

abaixo do tempo recomendado para essa população, sendo que nos meninos a média foi de 

336 minutos e nas meninas 162 minutos semanais (VASCONCELLOS et al., 2013). 

Existem países que, mesmo tendo mostrado tendência de aumento da prática de 

atividade física, a média no decorrer dos anos ainda está abaixo da recomendação semanal 

para adolescentes. Por exemplo estudo feito nos EUA, com adolescentes de 11-16 anos, que 

foram recrutados nos períodos de 2001-2002 (N = 14.818), 2005-2006 (N = 9.227), e 2009-

2010 (N = 10.993) mostraram que apesar de uma tendência crescente no tempo médio de 

prática de atividade física semanal de 248, para 261 e 271 minutos, respectivamente, no 

período entre os estudos, a maioria ainda não atinge a recomendação de minutos semanais 

(IANNOTTI et al., 2013).  

No Brasil muitos adolescentes não praticam regularmente atividade física por 

diversos fatores, tais como: falta de segurança pública, violência (BRASIL, 2005) e, até 

mesmo, pela falta de motivação para tal. A crescente urbanização desorganizada e ambiente 

hostil (por exemplo, poluição, tráfego intenso) leva os adolescentes a ficarem mais tempo 

em casa, diminuindo as atividades físicas ao ar livre e facilitando comportamento 

sedentário (MARTINS et al., 2018). Em adolescentes obesos a prática regular pode ser 

ainda menor, pois eles tendem a se movimentar menos por causa de seu peso, que por sua 

vez ocasionam menor desempenho físico, devido à falta de atividade física, podendo levar à 
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um ciclo de frustração, ao aumento da inatividade e, com frequência, à exclusão (GRAF et 

al., 2014).   

 

2.3.1. Educação física na escola   

 

A atividade física também é vivenciada pelos adolescentes no cotidiano das aulas de 

educação física escolar. No Brasil, os adolescentes têm aulas de educação física na escola, 

pois existe lei nacional para a educação básica, que obriga as escolas a oferecer essa 

disciplina curricular (BRASIL, 1996). Entretanto, o número mínimo de aulas por semana 

não é especificado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) e na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) lançada recentemente (BRASIL, 2018). As 

escolas, geralmente, oferecem 50 minutos, duas vezes por semana, somando um total de 

100 minutos por semana. Esse tempo corresponde a um terço da atividade física 

recomendada para esse grupo de idade (REZENDE et al., 2014). O Conselho Federal de 

Educação Física (CONFEF) recomenda duas aulas semanais, no mínimo, e aproximação da 

carga horária às recomendações de AFMV para essa população (CONFEF, 2014). Além 

dos adolescentes não realizarem o tempo recomendado, também não participam de forma 

ativa nas aulas de educação física. Segundo MEYER et al. (2013), os estudantes praticam 

atividade física por, no máximo, 47% do tempo das aulas de educação física escolar.  

No Brasil, dados da PeNSE de três inquéritos mostraram oscilação, no decorrer dos 

anos, na prevalência de alunos que praticam duas ou mais aulas semanais de educação 

física escolar, por exemplo: 49,3% em 2009 (MALTA et al., 2014), 38,6% em 2012 e 

48,4% em 2015 (IBGE, 2016a). Já estudo feito em Pernambuco, PE com adolescentes de 

14-19 anos, realizados em 2006 (n= 4.207) e 2011 (n= 6.264), verificou tendência 

decrescente, de um período para outro, na prevalência de praticantes de duas ou mais aulas 

de educação física na escola, tanto entre os meninos (90,1% em 2006 para 83,6% em 2011), 

quanto para as meninas (70,2% em 2006 para 63,4% em 2011) (BEZERRA et al., 2016). 

A diminuição da atividade física na escola pode ser por falta de professor ou espaço 

físico adequado para aulas de educação física, prática de esportes e de recreação (BRASIL, 

2005). Para BEZERRA et al., (2016) isso ocorre pela falta de orientação do professor de 

educação física para que os estudantes tenham um estilo de vida fisicamente ativo e 
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saudável e pela utilização de aulas com esportes específicos, práticas com baixa variação 

motora, assim como, pela entrada de adolescentes de mais idade no mercado de trabalho 

e/ou a retirada de outras atividades para se dedicar, exclusivamente, a cursos de 

treinamento técnico e/ou preparação para a entrada na universidade. Existe também, pouca 

valorização das aulas de educação física pelos gestores públicos que afirmam que a 

educação física na escola pouco contribui para o aumento nos níveis de atividade física em 

estudantes (IBGE, 2016a). 

 

2.3.2. Deslocamento ativo para escola 

 

O deslocamento ativo também faz parte do estilo de vida fisicamente ativo e 

saudável (REZENDE et al., 2014). No Brasil, dados da PeNSE, de três inquéritos, 

mostraram oscilação na prevalência de adolescentes que se deslocavam de forma ativa para 

escola, passando de 70,6% em 2009 para 61,7% em 2012 e 66,7% em 2015 (FERREIRA et 

al., 2018). Estudo feito em São José, SC com 930 adolescentes verificou que só metade dos 

estudantes fazia deslocamento ativo para a escola (49,1%) (CASTRO et al., 2016). Estudo 

feito em Pelotas, RS, com adolescentes de 10-19 anos, verificou que houve declínio 

significativo nos deslocamentos ativos para a escola de 69% em 2005 para 56,5% em 2012 

(COLL et al., 2014).  

A fim de suprimir o uso de carros e, ao mesmo tempo, promover deslocamento 

ativo, várias políticas e estratégias de transporte precisam ser implementadas através de 

uma ampla gama de intervenções estruturais, infraestruturais ou comportamentais 

(GRAHAM-ROWE et al., 2011). Na Alemanha tem sido proposto para aumentar o 

deslocamento ativo intervenções nos diversos meios de transporte (BUCKSCH et al., 

2014). De fato, as pessoas devem reduzir uso excessivo do transporte em veículo 

motorizado, deslocamento “passivo”. Nesse caso, disponibilidade de trajetos como 

ciclovias ou calçadas, iluminação das ruas, além da existência de espaços adequados para o 

deslocamento seriam variáveis que poderiam exercer grande influência para uma vida mais 

“ativa” (SWINBURN et al., 1999). A falta de estímulos para a inclusão de modais 

alternativos ao uso do carro/moto, estímulo fiscal para aquisição de bicicletas, maior 

segurança nas rotas de uso da bicicleta pode explicar a baixa adesão a modos ativos de 
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transporte (RECH et al., 2015). O incentivo a mudança de comportamento, que incluam o 

uso de bicicleta (transporte ecológico) e caminhada é um dos meios para diminuir a 

dependência ao uso do carro, congestionamento do tráfego, poluição e inatividade física, 

que impõe altos custos diretos e indiretos à sociedade (SONG et al., 2017). Entretanto, a 

mudança de comportamento passivo para ativo pode levar mais de um ano ou dois. Quando 

os pais estão habituadas a usar veículos particulares para levar os filhos a escola, pode não 

ser fácil para elas mudar para modos de transporte que são percebidos como menos 

confortáveis ou inconvenientes para cobrir a mesma distância (SONG et al., 2017). 

Há mais de uma década, TUDOR-LOCKE et al., (2003) mencionaram que a 

utilização de modos de deslocamento ativo não se dava por uma opção de estilo de vida e 

sim, pela falta de outro meio de transporte, como automóvel. Recentemente, FERREIRA et 

al., (2018) mencionaram em pesquisa de âmbito nacional, que, provavelmente, para a 

população com menor renda, o transporte ativo não se configure como uma escolha, mas 

como a única forma de transporte disponível aos escolares ou sua família.   

  

2.4. Comportamentos sedentários em adolescentes   

 

A medida de tempo assistindo televisão tem sido o marcador utilizado para 

caracterizar o estilo de vida sedentário, pelo fato das pessoas ficarem paradas, inativas 

sentadas ou deitadas, enquanto assistem e pela televisão ser bem durável, com pelo menos 

um aparelho na maioria das casas de família nos países desenvolvidos (UNESCO, 1999). 

No Brasil, o censo demográfico indicou que a aquisição de televisão continua a crescer, 

pois as proporções de domicílios que possuíam televisão eram de 94,2% em 2013, 97,1% 

em 2014 e 2015 (IBGE, 2015) e 97,4% em 2016 (IBGE, 2016b).  

Estudo sobre comportamento sedentário que investigaram o tempo que os 

adolescentes assistiam televisão não foram unânimes na tendência temporal encontrada. Por 

exemplo, estudo feito com adolescentes de 13-15 anos de vários países identificou que 65% 

assistiam mais televisão do que o recomendado (≥ 2h por dia) (HALLAL et al., 2012). Já 

estudo feito na Arábia saudita, com 12.575 adolescentes que tinham idade de 12-18 anos, 

verificou prevalência menor, sendo 42,4% os que assistiam televisão mais do que o 

recomendado (ALBUHAIRAN et al., 2015). No Brasil, com base na PeNSE realizada em 3 
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momentos distintos, com escolares das capitais brasileiras observou-se que a prevalência de 

alunos que passavam ≥ 2h por dia em frente à televisão manteve-se estabilizada em dois 

períodos investigados 79,5% em 2009 e 78,6% em 2012 (MALTA et al., 2014) e teve 

tendência decrescente para 60,0% em 2015 (IBGE, 2016a).  Entretanto,  estudo de painel 

que fez uma análise comparativa de dois inquéritos transversais realizado com adolescentes 

de 15 a19 anos de Santa Catarina, após uma década (2001 n= 5028) e (2011 n=6529 ), 

mostrou tendência de crescimento na prevalência de adolescentes que assistiam ≥ 2h de 

televisão diariamente e verificou-se que a taxa de prevalência de meninos que assistiram 

cresceu entre os inquéritos (de 19,1 % em 2001 para 21,9% em 2011 e nas meninas de 

17,9% para 19,73%) (LOPES et al., 2014).   

Algumas pesquisas de painel usaram o monitoramento por meio de tempo médio 

assistindo TV e não associando ao ponto de corte recomendado. O estudo feito na 

Alemanha, com adolescentes de 11-15 anos, que foram selecionados de escolas públicas em 

três momentos 2002 (n = 5.650), 2006 (n = 7.274) e 2010 (n = 5.005) identificou que houve 

tendência decrescente no tempo diário gasto assistindo televisão no decorrer dos anos, 

passando de 2,31h em 2002, para 2,21h e 2,06h, respectivamente no decorrer dos estudos; 

quando analisado separado por sexo, nos meninos a tendência decrescente foi de 2,42h para 

2,30h e 2,11h e nas meninas a tendência semelhante foi de 2,21h para 2,13h e 2,01h 

(BUCKSCH et al., 2014). Nos EUA, de forma análoga, o estudo feito com adolescentes de 

11-16 anos recrutados durante o período 2001-2002 (n = 14.818), 2005-2006 (n = 9.227), e 

2009-2010 (n = 10.993) apresentou um decréscimo no tempo diário gasto assistindo 

televisão que foi 3,06h, 2,65h e 2,38h, respectivamente, no decorrer dos estudos 

(IANNOTTI et al., 2013). Outra tendência de decréscimo foi observada na República 

Tcheca com adolescentes, de 11 a 15 anos, onde a média diária de tempo assistindo 

televisão passou de 2,6h em 2002 para 2,4h em 2006, 2,2h em 2010 e para 2,2h em 2014 

(SIGMUNDOVÁ et al., 2017).   

No Brasil, estudo realizado em escolas públicas da cidade de Caruaru, PE, com 

estudantes adolescentes do ensino médio de 15 a 20 anos, em 2007 (n = 600) e 2012 (n = 

715) verificou que a média diária durante a semana de tempo assistindo televisão foi 

decrescente de 2,45h para 2,09h (AROS et al., 2018).  
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Além do tempo exposto a televisão, tempo gasto em jogos de videogame e uso de 

computador também tem sido marcador de comportamento sedentário. Assim, é importante 

avaiar outros marcadores uma vez que a televisão tem sido subistituida por outros tipos de 

tela. Estudo realizado na Arábia Saudita, com 12.575 adolescentes, de idade entre 12-18 

anos diagnosticou que (55,6%) jogam videogame (ALBUHAIRAN et al.; 2015). No Brasil, 

em estudo feito em São José, SC, 3 em cada 10 jogavam videogame mais de 2 horas por dia 

(28%) (CASTRO et al., 2016). Outro estudo brasileiro, feito com 265 adolescentes, de 14 a 

19 anos, de uma escola pública da cidade de Petrolina, PE encontrou média de tempo diária 

jogando videogame de 0,9h (SAUERESSIG et al., 2015). 

 Quanto ao computador, o uso deste tipo de dispositivo eletrônico faz parte do 

cotidiano de muitos adolescentes e o seu uso excessivo pode estar associado a problemas de 

saúde, tais como dores musculares (SAUERESSIG et al., 2015). No Brasil, em 2015, cerca 

de 31,4 milhões de domicílios possuíam microcomputador. Desse total, 27,5 milhões de 

unidades domiciliares tinham computador com acesso à internet (IBGE, 2015). O rápido 

aumento no uso do computador é um achado importante e reflete tanto os avanços 

tecnológicos quanto os mudanças na comunicação entre pares durante a última década 

(BUCKSCH et al., 2014). A internet permite forma de comunicação e interação com o 

mundo até então inédita, contudo é necessária uma alfabetização digital para evitar o uso 

excessivo (OLIVEIRA et al., 2017). 

Assim, estudos de painel tem sido feito para diagnosticar a tendência da utilização 

de computadores por parte dos adolescentes. Por exemplo, estudo brasileiro realizado em 

Pernambuco, com adolescentes de 14 a 19 anos observou que, de 2006 a 2011, houve um 

aumento na prevalência de adolescentes que tinham computador em casa, de 10,7% para 

41,1% (BEZERRA et al., 2016). Já em relação ao uso da internet, estudo realizado na 

Arábia Saudita com 12.575 adolescentes com idade de 12 a 18 anos, diagnosticou que 

30,1% usam internet mais de 2h/dia (ALBUHAIRAN et al., 2015).  

Outro estudo realizado na Alemanha com adolescentes de 11 a 15 anos de escolas 

públicas em 2002 (n = 5.650), 2006 (n = 7.274) e 2010 (n = 5.005), identificou uma 

oscilação no tempo médio diário que eles usavam o computador. Nos meninos as mudanças 

foram 1,48h em 2002 decrescendo para 1,41h em 2006 e na última avaliação 1,55h em 
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2010; já nas meninas passou de 0,7h em 2002, para 1,30h em 2006 e 1,60h em 2010 

(BUCKSCH et al., 2014). 

Estudo realizado na República Tcheca com adolescentes, de 11 a 15 anos, mostrou 

redução na prevalência de adolescentes que não atendiam as recomendações de uso diário 

de computador (< 2h/dia) nos meninos de 48,2% em 2006 para 34,3% em 2010 e para 

30,4% em 2014 e nas meninas reduziu de 71,3% em 2006 para de 49,5% em 2010 e para 

49,8% em 2014 (SIGMUNDOVÁ et al., 2017). Uma explicação para as meninas usarem 

mais o computador pode ser o interesse especial das meninas uso das mídias sociais. De 

fato, estudo recente realizado na Alemanha mostraram que as adolescentes meninas são 

mais propensas a usar a internet para fins de comunicação (e-mails, bate-papo e 

comunidades on-line) do que meninos (BUCKSCH et al., 2014). 

No Brasil, ao analisar se os adolescentes atendiam as recomendações, estudo feito 

na cidade de São José, SC, diagnosticou que cerca de dois terços (68,7%) dos estudantes 

usavam computador por ≤ 2h/dia (CASTRO et al., 2016), ou seja, cerca de 1/3 

ultrapassavam a recomendação. 

O avanço nas tecnologias exige atualização constante sobre de que forma tais 

inovações se relacionam com a saúde dos indivíduos. Neste contexto surge a preocupação 

com o uso de celulares em adolescentes.  No ano de 2015, o Brasil tinha 139,1 milhões de 

pessoas com 10 anos ou mais de idade que tinham celular para uso pessoal, correspondendo 

a um incremento de 2,5 milhões de pessoas frente ao ano anterior, o que representou um 

crescimento de 1,8% (IBGE, 2015). Entre os adolescentes, a maior parte do tempo de tela é 

agora gasto com celulares (cerca de 2,75 horas por dia, em média) (KENNEY & 

GORTMAKER, 2017). Estudo realizado na Arábia Saudita com 12.575 adolescentes com 

idade de 12 a 18 anos identificou que 14,8% usam celular mais de 1h por dia 

(ALBUHAIRAN et al., 2015). O problema é que o uso de celulares, tablets, computadores 

e videogames, que também pode caracterizar a variável “tempo de tela” tem sido associado 

a vários riscos de contribuir para a obesidade em adolescentes (KENNEY & 

GORTMAKER, 2017)  

Estudo realizado em São José, SC, identificou que 9, em cada 10 adolescentes, 

tinham tempo de tela acima de 4 horas por dia (87,2%) (CASTRO et al., 2016). Na China, 

com adolescentes de 13 a 18 anos, observou-se que a prevalência dos que tinham tempo de 
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tela de ≥ 2 horas/dia foi crescente no decorrer das avaliações temporais (nos meninos 

11,2% em 1997, 11,1% em 2000, 42,9% em 2004 e 44,3% em 2006 e nas meninas 9.7% 

em 1997, 85% em 2000, 25,3% em 2004 e 34,7% em 2006) (CUI et al., 2011). 

Estudo feito em Caruaru, PE, Brasil com adolescentes de 15 a 20 anos em 2007 (n = 

600) e 2012 (n = 715) houve aumento na média diária de tempo de tela durante os dias da 

semana (2ª a 6ª) que passou de (5,11 h/dia em 2007 para 5,98 h/d em 2012) (AROS et al., 

2018). 

Diante da literatura revisada, verifica-se que, apesar da tendência decrescente no 

tempo assistindo televisão em adolescentes, não houve declínio de todos os componentes 

dos comportamentos observados em tela. Isso se deve, principalmente, a um aumento 

acentuado no uso de computador e celular para conversar on-line, internet, e-mail, lição de 

casa, etc. Os achados destacam a necessidade de estratégias e intervenções destinadas a 

reduzir os comportamentos em tempo de tela e a promover o AFMV (BUCKSCH et al., 

2014).  

Esforços devem ter como objetivo assegurar que jovens reduzam o tempo de tela e 

discutam novas diretrizes de tempo para estes comportamentos, e que incentivem  os pais a 

monitorar seu próprio tempo de tela e estabelecer limites em casa para este hábito entre os 

filhos (CUI et al., 2011) já que  o uso de tela excessivo tem provocado riscos à saúde 

(TWENGE et al., 2017), não só em relação a obesidade mas também lesões relacionadas a 

má postura e  privação de sono (OLIVEIRA et al., 2017).  

 

2.5. Epidemiologia da obesidade em adolescentes 

 

Nas últimas décadas houve aumento na prevalência da obesidade, especialmente em 

adolescentes, no Brasil (SIMÕES et al., 2018) e em algumas partes do mundo (LOBSTEIN 

et al., 2004). Por exemplo, nos EUA a obesidade em adolescentes de 12 a 19 teve 

crescimento, passando de 5% em 1980 (OGDEN et al., 2012) para 19% em 2010 (LOWRY 

et al., 2015). Tendência difere do que foi diagnosticada também em estudo de painel 

realizado com adolescentes neste mesmo país, com indivíduos de 11 a 6 anos, em três 

momentos 2001-2002 (n = 14.818), 2005-2006 (n = 9.227), e 2009-2010 (n =10.993); as 

mudanças na prevalência de obesidade ocorreram, respectivamente, no decorrer dos anos 

da seguinte forma: de 10,3%, para 12,7% e no último período para 12,7% (IANNOTTI et 
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al., 2013). Tendência semelhante foi encontrada em outros estudos, como o da República 

Tcheca com 19.940 adolescentes, de 10 e 16 anos, que verificou crescimento na prevalência 

de excesso de peso (sobrepeso + obesidade) entre os anos de 2002 e 2014, passando de 

13,3% para 18,3% respectivamente, no decorrer dos anos; de fato, o crescimento foi mais 

evidente para meninos que passaram de 18,3% para 24,7% do que nas meninas que foi de 

8,3% para 11,9% (SIGMUND et al., 2015). Em Moçambique, estudo com jovens de 8 a 15 

anos em 1992 (n=523), 1999 (n=1565) e 2012 (n=1286) mostraram, em cada período de 

tempo, também aumento na prevalência de obesidade, respectivamente, nos meninos 

(0,8%), (1,6%) e (6,0%) já nas meninas (1,8%), (4,5%) e (9,1%), no decorrer dos anos 

(SANTOS et al., 2014). Assim como, no estudo realizado no norte da Índia, com 

adolescentes de idade entre 14 e 17 anos em 2006 (n=3493) e em 2009 (n=4908) os 

resultados mostraram que a prevalência de obesidade aumentou de 9,8% para 11,7% no 

período entre os dois estudos (GUPTA et l., 2017). 

Particularidades dos países mostraram que a tendência crescente de obesidade não é 

universal. Por exemplo, estudo realizado em Cuba com adolescentes de 10 a 19 anos em 

1972 (n= 3494), 1993 (n=1710) e 2005 (1730) mostrou que a prevalência de obesidade 

oscilou de 4,0%, 1,6% e 6,2% respectivamente, no decorrer dos anos (ESQUIVEL & 

GONZÁLEZ, 2010). Para os autores pelo menos dois fatores contribuíram para decréscimo 

da obesidade entre 1972 e 1993; a) o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, 

que resultou em escassez de alimentos e, por sua vez, reduziu o consumo alimentar na 

população cubana e b) a falta de transporte devido a uma escassez generalizada de 

combustível que levou ao aumento da atividade física na população em geral (ESQUIVEL 

& GONZÁLEZ, 2010).  

Na Eslovênia, estudo de painel com adolescentes com idade média de 15 anos (n = 

2.641 em 2004, n= 6.861 em 2009 e n = 8.036 em 2014) também encontrou resultados 

diferentes; a prevalência de obesidade em meninas foi de 3,5%, 5,7%, e 5,6% e nos 

meninos foram, respectivamente, de 3,0 %, 9,3% e 9,2% (SEDEJ et al., 2016). De fato, a 

prevalência de obesidade aumentou de 2004 para 2009 (sendo mais profunda em meninos) 

e depois estabilizou de 2009 para 2014 (SEDEJ et al., 2016). 

No Brasil, nos últimas anos, observou-se crescimento gradual na prevalência de 

obesidade em adolescentes de 10 a 19 anos. Em 2008, apenas 4,9% dos adolescentes eram 
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obesos (IBGE, 2010). Em 2009 a PeNSE demonstrou que 7,3% dos escolares de 13 a 15 

anos eram obesos (IBGE, 2013). Já em 2015 este percentual foi de 7,8% nos escolares de 

13 a 17 (IBGE, 2016a).  

Estudos realizados em diversas cidades do Brasil demonstraram tendência de 

crescimento da obesidade, como por exemplo, o de painel realizado em Pelotas, RS, em 

dois diferentes períodos de tempo (em 2000 n=479 e 2012 n=529) com adolescentes de 14 

a 19 anos, de escola particular em que a prevalência de obesidade cresceu de 5,3% para 

10,1% no decorrer dos estudos (XAVIER et al., 2014). Tendência de aumento em 

obesidade também foi verificada no Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias, com 

adolescentes de 12 a 18 anos em dois momentos 2005 (n = 511) e outra em 2010 (n = 314) 

passando de 7,1% para 8,1%, respectivamente (SANTANA et al., 2017).  

Semelhantemente em estudo realizado em João Pessoa, PB, com adolescentes de 14 

e 18 anos, de escolas públicas e particulares em 2005 (n = 2.768) e 2009 (n = 2.776) a 

prevalência de excesso de peso (sobrepeso + obesidade) mostrou uma tendência crescente, 

particularmente em meninos que pertenciam à classe econômica média. Um aumento de 

três pontos percentuais foi observado de 10,1% para 13,1% respectivamente, no decorrer 

dos estudos. Este aumento foi maior nos meninos (aumento de 13,4% para 18,4%) do que 

nas meninas (de 7,4% para 9,2%) (FARIAS JÚNIOR & MENDONÇA, 2016).  

Na cidade de Niterói, RJ, estudo com adolescentes com idades entre 12 e 19 anos, 

estudantes de escolas públicas, em 2003 e 2008 mostrou aumento na prevalência de excesso 

de peso (sobrepeso + obesidade) de 16,9% para 22% (MONTEIRO et al., 2016). 

Especificamente na faixa etária de 15 a 19 anos, a prevalência de excesso de peso nas 

meninas, passou de 15,9 % para 22,2% e entre os meninos verificou-se aparente 

estabilidade entre os dois estudos (19,8% e 19,4%) (BARROS et al., 2014). 

Essa tendência de aumento da obesidade em adolescentes pode, em parte, ser 

explicado pela inatividade física, comportamento sedentário (SIMON et al., 20140 e pelas 

características da consumo alimentar resultante do processo de transição nutricional, 

econômica, social e cultural que ocorre em diferentes graus, em diversas partes do mundo, 

e se caracteriza por modificações nos hábitos de alimentação e no perfil nutricional da 

população (BATISTA FILHO & RISSIN, 2003; SANTOS et al., 2014). 
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2.6. A prática de atividade física e a influência do apoio social 

 

O apoio social constitui uma das funções mais importantes das relações sociais 

(BEETS et al., 2006) e pode ser definido como qualquer informação, assistência material 

ou proteção oferecida por outras pessoas e/ou grupos e que resultam em efeitos emocionais 

e/ou comportamentos positivos (VALLA, 1999) para que ele ou ela atingam um objetivo 

(McNEIL et al., 2006). No contexto da atividade física, por exemplo, o apoio social pode 

favorecer a iniciar ou manter uma determinada prática de atividade física (DOWDA et al., 

2007) por meio das relações sociais e interpessoais (BEETS et al., 2006) com outras 

pessoas significativas (LANGFORD  et al., 1997) de diferentes grupos como: pais 

(CHENG et al., 2014), amigos (PRADO et al., 2014) família (McDavid et al., 2012), 

irmãos (Farias Júnior et al., 2014), pares (BANNA et al., 2016) e professores (DOWDA et 

al., 2007). 

A literatura aponta duas categorias relevantes de apoio social: 1) aquela ligada a 

aspectos tangíveis (concretos e observados) e 2) a associada aos aspectos intangíveis 

(sentimentos, valores ou percepções). A primeira inclui aquisição de equipamentos, 

pagamento de transportes e mensalidades para a prática de atividade física, participação 

ativa dos pais ou amigos e participação assistida nas atividades. A segunda envolve 

encorajamento, elogio, reforço positivo, informações, ou incentivo para a realização de 

atividade física (BEETS et al., 2006). Para CHENG et al. (2014), o comportamento humano 

é adquirido e modificado a partir da observação do comportamento e de experiências de 

aprendizagem com pessoas socialmente importantes.  

O apoio social é relatado como uma das estratégias possíveis de influência para 

aumentar adesão em programas de atividade física na adolescência (McDAVID et al., 

2012) podendo ser mensurado por meio da percepção individual do grau com que as 

relações interpessoais correspondem a determinadas funções (FARIAS JÚNIOR et al., 

2014). Já os pais e amigos têm influência social sobre a prática de atividade física dos 

adolescentes, tanto por meio de modelação do comportamento, quanto por meio do 

fornecimento de apoio social. A atividade física dos pais e dos amigos tem sido associada 

ao nível de atividade física dos adolescentes e, de forma indireta, sendo parcialmente 

mediada pelo apoio social desses grupos (CHENG et al., 2014). Segundo PRADO et al. 
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(2014) a companhia dos amigos é o tipo de apoio social mais importante para a prática de 

atividade física de adolescentes.  

Os pais podem influenciar a atividade física dos seus filhos de diferentes formas, 

incluindo a genética, modelação direta do comportamento, estabelecendo regras, normas, 

ignorando, proibindo ou valorizando determinados comportamentos por parte dos filhos e 

fornecendo apoio social (por exemplo, praticar junto, fornecer transporte até os locais de 

prática, incentivar) (FARIAS JÚNIOR, 2010). Estudo de CHENG et al. (2014) identificou 

que a atividade física do pai se associou, positivamente, com a do filho, e a da mãe com a 

da filha. Uma das explicações para esse achado é que adolescentes do sexo masculino 

normalmente se identificam mais com os pais e as suas práticas, enquanto que os do sexo 

feminino com as das mães. 

O adolescente desloca gradualmente a sua afeição dos pais para os outros 

adolescentes (pares) e à sua maneira, aprende a estabelecer relações e a ser aceito fora de 

casa. Este processo desenrola-se, inicialmente, nas relações com os pares, que se tornam 

muito intensas, sendo o comportamento do adolescente fortemente influenciado pelos 

outros adolescentes (MOTA & SALLIS, 2002). A influência dos pares pode ser positiva ou 

negativa. É comum pensar que a influência de outro adolescente vai ser para envolvimentos 

ruins, entretanto os pares podem motivar a estudar mais, a participar de atividade física e 

outras coisas benéficas a saúde (GUZMAN, 2007) assim como podem ser má influência no 

comportamento durante os intervalos na escola quanto aos hábitos alimentares, tais como 

bebidas açucaradas e biscoitos industrializados (BANNA et al., 2016).  

Para CECCHINI et al. (2014), os professores de educação física também podem 

desempenhar um papel social significativo no tempo livre se eles fornecem experiências 

positivas de atividade física para seus alunos, fazendo com que eles se tornem fisicamente 

ativos. Entretanto, existe a necessidade de melhor explicar a associação entre a influência 

social do professor de educação física e os níveis de atividade física dos adolescentes 

(PRADO et al., 2014). De fato, se os adolescentes notarem falta de atenção por parte dos 

professores de educação física existe maior probabilidade de abandono da atividade 

(MOTA & SALLIS, 2002). A ação dos professores de educação física no encorajar os seus 

alunos a assumirem as suas responsabilidades pelo sucesso e pelas experiências positivas 

com o exercício são fundamentais. Para MOTA & SALLIS (2002) cabe ao professor ajudar 
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na construção de uma independência ativa, isto é, um fenômeno de conscientização e 

decisão na escolha autônoma de estilos de vida ativos. Segundo CECCHINI et al., (2014) 

os alunos devem aprender a auto direcionar suas vidas, para gerenciar seu tempo e terem 

melhor estilo de vida.  

Dada a escassez de estudos que tenham avaliado a relação entre a prática de 

atividade física dos adolescentes escolares e a influência social do professor de educação 

física (PRADO et al., 2014), pais e amigos, este estudo pretende abordar essa temática na 

tentativa de verificar possível associação.  
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3.  PERGUNTAS, HIPÓTESES E OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

3.1. Perguntas     

 

 Ocorreram mudanças na prática de atividade física, comportamento sedentário e 

estado nutricional nos escolares de Niterói entre os anos de 2010-2017?  

 Receber apoio social (pais, amigos e professores de educação física) influencia na 

prática de atividade física nos escolares adolescentes da rede municipal de Niterói, 

RJ? 

 

3.2. Hipóteses  

 

Com base no exposto, as hipóteses que norteiam a realização do presente estudo são 

que os adolescentes escolares de Niterói tiveram aumento da inatividade física, do 

comportamento sedentário e na obesidade nos últimos sete anos e que adolescentes que 

possuem apoio social praticam mais atividade física.  

 

 

3.3. Objetivos 

 

 Analisar mudanças na prática de atividade física, comportamento sedentário e 

obesidade dos escolares adolescentes da rede municipal de Niterói, Rio de Janeiro 

com base na vigilância (2010 e 2017).  

 

 Verificar se adolescentes de escolas da rede municipal de Niterói, RJ com apoio 

social praticam mais atividade física. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1. Seleção da amostra e tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal de painel, tendências temporais (RECH et al., 

2015), que foi realizado em 2017, com método semelhante ao utilizado em estudo feito em 

2010 (VASCONCELLOS et al., 2013). Este tipo de estudo é aplicado para avaliar as 

mudanças ao longo do tempo (TASSITANO et al., 2015) (crescente, decrescente ou 

estacionária) (BUCKSCH et al., 2014), por meio de inquéritos transversais repetidos 

(XAVIER et al., 2014), em uma nova amostra da população, em cada inquérito realizado e 

não no mesmo indivíduo (MALTA et al., 2014). Desenvolveu-se com estudantes 

adolescentes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), com amostra representativa das escolas 

da rede pública municipal de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, visando comparação dos dados 

obtidos em 2010 e 2017.  

O município de Niterói, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, 

Brasil, é composto por, aproximadamente, 487.562 habitantes e, destes, 64.396 são 

adolescentes entre 10 e 19 anos, sendo 31.430 com idade entre 10 a 14 e 32.966 entre 15 a 

19 anos, segundo estimativa da população do último senso (IBGE, 2015). Apurou-se, de 

acordo com os dados disponibilizados pela Fundação Municipal de Educação de Niterói, 

por meio da gerência de estatística e posteriormente confirmada em cada escola junto a 

direção, que em 2010, Niterói possuía 4.668 alunos, distribuídos entre o 6º e 9º anos, 

contabilizando um total de 176 turmas em 12 escolas. Já em 2017, Niterói possuía 4.634 

alunos, 178 turmas e mesma quantidade de escolas (12 escolas). Entretanto em 2017 a 

escola (Infante Dom Henrique) passou a não atender do 6º ao 9º anos e o município 

inaugurou a escola (Altinéia Silveira Miranda). Assim foram utilizadas, para efeito de 

comparação (2010 e 2017) todas as 12 escolas que atendiam do sexto ao nono ano 

conforme Quadro 1.   

O processo de amostragem do estudo foi, praticamente, idêntico ao realizado em 

2010, pois foi selecionada uma amostra estratificada por escola em dois estágios: (1) 

turmas, com probabilidade proporcional ao seu número de alunos; (2) alunos, usando o 

procedimento de amostragem inversa, descrito originalmente por HALDANE em 1945. A 
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amostragem inversa é um método de estatística sequencial que consiste em contar quantas 

unidades precisam ser contadas para atingir o número prefixado de entrevistas realizadas. 

Foi o método escolhido por ser a única forma de lidar com as não respostas, sem o viés da 

reponderação, da substituição ou da sobreamostragem. 

Considerando um nível de significância de 5% e um erro absoluto máximo de 6 

pontos percentuais (ou 0,06) em qualquer proporção estimada, o tamanho de uma amostra 

aleatória simples de alunos foi de 267 alunos
1
, pressupondo a variância máxima de uma 

proporção (que ocorre quando p = 1 – p = 0,5).   

No entanto, considerando o efeito do desenho da amostra por conglomerado (sorteio 

de turma), neste cálculo na ordem de 1,7 (VASCONCELLOS et al., 2013) o tamanho da 

amostra passa a ser 450 alunos (267  1,7= 453,9). O efeito do desenho por conglomerado 

de 1,7 foi estimado considerando a seleção de 10 alunos por turma visando padronização 

pela possibilidade de perdas. 

É certo que o erro absoluto de 6 pontos percentuais foi fixado para que o tamanho 

da amostra não ultrapasse os 460 alunos, um limite decorrente das limitações de tempo, 

recursos disponíveis para a realização da pesquisa, comparabilidade com o estudo de 2010 

e, principalmente, para não alterar a rotina das escolas durante a realização da pesquisa. Em 

consequência, o tamanho da amostra de turmas passou a ser de 46 (460 alunos dividido por 

10 alunos por turma).  

Para alocar esse tamanho de amostra entre as 12 escolas, foi usada uma alocação 

potência, expressa pela raiz quadrada do número de turmas por escola (VASCONCELLOS 

et al., 2013), como indicado no Quadro 1. Foram calculados os pesos amostrais, como o 

inverso das probabilidades de inclusão em cada estágio da amostra, que permitem estimar, 

para a totalidade de adolescentes escolares do sexto ao nono ano da Rede Pública 

Municipal de Ensino Fundamental de Niterói, as medidas antropométricas e a 

caracterização de tempo de tela e de atividade física, obtidas para a amostra. 

 

 

 

                                                           

1  Foi usada a expressão 
2

2

AAS
k4

1,96
n


 , onde 1,96 é abscissa correspondente ao nível de significância de 5%; k é o erro absoluto 

máximo e o 4 no denominador corresponde ao quadrado da variância máxima (=1/22 = ¼). 
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Quadro 1-Cálculo do tamanho da amostra, de turmas e nº alunos segundo as escolas nos anos de 2010 e 

2017  

Código 

do 

estrato 

Nome da Escola Municipal  Número de 

turmas 

Nº de alunos 

matriculados 

Raiz quadrada do 

número de turmas 

Tamanho final 

da amostra 

(turmas) 

2010 e 

2017 
2010 e 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 

1 Francisco Portugal Neves 11 21 403 604 3,316 4,582 3 4 

2 Levi Carneiro 14 14 405 405 3,741 3,741 4 4 

3 José de Anchieta 
8 6 204 155 2,828 2,449 3 3 

4 Santos Dumont 
4 8 88 176 2,000 2,828 2 3 

5 Altivo César 
34 33 981 952 5,831 5,744 6 6 

6 João Brasil 
15 16 408 437 3,873 3,872 4 4 

7 
Rachide da Glória Salim 

Sacker 
33 22 700 472 5,744 4,690 6 5 

8 
Maestro Heitor Villa 

Lobos 
9 9 227 234 3,000 3,000 3 3 

9 Honorina de Carvalho 
22 22 595 597 4,690 4,690 5 5 

10 Paulo Freire 
16 17 431 459 4,000 4,123 4 4 

11 
Dr. Alberto Francisco 

Torres 
6 6 121 143 2,449 2,449 3 3 

12  Infante Dom Henrique 
4 0 105 0 2,000 0 2 0 

13 Altinéia Silveira Miranda 
0 4 0 122 0 2,000 0 2 

 Total 
176 178 4.668 4.634 43,472 44,168 45 46 

Fonte: levantamento feito junto a Fundação Municipal de Educação de Niterói em 2010 e 2017. 

 

Foram considerados elegíveis todos os adolescentes de 10 a 19 anos que estavam 

frequentando do 6º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais de Niterói no 

ano de 2017. O estudo teve como critério de exclusão ser gestantes, lactantes ou ser 

deficiente físico ou mental que impedisse a avaliação antropométrica e preenchimento de 

questionário. 
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4.2 Seleção da amostra  

 

Foi selecionado um número máximo de 10 alunos por turma usando um 

procedimento de amostragem inversa. No momento do primeiro contato com a turma, 

foram entregues os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a ser analisado e 

assinado pelos responsáveis pelos alunos (Anexo 1). No dia de realização da pesquisa, 

foram contados os TCLE recebidos e, em seguida, foi verificada a presença dos alunos que 

tinham TCLE autorizando a pesquisa e esses TCLE foram contados e ordenados seguindo a 

ordem alfabética dos nomes dos alunos. Para cada turma, a sequência e os números de 

ordem dos alunos foram determinados aleatoriamente para entrevista. 

Foi feito o preenchimento dos questionários pelos alunos, orientados pelo 

pesquisador responsável pelo levantamento de dados, que se encarregou, também, da 

realização das medições antropométricas dos alunos. No caso de algum aluno ter recusado 

participar da pesquisa no momento da coleta, ter alguma deficiência física ou mental que 

impossibilitasse a realização da pesquisa, ou apresentasse algum outro problema que 

inviabilizasse a coleta de dados (membros engessados, necessidade de sair mais cedo da 

escola, etc.) esse fato era registrado. Como o procedimento de amostragem inversa é um 

procedimento sequencial, a cada não-entrevista, foi convocado o aluno cujo TCLE recebeu 

o número de ordem seguinte ao do último aluno chamado para entrevista. 

Por questões operacionais de capacidade de medição antropométrica e para não 

atrapalhar o andamento das aulas, os alunos foram chamados de três em três para se 

encaminharem ao local de medições, sempre respeitando a ordem estabelecida, 

aleatoriamente, para cada turma. O procedimento terminou quando foi atingido o número 

de 10 entrevistas realizadas ou quando foi esgotada a lista de alunos presentes com TCLE 

assinado. 

A seleção dos adolescentes teve o processo feito de forma equiprovável entre os 

alunos presentes com TCLE assinado por turma. Portanto, o número total amostral foi de 

328 e 326 que, quando expandida, representa os 4.668 e 4.634 adolescentes, 

respectivamente, nos anos de 2010 e 2017.  
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4.3 Esquema probabilístico da amostra 

 

Designando por h o índice do estrato da escola (h = 1, 2, ..., 12); por i o índice da 

turma (i varia de 1 até o número de turmas da escola, apresentado no Quadro 1); e por j o 

do aluno (j varia de 1 até o número de alunos da turma i do estrato h), pode-se representar a 

probabilidade de inclusão da turma j do estrato h, representada por P(Thi), por: 

h

hih

hi
NA

NAn
TP


)(  onde, (1) 

nh corresponde ao tamanho da amostra de turmas do estrato h, indicado no tamanho 

final da  amostra (turmas) do Quadro 1; 

NAhi é o número de alunos da turma i do estrato h; e 

NAh é o número de alunos do estrato h, ou seja 



hi

hih NANA . 

A probabilidade de inclusão do aluno j da turma i do estrato h, representada por 

)|( hihji TAP , é dada por: 

hi

hi
hihji

NAS

n
TAP )|(  onde, (2) 

nhi é o número de alunos entrevistados na turma i do estrato h, em princípio definido 

como 10; e 

NAShi é o número de alunos da turma i do estrato h que receberam o TCLE, que 

corresponde ao número de alunos elegíveis para a pesquisa. 
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Assim, a probabilidade de inclusão de um aluno qualquer, representada por P(Ahij), 

é igual ao produto das probabilidades de inclusão em cada estágio de seleção da amostra, 

ou seja: 

hi

hi

h

hih
hji

NAS

n

NA

NAn
AP 


)(  onde, (3) 

O peso amostral do aluno é dado pelo inverso da probabilidade de inclusão do aluno 

na amostra, indicada na expressão (3). Assim, o peso amostral, representado por Whij , é 

dado em (4). 

hi

hi

hih

h
hji

n

NAS

NAn

NA
W 


  (4) 

4.4. Expansão da amostra 

 

Trata-se de uma amostra complexa, selecionada em dois estágios (turmas e alunos) 

e estratificada por escola. No primeiro estágio, as turmas foram selecionadas com 

probabilidade proporcional ao seu número de alunos e no segundo estágio os alunos foram 

selecionados com equiprobabilidade, dentre os que receberam TCLE. 

Assim, para obtenção das estimativas foram usadas rotinas para amostras 

complexas, indicando estrato de seleção, unidade primária de amostragem e o peso do 

aluno. 

 

4.5. Coleta de dados 

 

Inicialmente, uma circular foi encaminhada aos pais explicitando os objetivos, 

procedimentos e protocolos do estudo para aprovação da participação dos escolares. A 

participação foi formalizada mediante assentimento do estudante (ANEXO 1) e com a 

assinatura do pai/responsável do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(ANEXO 2).  
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4.5.1. Medidas antropométricas  

 

Para avaliação da classificação de peso foram aferidas as medidas antropométricas 

(massa corporal e estatura) realizadas pelo autor do projeto e por dois avaliadores, 

previamente treinados. A massa corporal foi aferida uma única vez em balança eletrônica 

(Seca), com precisão de 0,1kg, com o sujeito descalço e com o uniforme escolar. A estatura 

foi medida em estadiômetro portátil (Seca) que foi afixado numa parede sem rodapé 

seguindo padronização de Lohman et al. (1988), o indivíduo foi posicionado no 

estadiômetro com os braços ao longo do corpo, pés unidos e centralizados no equipamento, 

cabeça, nádegas e calcanhares encostados na parede, descalços e com a cabeça mantida 

num plano horizontal (linha de Frankfort).  A régua do estadiômetro foi então deslocada até 

a cabeça do escolar e realizada a leitura após uma expiração normal. Foram feitas duas 

aferições da estatura, sendo considerada a média dos valores para as análises.  

De posse dos dados de massa corporal e estatura foi calculado o índice de massa 

corporal (IMC; kg/m
2
), pela divisão da massa corporal (kg) pelo quadrado da estatura (m²).  

 

4.5.2.  Dados sócio demográficos, de atividade física e comportamento sedentário  

 

Os dados sociodemográficas de idade e sexo e informações sobre atividade física, 

comportamento sedentário, deslocamento para escola e educação física escolar, foram 

coletados por meio de questionário autorrespondido (ANEXO 3) com perguntas objetivas. 

Os questionários aplicados em 2017 foram semelhantes aos que foram utilizados no estudo 

de 2010 (VASCONCELLOS et al., 2013) para que se pudesse comparar, as possíveis 

mudanças na população investigada. O tempo médio de aplicação do questionário foi de 20 

minutos, variando de 15 a 25 minutos, não tendo sido observada qualquer dúvida de 

entendimento nas questões por parte dos adolescentes.  

Antes de começar a responder, foi explicada, aos alunos, a importância de responder 

de forma correta e sincera. Os questionários foram aplicados com três alunos de cada vez. 

Os alunos estavam sentados e tinham tempo para responder cada questão e somente quando 

todos já tinham entendido e respondido a primeira questão se passava para a próxima 
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questão e assim sucessivamente até o fim do questionário. Ao receber o questionário 

preenchido, o pesquisador o revisou quanto à sua completude.  

  

4.5.3. Avaliação de apoio social 

 

Para avaliação do apoio social para prática de atividade física foi usado o 

instrumento validado por FARIAS JÚNIOR et al 2014, que demonstrou fidedignidade, 

invariância fatorial e validade satisfatórias, recomendando sua utilização em estudos com 

adolescentes. Esse estudo foi feito com 2.859 adolescentes de 14 a 19 anos e de ambos os 

sexos do município de João Pessoa, Paraíba que deu origem a Escala de Apoio Social para 

Prática de Atividade Física em Adolescentes (ASAFA) (ANEXO 3). 

A escala ASAFA contém 10 itens, cinco deles são destinados a avaliar o apoio 

social dos pais, cinco ao apoio social dos amigos, contudo novas cinco questões foram 

adaptadas para esse estudo, por três professores doutores, para avaliar o apoio social do 

professor de educação física. Todos os itens estavam ancorados com escala Likert de quatro 

pontos (nunca = 0; raramente = 1; frequentemente = 2; sempre = 3). Considerando 

diferentes tipos de apoio (incentivar, praticar, transportar ou fornecer transporte, assistir e 

elogiar).  

Para o apoio dos amigos o tipo transportar é usado na escala ASAFA como 

convidar; para o apoio do professor de educação física o tipo praticar foi adaptado neste 

estudo para escolher, o de transportar foi ajustado para ter prazer em dar aula, e o assistir 

por ser exemplo. Para cada fonte (pais, amigos e professores de educação física), as 

respostas foram agrupadas em “sem apoio social” (nunca e raramente) e “com o apoio 

social” (muitas vezes e sempre).  

 

4.6. Análise de dados 

 

Os bancos de dados das duas pesquisas foram elaborados e digitados pelo 

pesquisador e após a junção dos bancos, a análise dos dados foi realizada utilizando o 

software Statistical Program for the Social Sciences, versão 22,0 (SPSS, Chicago, IL). Para 

as análises considerou-se o peso amostral de cada indivíduo para expansão da amostra e o 
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efeito do desenho do estudo por conglomerados, utilizando-se o procedimento ponderar 

casos do SPSS. Para estimativas dos intervalos de confiança de 95% (IC95%) das 

frequências das categorias das variáveis categóricas utilizou-se o procedimentos 

Surveymeans, Surveyfreq, Surveylogistic e Corr do Statistical Analysis System (SAS, 

versão 9.2). O valor de p ≤ 0,05 foi usado para indicar significância estatística. 

Foi feita análise descritiva das variáveis do estudo considerando o cálculo de média 

e erro padrão para as variáveis continuas e frequências e os IC95% para as variáveis 

categóricas (VASCONCELLOS et al., 2013) nos dois períodos (2010 e 2017). Comparou-

se as frequências entre as duas pesquisas com base no teste qui-quadrado. No caso das 

variáveis com mais de duas categorias foi realizado o teste de partição do qui-quadrado no 

programa estatístico WinPepi. A comparação das mudanças entre médias das variáveis 

continuas foi feita com base no teste T de Student, no período entre os dois estudos. Todas 

as comparações foram feitas tanto no agregado quanto estratificadas por sexo.   

 

4.6.1. Variáveis analisadas  

 

Para a investigação sobre mudanças na prevalência de obesidade, prática de 

atividade física e comportamento sedentário (1
o 

manuscrito), analisou-se as seguintes 

variáveis: 

 Classificação de peso: foi feita com base em pontos de corte do Índice de Massa 

Corporal, por sexo e faixa etária (IMC-I), segundo a proposta da Organização Mundial 

de Saúde, (DE ONIS et al., 2007): baixo peso (Z <-2), eutrófico ou IMC adequado (-2 ≤ 

Z ≤ +1), sobrepeso (+2< Z ≤+2) e obesidade (Z >+2).  

 Atividade física dos adolescentes: foram analisados os seguintes itens: 

 Tem aula de Educação Física: como variável binária (sim ou não) 

 Faz esporte fora da escola: como variável binária (sim ou não) 

 Deslocamento para escola: classificado em ativo para aqueles que se deslocaram à pé 

ou de bicicleta, independentemente da duração do deslocamento (FERREIRA et al., 

2018), ou passivo, para aqueles que se deslocaram por meio de transporte 

motorizado (CASTRO et al.; 2016). 
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 Atende as recomendações de atividade física: categorizadas em: insuficientemente 

ativo < 300 minutos semanais e fisicamente ativo ≥ 300 minutos semanais 

(REZENDE et al., 2014). Para avaliar a atividade física, os adolescentes informaram 

que tipo de atividades realizavam, com que frequência, duração e número de horas 

por dia, a partir de uma lista contendo várias opções de atividade. 

 Comportamento sedentário: foram analisados como variáveis binárias (< 120 ou ≥ 120 

minutos) (TREMBLAY et al., 2016) para os seguintes itens: 

 Tempo assistindo televisão;  

 Tempo jogando game; 

 Tempo usando computador;  

 Tempo total de tela, considerando (televisão, videogame e computador)   

 Tempo usando celular  

 

 Adequação da classificação de peso dos pais e das mães dos adolescentes: foi feita com 

base em pontos de corte do índice de massa corporal (kg/m²), segundo a proposta da 

Organização Mundial de Saúde (2006), conforme segue: baixo peso (IMC < 18,5), peso 

adequado (18,5 ≤ IMC < 25), sobrepeso (25 ≤ IMC < 30) e obesidade (IMC ≥ 30) (WHO, 

2006).  

 Sexo: foi analisada como variável binária (masculino e feminino) 

 Idade: foi analisada como variável binária (10 a 13,9 anos e de 14 a 18,9 anos). 

Para investigação sobre efeito do apoio social na prática de atividade física nos 

adolescentes (2
o
 manuscrito) analisou-se a variável ter apoio social da seguinte forma:  

Apoio social para prática de atividade física com o instrumento denominado Escala 

de Apoio Social para Prática de Atividade Física em Adolescentes (ASAFA) validado por 

(FARIAS JÚNIOR et al., 2014). 

 Apoio dos pais (pai e mãe) como variável binária (com apoio ou sem apoio) 

 Apoio dos amigos: como variável binária (com apoio ou sem apoio) 

 Apoio dos professores de educação física como variável binária (com apoio ou sem 

apoio) 

Maiores detalhes sobre as análises das variáveis serão dados na descrição dos 

manuscritos, separadamente. 
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4.7. Considerações sobre os aspectos éticos 

 

O projeto atende aos requisitos que envolvem os aspectos éticos da pesquisa em 

seres humanos, e contempla a resolução 466 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional 

de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF; CEP/HUAP nº 177/2010) (ANEXO 8) e pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ; CEP /HUCFF, parecer nº 2.181.361 em 21 de Julho de 2017) 

(ANEXO 9). Só participaram do estudo os adolescentes que quiseram e que tiveram o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido assinado pelos responsáveis. 

A pesquisa foi autorizada pela Fundação Municipal de Educação Niterói (ANEXO 

4) e por cada diretor de escola (ANEXO 5). Os adolescentes receberam os resultados 

individuais sobre o seu estado nutricional com base na avaliação antropométrica e foram 

orientados a buscar acompanhamento com profissionais e serviço especializados. Todos os 

adolescentes receberam também folders explicativos para meninos (ANEXO 6) e meninas 

(ANEXO 7) sobre alimentação saudável e práticas de atividade física. 

Ao final da pesquisa serão apresentados relatórios com os principais resultados para 

os gestores do município de Niterói e escolas onde os dados foram coletados, assim como 

serão anexados os resultados da pesquisa na Plataforma Brasil.  
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5. RESULTADOS  

 

Os resultados desse estudo foram agrupados conforme os objetivos e serão apresentados 

na forma de dois manuscritos, a saber: 

1. Tendências temporais da obesidade, comportamento sedentário e prática de atividade 

física: estudo de vigilância com escolares adolescentes 2010 e 2017.  A ser submetido no 

periódico Nutrients, classificação QUALIS A2. 

2. Prática de atividade física de escolares adolescentes e as diferentes formas de apoio 

social. A ser submetido no periódico Cadernos de Saúde Pública, classificação QUALIS 

A2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

5.1 Tendências temporais da obesidade, comportamento sedentário e prática de 

atividade física: estudo de vigilância com escolares adolescentes 2010 e 2017 

 

Resumo:  

 

Objetivo: Investigar mudanças na prevalência de obesidade, comportamento sedentário e 

prática de atividade física em adolescentes estudantes de escolas públicas de Niterói, RJ, 

em período de 7 anos. Métodos: Analisou-se dados obtidos em dois estudos transversais 

realizados em 2010, 328 adolescentes (108 meninos), e, em 2017, 326 (194 meninas) com 

amostras probabilísticas de alunos das 12 escolas da rede de ensino municipal de Niterói, 

selecionadas em dois estágios (turmas e alunos). A classificação de peso foi feita com base 

em pontos de corte do índice de massa corporal (massa corporal/estatura
2
), segundo critério 

proposto pela OMS. Já a de comportamento sedentário para aqueles com um dos 

comportamentos de tela (assistir TV, jogar videogame ou usar computador) por ≥ 120 

min/dia e como fisicamente ativo, se realizou 300 min/semana de atividade física 

moderada/vigorosa (AFMV). Resultados: A prevalência de obesidade aumentou nos 

meninos (6,2% para 15,6% P= < 0,001) e diminuiu nas meninas (8,4% para 6,9% P= 0,035) 

de 2010 para 2017, respectivamente. Foi observada diminuição da prevalência dos 

adolescentes com comportamento sedentário, uma vez que houve redução do tempo de tela 

em ambos os sexos: nos meninos passou de 90,7% para 67,7% (P= < 0,001) e nas meninas 

passou de 90,3 para 52,8% (P= < 0,001). Já a prevalência dos fisicamente ativos, nos 

meninos manteve-se estabilizada (38,2% para 38,1% P = 0,962) e nas meninas passou de 

(15,4% para 10,4% P= < 0,001) e ambos continuam com média diária abaixo da 

recomendação semanal para essa população. Conclusão: Os achados destacam a 

necessidade de estratégias de intervenção destinadas a reduzir a obesidade nos meninos e 

prevenir o avanço em meninas. Apesar da diminuição do comportamento sedentário, o 

tempo de celular passou a ocupar lugar de destaque no cotidiano do tempo de tela. Deve-se 

estimular o adolescente a aumentar a prática de atividade física de maneira compensatória 

com tempo de tela.  

Palavras chave: Análises temporais; obesidade; comportamento sedentário; atividade física; 

adolescente 
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Introdução 

A obesidade é reconhecida entre as principais causas de morbidade (PARK & LEE, 

2015) e é um fator de risco importante na história natural de outras doenças crônicas não 

transmissíveis, DCNT (DUNCAN et al., 2012). Tem sido considerada como importante 

problema de saúde pública em idades cada vez mais precoces como crianças e adolescentes 

(IBGE, 2016ª; WHO, 2016), estimado persistir até a fase adulta em 65% dos casos, no sexo 

masculino e em 47%, no feminino (CONDE & BORGES, 2011).  

O ritmo ascendente na prevalência da obesidade observado em adolescentes no 

Brasil (XAVIER et al., 2014; FARIAS JÚNIOR & MENDONÇA, 2016) e no mundo 

(WHO, 2016) tem sido associado a tendência, cada vez maior, à adoção de estilo de vida 

com padrões de comportamento sedentário (assistir televisão, jogar videogame e usar 

computador) e a inatividade física (CUNHA & EVANGELISTA, 2016). No mundo, a cada 

ano, mais de três milhões de mortes são atribuídas à inatividade física (BRASIL, 2015), 

sendo responsável por uma a cada dez mortes (LEE et al., 2012). Por outro lado, segundo a 

UNESCO (2015), o aumento de comportamento sedentário, vivenciado pela população 

mundial e tão alto que chega a ser considerado uma pandemia.  

No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) mostrou que a 

prevalência de adolescentes ativos era de 43,1% em 2009 e oscilou entre 30,1% em 2012 e 

34,4% em 2015 (IBGE, 2010, 2013, 2016a), mostrando que cerca de 2/3 não atendem a 

recomendação de 300 minutos ou mais de atividade física diária (WHO, 2016). Na 

evolução do comportamento sedentário, por sua vez, caracterizado com tempo de TV ≥ 2h 

diárias, observou-se elevadas prevalências de 79,5%, 78,6% e 60,1% nos respectivos anos 

de estudo (IBGE, 2010, 2013, 2016a).  

Neste contexto, o monitoramento do estilo de vida deve ser algo contínuo para que 

se possa entender o processo temporal sobre as mudanças nas tendências epidemiológicas 

de determinados grupos (RECH et al., 2015). Especificamente no que concerne às 

mudanças na prática de atividade física e comportamentos sedentários em adolescentes, é 

fundamental que as informações sejam atualizadas para melhor compreensão do possível 

tempo a mais dedicado em novas tecnologias de tela (STRAATMANN et al., 2016) com 

dispositivos inovadores e atraentes como por exemplo, celulares smartphones, tablets, etc. 

(BUCKCH et al., 2014). Ademais, ainda não estão claros os possíveis efeitos para saúde do 
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adolescente, do uso exagerado nas redes sociais como Facebook, Twitter, blog, Instagran e 

Whatsapp (CUNHA & EVANGELISTA, 2016). 

Estudos de vigilância, de um período para outro, com adolescentes no Brasil são 

recentes (COLL et al., 2014; Martins et al., 2018) e estão sendo utilizadas para 

compreender os fatores possivelmente associados a áreas específicas da saúde e assim 

ajudar a promover estratégias de prevenção, controle e intervenção (XAVIER et al 2014; 

SIGMUNDOVÁ et al., 2017). Apesar da importância da atividade física como protetor de 

doenças (RECH et al., 2015) desde fases precoces da vida, como infância e adolescência, 

apenas recentemente pesquisas sobre mudanças temporais na prática de esporte (LIMA et 

al., 2017) e de atividade física foram aplicados à população adolescente brasileira (COLL et 

al., 2014). Contudo, não há unanimidade entre os mesmos, uns apontando crescimento do 

nível de atividade física (IBGE, 2016a), outros decréscimo (REZENDE et al., 2014) e até 

estabilização (BEZERRA et al., 2016). No Brasil, também ainda são escassos estudos que 

tenham investigado possíveis associações destas mudanças na prática de atividade física 

com obesidade em adolescentes.  

Assim, o objetivo principal foi analisar mudanças na prática de atividade física, 

comportamento sedentário e obesidade nos escolares adolescentes da rede municipal de 

Niterói, RJ, no período entre 2010 e 2017 e também as associações destes comportamentos 

com obesidade.  

 

Materiais e métodos: 

Trata-se de um estudo de vigilância, com base em duas pesquisas transversais 

realizados em 2010 e 2017 com amostra probabilística de estudantes adolescentes do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) de 12 escolas da rede pública municipal de Niterói, RJ, 

Brasil. O município de Niterói, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, 

Brasil, é composto por, aproximadamente, 487.562 habitantes e, destes, 64.396 são 

adolescentes entre 10 e 19 anos, segundo estimativa da população do último senso (IBGE, 

2015). Em 2010, Niterói possuía 4.668 alunos, distribuídos entre o 6º e 9º anos, 

contabilizando um total de 176 turmas e, em 2017, possuía 4.634 alunos, em178 turmas e 

mesma quantidade de escolas (12 escolas).   
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Em ambos os estudos foi selecionada uma amostra estratificada por escola em dois 

estágios: (1) turmas, com probabilidade proporcional ao seu número de alunos; (2) alunos, 

usando o procedimento de amostragem inversa (HALDANE, 1945). A amostragem inversa 

é um método de estatística sequencial que consiste em contar quantas unidades precisam 

ser contabilizadas para atingir o número prefixado de entrevistas realizadas. Foi o método 

escolhido por ser a única forma de lidar com as não respostas, sem os vieses da 

reponderação, da substituição ou da sobreamostragem. 

O tamanho da amostra foi inicialmente fixado em 45 e 46 turmas, respectivamente 

em 2010 e 2017, sendo alocado, por escola, de forma proporcional à raiz quadrada do 

número de alunos na instituição (alocação potência 1/2), que resultou em uma amostra de 

duas a seis turmas por estrato. 

Estabeleceu-se que, nas turmas menores, o número de alunos a serem entrevistados 

seria sete; nas demais de oito a dez, de modo a chegar a um tamanho da amostra de alunos 

igual a 340, o suficiente para estimar, com nível de significância de 5%, proporções com 

erro máximo de 0,053.  

Em virtude de problemas nas turmas menores, o procedimento contabilizou 12 e 14 

perdas, resultando em uma amostra de 328 e 326 alunos que, quando expandida, 

representou 4.668 e 4.634 adolescentes, nos anos de 2010 e 2017, respectivamente. Foram 

calculados os pesos amostrais, como o inverso das probabilidades de inclusão em cada 

estágio da amostra, que permitem expandir para a totalidade desses adolescentes, os dados 

de medidas antropométricas, o comportamento sedentário e a atividade física, obtidas para 

a amostra (VASCONCELLOS et al., 2013). 

Foram considerados elegíveis todos os adolescentes de 10 a 19 anos que estavam 

frequentando, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental nas escolas investigadas tanto em 

2010 quanto em 2017 e como critérios de exclusão ser gestante, lactante ou ser deficiente 

físico ou mental que impedisse a avaliação antropométrica e preenchimento de 

questionário.  

A seleção dos adolescentes teve o processo feito de forma equiprovável entre os 

alunos presentes, que aceitaram participar da pesquisa e que apresentaram termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) assinado pelos responsáveis, por turma. Como o 

procedimento de amostragem inversa é um procedimento sequencial, a cada não entrevista 
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(recusa, TCLE não assinado, não assentimento do estudante, não atendimento aos critérios 

de elegibilidade ou ausência no dia de coleta de dados), foi convocado o aluno cujo TCLE 

recebeu o número de ordem seguinte ao do último aluno chamado para entrevista.  

.  Em ambos os estudos foram aferidas as medidas antropométricas (massa corporal e 

estatura) realizadas por dois avaliadores, previamente treinados. A massa corporal foi 

aferida uma única vez em balança eletrônica (Seca) com precisão de 0,1kg, com o sujeito 

descalço e com o uniforme escolar. A estatura foi medida em estadiômetro portátil (Seca) 

que foi afixado numa parede sem rodapé. O indivíduo foi posicionado no estadiômetro com 

os braços ao longo do corpo, pés unidos e centralizados no equipamento, cabeça, nádegas e 

calcanhares encostados na parede, descalços e com a cabeça mantida num plano horizontal 

(linha de Frankfort) seguindo padronização de LOHMAN et al. (1988).  

De posse dos dados de massa corporal e estatura, foi calculado o índice de massa 

corporal (IMC; kg/m
2
) pela divisão da massa corporal (kg) pelo quadrado da estatura (m²). 

Os valores das medidas de estatura, IMC e idade foram usados para calcular os índices 

estatura para idade (EI) e IMC para idade (IMC-I). Com base no IMC determinou-se a 

classificação do peso de acordo com os critérios propostos pela Organização Mundial da 

Saúde - OMS (DE ONIS et al., 2007): baixo peso (Z < -2), eutrófico ou IMC adequado para 

idade (-2 ≤ Z ≤ +1), sobrepeso (+1 < Z ≤ +2) e obesidade (Z >+2). A classificação do peso 

dos pais foi com base no IMC (kg/m²), calculado a partir de peso e estatura auto referidos, a 

partir dos critérios da OMS (WHO, 2006): baixo peso (IMC < 18,5), peso adequado (18,5 ≤ 

IMC < 25), sobrepeso (25 ≤ IMC < 30) e obesidade (IMC ≥ 30).  

Os dados sociodemográficos de idade, sexo e informações da atividade física, 

comportamento sedentário e educação física escolar, foram coletados por meio de 

questionário autorrespondido (VASCONCELLOS et al., 2013), sendo aplicado o mesmo 

questionário em ambos os estudos para permitir a comparabilidade entre os mesmos. O 

comportamento sedentário foi classificado para aqueles com um dos comportamentos de 

tela (assistir TV, jogar videogame ou usar computador) por ≥ 120 min/dia (AAP, 2001; 

SIGMUNDOVÁ et al., 2017) e celular em 2017 com o mesmo tempo.   

Para avaliar a atividade física, os adolescentes informaram que tipo de atividades 

realizavam, com que frequência, duração e número de horas por dia, a partir de uma lista 

contendo várias opções de atividade. O adolescente foi classificado como fisicamente ativo, 
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se realizou 300 min/semana de atividade física moderada/intensa e insuficientemente ativo 

quando não atingiu este tempo semanal (REZENDE et al., 2014).  

A análise dos dados foi realizada utilizando-se o software (SPSS, versão 22). Para 

as análises considerou-se o peso amostral de cada indivíduo para expansão da amostra e o 

efeito do desenho do estudo por conglomerados. Para estimativas dos intervalos de 

confiança de 95% (IC95%) das frequências das categorias das variáveis categóricas se 

utilizou o procedimentos Surveymeans, Surveyfreq, Surveylogistic e Corr do Statistical 

Analysis System (SAS, versão 9.2).  

Foi feita análise descritiva das variáveis da pesquisa considerando o cálculo de 

média, para as variáveis contínuas e as frequências e os IC95% para as variáveis 

categóricas. A comparação das variáveis entre os estudos (2010 e 2017) foi feita com base 

no teste qui-quadrado e a comparação das médias com base no Teste T de Student, tanto no 

agregado quanto estratificadas por sexo. O valor de p ≤ 0,05 foi usado para indicar 

significância estatística. 

O projeto atende aos requisitos que envolvem os aspectos éticos da pesquisa em 

seres humanos, e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) de Universidade 

Federal Fluminense (UFF; CEP CMN/HUAP n° 177/2010) em 2010 e pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ; CEP /HUCFF) em 2017 parecer 2.181.361.  

Resultados: 

Verificou-se que houve aumento na proporção de adolescentes do sexo masculino e 

também de adolescentes na faixa etária mais jovem (10-13,9). Em relação à classificação 

do peso dos adolescentes, notou-se aumento na prevalência de baixo peso e obesidade e 

redução no sobrepeso. No que se refere aos responsáveis, observou-se aumento tanto na 

prevalência de sobrepeso quanto de obesidade nas mães, enquanto que nos pais houve 

diminuição no baixo peso, além da obesidade ter mais que duplicado (de 12,8% para 

26,2%) (Tabela 1).  

Ao comparar as mudanças na classificação do peso de 2010 para 2017, nos meninos 

e meninas, separadamente, (Tabela 2), observou-se que, nos meninos, houve aumento 

significativo tanto na prevalência de baixo peso (1,8% para 6,4%) quanto de obesidade 

(6,2% para 15,6%) e nas meninas, também ocorreu aumento do baixo peso, mas redução do 

sobrepeso e obesidade. 
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Os adolescentes tiveram redução em todos os itens relacionados à prática de 

atividade física de 2010 para 2017, exceto na prática de esporte fora da escola que, em 

meninos, se manteve semelhante. As meninas passaram a fazer menos esporte fora da 

escola com redução de mais de 10% em relação a 2010. Os adolescentes tiveram redução 

da prevalência em todos os itens de comportamento sedentário, exceto no tempo destinado 

a jogar videogame, que teve pequeno aumento nas meninas (3,3% para 5,2%). O uso do 

computador, especialmente, reduziu para metade nos meninos e quatro vezes nas meninas 

(Tabela 3).    

Em relação ao tempo médio diário dos adolescentes, tanto em atividade física 

quanto em comportamentos sedentários (tela, televisão, computador, game, e leitura) houve 

redução de todos os componentes avaliados. Destaca-se, por outro lado, a média de tempo 

usando o celular, que foi avaliado apenas em 2017, pelo fato de no Brasil não fazer parte do 

cotidiano de adolescentes, era menos acessível em 2010, pois apresenta média maior de 

tempo diário do que das outras atividades somadas de tela. O tempo diário destinado ao uso 

de celular (222 min) é quase 10 vezes maior do que o tempo diário empenhado na prática 

de atividade física (23 min). Meninos e meninas tiveram semelhança na média de tempo 

diário destinado a assistir televisão e possuem grande diferença nas outras atividades em 

2017. Por exemplo, a média de prática de atividade física nos meninos é mais de quatro 

vezes maior (42 min) do que as meninas (9 min), assim como de tempo jogando 

videogame, que chega a ser cinco vezes maior (60 versus 12). Em contrapartida, as meninas 

passam mais tempo usando o celular (204 versus 235) (Tabela 4).  

Discussão: 

Em relação à classificação do peso, notou-se aumento expressivo na prevalência de 

obesidade passando de 7,7% para 10,6% (cerca de 40% em 7 anos). Esse aumento na 

prevalência de obesidade em adolescentes brasileiros já vem sendo constatado nas últimas 

quatro décadas tendo passado de 0,4 para 5,9% nos meninos e de 0,7% para 4% nas 

meninas, da década de 74-75 para 2008-09 (IBGE, 2010) e também foi constatada em 

muitos outros países (ABARCA-GÓMEZ et al., 2017). 

Dados de diversas cidades do Brasil também demonstraram tendência de 

crescimento da obesidade, como por exemplo, o realizado em Pelotas, RS, em dois 

diferentes períodos (em 2000, n=479 e em 2012, n=529) com adolescentes de 14 a 19 anos, 
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de escola particular em que a prevalência de obesidade cresceu de 5,3% para 10,1% no 

decorrer dos estudos (XAVIER et al., 2014). Também no Rio de Janeiro, no município de 

Duque de Caxias, com adolescentes de 12 a 18 anos em dois momentos, (2005 n=511 e em 

2010, n=314), a obesidade passou de 7,1% para 8,1%, respectivamente (SANTANA et al., 

2017). A prevalência de obesidade observada nos estudantes de Niterói em 2017 é maior do 

que a descrita na PeNSE 2015 na qual, este percentual foi de 7,8% nos escolares de 13 a 17 

anos do 9
o
 ano do Ensino Fundamental (IBGE, 2016a)  

Esta tendência crescente mobilizou ações para combater a obesidade e assim tentar 

estabilizar a epidemia. De fato, nos EUA, com base em estudos realizados em três 

momentos: 2001-2002, 2005-2006 e 2009-2010, observou-se  mudanças de 10,3%, para 

12,7% do primeiro para o segundo e para  12,7% no último período (IANNOTTI et al., 

2013), semelhante ao achado na Eslovênia, com adolescentes com idade média de 15 anos, 

avaliados em  2004, 2009 e em 2014, com prevalência de obesidade que variou de  3,2%, 

para 7,5% e 7,4% no decorrer das estudos, mostrando tendência a estabilização de 2009 

para 2014 (SEDEJ et al., 2016). 

Constatou-se um aumento da obesidade familiar, pois os adolescentes apresentam 

mudanças semelhantes aos seus pais e mães, com tendência significativa de aumento, 

principalmente nos pais em que a obesidade duplicou no período investigado. Todavia, é 

importante ressaltar que as tendências na obesidade se dão de forma diferenciada para 

meninos e meninas com aumento nos meninos e tendência de redução nas meninas. De 

fato, as meninas parecem ser mais influenciadas pelo cuidado com o corpo nos últimos 

anos e tendem a ter comportamentos mais preventivos em relação à obesidade (CONDE & 

BORGES, 2011). Entretanto, esse resultado difere do observado na Eslovênia que 

encontrou estabilização da obesidade nos meninos (de 3,0 %, 9,3% e 9,2%) e nas meninas 

(3,5%, 5,7%, e 5,6%), nos períodos de 2004, 2009 e 2014 (SEDEJ et al., 2016). E também 

difere do encontrado em Moçambique, com jovens de 8 a 15 anos, em 1992, 1999 e 2012 

que mostrou aumento na prevalência de obesidade, tanto em meninos (0,8%, 1,6% e 6,0%) 

quanto em meninas (1,8%, 4,5% e 9,1%), no decorrer dos anos (SANTOS et al., 2014).  

Essa tendência de aumento da obesidade encontrada em adolescentes pode, em 

parte, ser explicado pelo consumo alimentar resultante do processo de transição nutricional, 

econômica, social e cultural que ocorre em diferentes graus, em diversas partes do mundo, 
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e se caracteriza por modificações nos hábitos de alimentação e no perfil nutricional da 

população (BATISTA FILHO & RISSIN, 2003; SANTOS et al., 2014). Todavia, neste 

contexto, destaca-se também o importante papel do estilo de vida caracterizado pela 

inatividade física e sedentarismo (CUNHA & EVANGELISTA, 2016).  

A medida de tempo assistindo televisão tem sido o marcador utilizado para 

caracterizar o estilo de vida sedentário, pelo fato das pessoas ficarem paradas, inativas 

sentadas ou deitadas, enquanto assistem e por estar presente em 97,4% dos domicílios 

(IBGE, 2016b). Contudo, o aumento do poder de compra (LOPES et al., 2014) provocou 

mudanças do estilo de vida da população, tais como, acesso às tecnologias e uso de 

aparelhos eletrônicos (BEZERRA et al., 2016), o que requer novas formas de avaliação do 

comportamento sedentário em adolescentes que ainda se baseiam em recomendações de 

2001. 

Em relação ao comportamento sedentário de assistir televisão, este estudo 

identificou que a prevalência dos adolescentes de Niterói que assistiam mais que 2h diárias 

de TV, teve uma redução expressiva, tanto em meninos como em meninas de 2010 para 

2017. Este resultado, embora seja diferente do observado com adolescentes de Santa 

Catarina, onde após uma  década (de 2001  para  2011), mostrou tendência de crescimento 

na prevalência de adolescentes que assistiam ≥ 2h de televisão, diariamente (LOPES et al., 

2014), vai na mesma direção do observado na PeNSE, que mostrou  que a prevalência de 

alunos que passavam ≥ 2h por dia em frente à televisão manteve-se estabilizada em torno 

de 79% nos dois períodos iniciais investigados (MALTA et al., 2014) e teve tendência 

decrescente para 60,0% em 2015 (IBGE, 2016a).  

Também com base no monitoramento por meio de tempo médio assistindo TV, esse 

estudo identificou que a média diária diminuiu de 3,4h para 2,2h de 2010 para 2017, 

semelhante tendência também foi encontrada em adolescentes dos EUA (3,06h, 2,65h e 

2,38h), nos períodos de 2002, 2006 e 2010 (IANNOTTI et al., 2013) e com adolescentes da 

cidade de Caruaru, PE, Brasil (2,45h e 2,09h), nos períodos de 2007 e 2012 (AROS et al., 

2018).   

A diversidade de opções tecnológicas (tablet, celulares, notebook, etc) que também 

permitem ver os conteúdos de televisão podem ter contribuído para essa diminuição no 

tempo assistindo televisão e mais precisamente no tempo de tela. É possível que os 
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adolescentes continuem vendo os programas de televisão agora em outro tipo de tela, 

provavelmente o celular.  

Além do tempo exposto à televisão, tempo gasto em jogos de videogame e uso de 

computador também têm sido marcadores de comportamento sedentário. Estima-se que 

mais de 50% dos adolescentes jogam videogame (ALBUHAIRAN et al., 2015). No Brasil, 

pesquisa feita em São José, SC, verificou que três em cada 10 adolescentes jogavam 

videogame mais de 2 horas por dia (CASTRO et al., 2016).  

Este estudo identificou que no agregado, a prevalência dos que jogam videogame 

mais do que a recomendação diária de 2h manteve-se em torno de 12%. Na análise por 

sexo, verificou-se que os meninos continuam a usar mais que as meninas, contudo, nos 

meninos, houve redução e nas meninas ocorreu aumento na prevalência de jogar 

videogame. É possível que o aumento do tempo nas meninas tenha ocorrido pela 

diminuição do tempo destinado ao esporte fora da escola, que pode ter gerado mais tempo 

ocioso em casa.  

 Quanto ao computador, o uso deste tipo de dispositivo eletrônico faz parte do 

cotidiano de muitos adolescentes e o seu uso excessivo pode estar associado a problemas de 

saúde (SAURESSING et al., 2015). No Brasil, em 2015, 27,5 milhões de unidades 

domiciliares tinham computador com acesso à internet (IBGE, 2015). De fato, há um 

aumento na prevalência de adolescentes que possuem computador em casa (BEZERRA et 

al., 2016). Ademais, em algumas cidades brasileiras cerca de dois terços (68,7%) dos 

estudantes usam computador por ≥ 2h/dia (CASTRO et al., 2016). Contudo, esse estudo 

identificou no agregado que houve diminuição na prevalência dos adolescentes que usavam 

computador por mais de 2h diárias. Quando analisados por sexo, nos meninos, a redução 

foi pela metade e nas meninas a redução foi ainda maior. Este resultado difere do 

encontrado na República Tcheca, onde só os meninos tiveram redução da prevalência 

(48,2%, 34,3% e 30,4); já as meninas tiveram estabilização (71,3%, 49,5% e 49,8%) nos 

períodos de 2006, 2010 e 2014 (SIGMUNDOVÁ et al., 2017).  

O avanço nas tecnologias exige atualização constante sobre de que forma tais 

inovações se relacionam com a saúde dos indivíduos. Neste contexto surge a preocupação 

com o uso de celulares em adolescentes. No ano de 2015, o Brasil tinha 139,1 milhões de 

pessoas com 10 anos ou mais de idade que tinham telefone móvel celular para uso pessoal 
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(IBGE, 2015). Esse estudo identificou que em 2017, a prevalência de adolescentes que 

usavam celular por mais de 2h diárias foi de 64%. Quando analisados por sexo, verificou-se 

que a prevalência e a média diária de uso de celular das meninas foi maior que nos 

meninos. Uma explicação para as meninas usarem mais o celular pode ser o interesse 

especial delas no uso das mídias sociais. De fato, investigação recente realizado na 

Alemanha mostrou que as adolescentes meninas são mais propensas a usar a internet para 

fins de comunicação (e-mails, bate-papo e comunidades on-line) do que meninos 

(BUCKCH et al., 2014). A internet permite forma de comunicação e interação com o 

mundo até então inédita, contudo é necessária uma alfabetização digital para evitar o uso 

excessivo (OLIVEIRA et al., 2017).  

Entre os adolescentes, a maior parte do tempo de tela é agora gasto com celulares do 

tipo smartphones, cerca de 2,75 horas por dia, em média (KENNEY & GORTMAKER, 

2017) e em alguns casos a prevalência de adolescentes com tempo de tela acima de 4 horas 

por dia chega a 87,2% (CASTRO et al., 2016). O problema é que o uso de celulares, 

tablets, computadores e videogames, que também podem caracterizar a variável “tempo de 

tela” tem sido associado a vários riscos de contribuir para a obesidade em adolescentes 

(KENNEY & GORTMAKER, 2017). 

Esse estudo, ao analisar o tempo de tela identificou, que tanto no agregado, quanto 

por sexo, houve diminuição tanto da prevalência dos adolescentes que não atendem as 

recomendações diárias (2h) como da média diária de tempo de tela. É possível que as 

atividades que antes eram feitas em outras telas tenha sido transferida para a tela do celular 

e por isso gerado uma aparente diminuição. Este resultado difere do encontrado na China 

com adolescente que observou-se tendência de crescimento dos que não atendem as 

recomendações, meninos (11,1 %, 42,9% e 44,3%) e meninas (8,5%, 25,3% e 34,7%), nos 

períodos de 2000, 2004 e 2006 (CUI et al., 2011) e também do encontrado no Brasil, com 

adolescentes Caruaru, onde ocorreu aumento na média diária de tempo de tela (AROS et 

al., 2018).   

Em relação à atividade física, dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

mostraram que na última década, em todo o mundo, só 19% dos adolescentes são ativos, 

atingem as recomendações diárias de AFMV (≥ 300 min/sem) (WHO, 2016). Apesar de 

todos os benefícios à saúde, a atividade física continua a ser subvalorizada (KOHL et al., 
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2012). Esse estudo identificou diminuição na prevalência de adolescentes que conseguem 

atingir as recomendações de atividade física semanal. Esse resultado difere tanto do 

aumento observado em Pelotas nos períodos de 2005 para 2012 (COLL et al., 2014) como 

do aumento encontrado na última comparação PeNSE, períodos de 2012 para 2015 (IBGE, 

2013; IBGE, 2016a).  

Ao comparar as mudanças na prática de atividade física, nos meninos e meninas 

separadamente verificamos que nos meninos a prevalência de ativos se manteve 

estabilizada e nas meninas, houve redução. Resultado semelhante foi encontrado em 

adolescentes de Pernambuco, onde verificou-se que houve tendência estacionária na 

prevalência de adolescentes ativos, entre os meninos (77,5% e 78,9%) e decréscimo entre 

as meninas (51,2% e 48%) nos períodos de 2006 e 2011 (Bezerra et al., 2016), contudo esse 

estudo difere do encontrado com adolescentes na Alemanha onde ambos tiveram 

prevalência crescente os períodos de 2002, 2006 e 2010 (BUCKSCH et al., 2014).  

Existem países que, mesmo tendo mostrado tendência de aumento da prática de 

atividade física, a média no decorrer dos anos ainda está abaixo da recomendação semanal 

para adolescentes. Por exemplo nos EUA, apesar dos adolescentes mostrarem uma 

tendência crescente no tempo médio de prática de atividade física semanal a maioria ainda 

não atinge a recomendação de minutos semanais (IANNOTTI et al., 2013).  

Este estudo além de encontrar diminuição na média de tempo semanal também 

ficou, nos dois inquéritos, abaixo do tempo recomendado para essa população, sendo que 

nos meninos a média semanal, apesar da diminuição, está mais próximo de cumprir as 

recomendações. O fato dos meninos serem mais ativos que as meninas pode ter relação 

com aspectos socioculturais que envolvem meninos terem mais liberdade para sair de casa 

sozinho e permissão para encontrarem amigos fora do ambiente escolar, frequentar praças, 

parques e quadras esportivas ou simplesmente brincar na rua, comparados aos do sexo 

feminino (GONÇALVES et al., 2007).  

É possível que os adolescentes, em geral, não atinjam as recomendações de AFMV 

pela falta de segurança pública, e, até mesmo, pela falta de motivação para tal. De fato, a 

crescente urbanização desorganizada e ambiente hostil (por exemplo, poluição, tráfego 

intenso e violência) levam os adolescentes a ficarem enclausurados em casa, diminuindo as 

atividades físicas ao ar livre e facilitando comportamento sedentário (MARTINS et al., 
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2018). Ser insuficientemente ativo não é desejável, pois a atividade física praticada 

regularmente é componente de um estilo de vida saudável (UIJTDEWILLIGEN et al., 

2011) e benéfica, pois ajuda a prevenir doenças como o câncer de mama (DOBBNS et al., 

2013), diabetes, fraturas (ALBERTSON et al., 2009), insônia e depressão (AL-EISA et al., 

2014). Ademais tem papel preventivo de pelo menos 35 estados e/ou condições crônicas 

(BOOTH et al.; 2012). Além disso, está associado a benefícios durante a infância e 

adolescência (WHO, 2016), tais como, ajudar a inverter a tendência de aumento da 

obesidade em adolescentes (SIMON et al., 2014) e aumentar a probabilidade do indivíduo 

se tornar um adulto ativo (COLL et al., 2014) além de ser um fator de proteção para a 

exposição excessiva assistindo televisão e ao tempo total da tela (AROS et al., 2018). 

A atividade física também é vivenciada pelos adolescentes no cotidiano das aulas de 

Educação Física escolar como disciplina curricular obrigatória (BRASIL, 1996) mas a 

quantidade fica a cargo da escola (BRASIL, 2018). As escolas geralmente oferecem 50 

minutos, duas vezes por semana, que corresponde a um terço da atividade física 

recomendada para esse grupo de idade (REZESNDE et al., 2014). Além dos adolescentes 

não realizarem o tempo recomendado, também não participam de forma ativa nas aulas de 

Educação Física. Segundo MEYER et al. (2013), os estudantes praticam atividade física 

por, no máximo, 47% do tempo das aulas de Educação Física escolar.  

Esse estudo identificou que meninos e meninas tiveram redução na participação nas 

aulas de educação física. Achado semelhante ao feito com adolescentes em Pernambuco 

que verificou tendência decrescente na prevalência de praticantes de Educação Física na 

escola tanto entre os meninos quanto para as meninas (BEZERRA et al., 2016). Entretanto, 

essa parece não ser a realidade do restante do país, pois dados da PeNSE de três inquéritos 

mostraram oscilação, no decorrer dos anos, na prevalência de alunos que praticam 

Educação Física escolar, por exemplo: 49,3% em 2009 (MALTA et al., 2014), 38,6% em 

2012 e 48,4% em 2015 (IBGE, 2016a).  

A diminuição da atividade física na escola pode ser por falta de professor ou espaço 

físico adequado para aulas de Educação Física, prática de esportes e de recreação 

(BRASIL, 2005). Para BEZERRA et al. (2016), isso ocorre pela falta de orientação do 

professor de Educação Física para que os estudantes tenham um estilo de vida fisicamente 

ativo e saudável e pela utilização de aulas com esportes específicos, práticas com baixa 
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variação motora, assim como, pela entrada de adolescentes de mais idade no mercado de 

trabalho e/ou a retirada de outras atividades para se dedicar, exclusivamente, a cursos de 

treinamento técnico e/ou preparação para a entrada na universidade. Existe, também, pouca 

valorização das aulas de Educação Física pelos gestores públicos que afirmam que essa 

aula na escola pouco contribui para o aumento nos níveis de atividade física em estudantes 

(IBGE, 2016a). 

No entanto, qualquer oportunidade para aumentar a atividade física, incentivar um 

estilo de vida saudável em adolescentes, reduzir o tempo de sedentarismo, promover 

alimentação mais saudáveis e facilitar as mudanças nos ambientes familiares, escolares, 

sociais e culturais que ajudem a prevenir e controlar a obesidade de adolescentes em idade 

escolar devem ser apoiadas (WANG & ZHAI, 2013).  

O comportamento sedentário é modificável e pode contribuir na prevenção de 

obesidade em adolescentes (VASCONCELLOS et al., 2013). Assim, esforços devem ter 

como objetivo assegurar que jovens continuem a diminuir o tempo de tela, e que 

incentivem os pais a monitorar seu próprio tempo de tela e estabelecer limites em casa para 

este hábito entre os filhos (CUI et al., 2011) já que o uso de tela excessivo tem provocado 

riscos à saúde (TWENGE et al., 2017), não só em relação a obesidade mas também lesões 

relacionadas a má postura e privação de sono (OLIVEIRA et al., 2017).  

O fato de se basear a vigilância em amostras probabilísticas de escolares da rede 

pública de ensino fundamental de um município brasileiro é um ponto importante do 

presente estudo, pois permite projetar os resultados para a população alvo. Todavia, a 

obtenção do nível de atividade física de forma subjetiva pode ser considerada uma 

limitação desta pesquisa, mas é o meio mais viável em pesquisas epidemiológicas; ademais, 

não se avaliou o tempo de celular em 2010, o que impediu a comparação com o estudo de 

2017. Esses fatores devem ser investigados futuramente. 
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Conclusão: 

 

A classificação de peso, quando avaliados no agregado, mostrou aumento da 

obesidade dos adolescentes, contudo na análise por sexo a obesidade ocorreu apenas nos 

meninos.  Houve também aumento do baixo peso tanto em meninos quanto em meninas, de 

2010 para 2017.  

Houve diminuição do comportamento sedentário, mas o tempo de celular passou a 

ocupar lugar de destaque no cotidiano dos adolescentes. Novas formas de analisar o tempo 

de tela precisam ser desenvolvidas, pois os adolescentes podem estar envolvidos 

simultaneamente em mais de um comportamento de tela e isso gera um falso tempo total de 

tela. Ademais, novas investigações precisam contemplar o tempo destinado nas redes 

sociais. 

A prática de atividade física, que já era baixa, teve redução e precisa ser estimulada 

com atividades atrativas e com materiais ou ambientes alternativos para esse adolescentes 

cercado de tecnologia. Uma vez que o ato de ver televisão, jogar videogame, usar celular ou 

computador são uma realidade na vida atual dos adolescentes, sugere-se que a escola e pais 

conscientizem os adolescentes a conciliarem essas atividades com o tempo destinado à 

atividade física. Sobretudo, sugere-se a compensação deste tempo de tela com a prática de 

atividade física regular. Por exemplo, para cada 120 minutos de tempo de tela, 1/4 desse 

tempo, deve ser compensado com prática de atividade física o que poderia significar, para 

os escolares de Niterói, nível de atividade física, considerado como benéfico para sua 

saúde.  
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Tabela 1: Variáveis demográficas e classificação do peso, por ano de estudo, dos escolares 

e seus pais e mães, da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010-2017.  

 

                      Ano Estudo 

Variáveis 2010 (N=4545)  2017 (N=4376)  

Sexo N (%) (IC 95%)  N (%) (IC 95%) P valor 

Masculino 1463 (32,2) (30,8; 33,6)  1849 (42,2) (40,7; 43,7) < 0,001* 

Feminino 3082 (67,8) (66,4; 69,1)  2527 (57,8) (56,2; 59,2)  

Faixa etária       

10-13,9 anos 2600 (57,2) (55,7; 58,6)  2671 (61,0) (59,5; 62,4) < 0,001* 

14-18,9 anos 1945 (42,8) (41,3; 44,2)  1705 (39,0) (37,5; 40,4)  

Classificação de peso        

Baixo peso (Z < -2) 46 (1,0) (0,7; 1,2)  214 (4,9) (4,2; 5,5) < 0,001* 

Eutrófico (-2 ≤ Z ≤ +1) 3330 (73,3) (71,9; 74,5)  3070 (70,2) (68,8; 71,5) 0,001* 

Sobrepeso (+1 < Z ≤ +2) 819 (18,0) (16,9; 19,1)  630 (14,4) (13,5; 15,4) < 0,001* 

Obesidade (Z >+2) 351 (7,7) (6,9; 8,5)  463 (10,6) (9,6; 11,4) < 0,001* 

Classificação de peso 

da mãe (kg/m²) 

(N=3638)  (N=3123)  

Baixo Peso < 18,5 73 (2,0) (1,5; 2,4)  81 (2,6) (2,0; 3,1) 0,088 

Eutrófico 18,5 - 25  1897 (52,2) (49,6; 52,8)  1205 (38,6) (36,8; 40,2) < 0,001* 

Sobrepeso 25,1-30  1032 (28,4) (27,8; 30,7)  1204 (38,6) (36,8; 40,2) < 0,001* 

Obesidade >30  635 (17,5) (16,2; 18,7)  633 (20,3) (18,8; 21,6) 0,004* 

Classificação de peso 

do pai (kg/m²) 

(N=2662)  (N=2328)  

Baixo Peso < 18,5  77 (2,9) (2,1; 3,4)  25 (1,1) (0,6; 1,4) < 0,001* 

Eutrófico 18,5 - 25  1062 (39,9) (36,7; 40,3)  713 (30,6) (28,7; 32,5) < 0,001* 

Sobrepeso 25,1-30  1182 (44,4) (43,1; 46,8)  980 (42,1) (40,1; 44,1) 0,101 

Obesidade >30  341 (12,8) (12,3; 14,9)  609 (26,2) (24,3; 27,9) < 0,001* 

IC = Intervalo de confiança de 95%, teste Qui-quadrado de Pearson, * Valor de p ≤ 0,05 
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Tabela 2: Classificação de peso com base no índice de massa corporal para idade (IMC-I) segundo sexo, por 

ano de estudo, dos escolares da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010-2017. 

 

Classificação 

de peso 

Sexo  

 Meninos 
  

 Meninas 
 

 2010 2017   2010 2017  

 

 (%) (IC 95%) (%) (IC 95%)  P valor   (%) (IC 95%) (%) (IC 95%) P valor  

Baixo Peso 1,8 (1,1; 2,4) 6,4 (5,3; 7,5) < 0,001*  0,6 (0,3; 0,9) 3,8 (3,0; 4,4) < 0,001* 

Eutrófico  73,7 (71,4; 75,9) 62,2 (60,0; 64,4) < 0,001*  73,1 (71,4; 74,6) 75,9 (74,2; 77,6) 0,015* 

Sobrepeso 18,3 (16,3; 20,2) 15,7  (14,0; 17,4) 0,050  17,9 (16,5; 19,2) 13,4 (12,0; 14,7) < 0,001* 

Obesidade 6,2 (4,9; 7,4) 15,6 (13,9; 17,2) < 0,001*  8,4 (7,4; 9,4) 6,9 (5,9; 7,9) 0,035* 

IC= Intervalo de confiança de 95%, teste Qui-quadrado de Pearson   * Valor de p ≤ 0,05 
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Tabela 3: Características da atividade física e comportamento sedentário por sexo e ano de estudo dos escolares da rede pública de 

ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010-2017.  

Variáveis            2010                  2017              2010                  2017   

                              

Meninos 

 P valor   Meninas            P valor 

       N (%)           IC95%           N (%)                  IC95%       N (%)                 IC 95%             N (%)                IC 95% 

           

Tem aula de EF 1351 (92,3) (90,9; 93,6) 1535 (83,0) (81,3; 84,7) < 0,001* 2995 (97,2) (96,5; 97,7) 2064 (81,7) (80,1; 83,1) < 0,001* 

           

           

Fazendo esporte fora 1031 (70,4) (68,1; 72,7) 1327 (71,8) (69,7; 73,8) 0,382 1189 (38,6) (36,8; 40,3) 731 (28,9) (27,1; 30,7) < 0,001* 

           

           

Fisicamente ativo (≥ 300
a
) 559 (38,2) (35,7; 40,7) 705 (38,1) (35,9; 40,3) 0,962 475 (15,4) (14,1; 16,6) 264 (10,4) (9,2; 11,6) < 0,001* 

           

           

Assistindo TV ≥ 120
b 

 864 (59,1) (56,5; 61,5) 920 (49,8) (47,4; 52,0) < 0,001* 2328 (75,6) (74,0; 77,0) 1124 (44,5) (42,5; 46,4) < 0,001* 

           

           

Jogando game ≥ 120
b
 464 (31,7) (29,3; 34,1) 396 (21,4) (19,5; 23,2) < 0,001* 101 (3,3) (2,6; 3,9) 132 (5,2) (4,3; 6,0) < 0,001* 

           

           

Usando computador ≥ 120
b 

  511 (34,9) (32,4; 37,3) 281 (15,2) (13,5; 16,8) < 0,001* 999 (32,4) (30,7; 34,0) 184 (7,3) (6,2; 8,3) < 0,001* 

           

           

Usando tela ≥ 120
b 

  1327 (90,7) (89,1; 92,1) 1251 (67,7) (65,5; 69,8) < 0,001* 2783(90,3) (89,2;91,3) 1134 (52,8) (50,8;54,7) <0,001* 

           

Usando celular ≥ 120
 b 

  # # 1115 (60,3) (57,7; 62,2)  # # 1686 (66,7) (65,1; 68,1)  

           

EF Educação física
 a

Tempo (minutos por semana); Tempo (minutos por dia
b
); IC = Intervalo de confiança de 95%, # dados não 

coletados em 2010, teste Qui-quadrado de Pearson, * Valor de p ≤0,05 . Tempo de tela, tanto em 2010 quanto em 2017 foi o somatório 

do tempo de (televisão, videogame e computador) 
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Tabela 4: tempo diário (minutos) assistindo televisão, usando computador, jogando videogame, o total 

destas atividades somadas (tempo de tela), atividade física e celular por sexo e ano dos escolares da rede 

pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010-2017. 

 
Tempo diário  Todos  Meninos  Meninas  

(minutos)  2010 2017  2010 2017  2010 2017  

       Média IC 95%  Média IC 95%  Média IC 95%  

Tela  338 (333; 344) 198 (193; 203)  352 (342; 362) 242 (234; 250)  332 (326; 339) 167 (161; 172)  

Televisão  207 (203; 211) 132 (129; 136)  173 (167; 179) 135 (129; 140)  223 (218; 228) 130 (125; 135)  

Computador  94 (91; 97) 33 (31; 35)  102 (96; 108) 46 (42; 50)  91 (87; 94) 23 (21; 26)  

Game  37 (35; 38) 32 (30; 34)  76 (72; 81) 60 (56; 64)  18 (16; 19) 12 (10; 13)  

Atividade Física  31 (29; 32) 23 (22; 24)  47 (44; 50) 42 (40; 44)  23 (21; 25) 9 (8; 9)  

Celular  # 222 (216; 228)  # 204 (195; 214)  # 235 (227; 242)  

IC Intervalo de confiança de 95%, # dados não coletados em 2010  
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5.2 Relação entre diferentes formas de apoio social e a prática de atividade física   

 

 

Resumo 

O apoio social tem sido sugerido como ferramenta para ajudar o adolescente a aumentar 

o nível de atividade física, diminuir o comportamento sedentário e prevenir doenças, 

tais como obesidade. O presente estudo investigou a prevalência das diferentes formas 

de apoio social (pais, amigos e professores de educação física) na prática de atividade 

física dos escolares adolescentes da rede municipal de Niterói, RJ. Foi analisada uma 

amostra probabilística de 326 adolescentes (194 meninas) de 10 a 19 anos de idade, do 

sexto ao nono ano do ensino fundamental. A avaliação do apoio social para prática de 

atividade física foi usado o instrumento denominado Escala de Apoio Social para 

Prática de Atividade Física em Adolescentes e classificado como fisicamente ativo, se 

realizou ≥300 min/semana de atividade física moderada/intensa e insuficientemente 

ativo quando não atingiu este tempo semanal. Os resultados demonstram que apenas um 

em cada 10 alunos têm o apoio dos pais para praticar atividade física juntos. Meninos 

recebem mais elogios dos pais e dos professores de educação física quando praticam 

atividade física em relação as meninas (60,7% versus 32,3 e 48,1 % versus 33,6%, 

respectivamente). O tipo de apoio mais usado pelos pais e professores foi o incentivo. O 

tipo de apoio de amigos de maior prevalência nos meninos mais novos foi o praticar 

juntos (91,9%) e nos de mais idade convidar (93,7%). Já nas meninas mais novas, o tipo 

convidar (67,9%) e nas de mais idade o tipo praticar junto (90,0%). Conclui-se que a 

prática de atividade física em escolares da rede municipal de Niterói é influenciada 

pelas diferentes formas de apoio social (pais, amigos e professores de educação física) e 

podem variar de acordo com o sexo e idade. Assim, políticas públicas devem estimular 

estes protagonistas a usarem as diferentes formas para incentivar o adolescente a 

aumentar a prática de atividade física e, consequentemente, contribuir para prevenir 

doenças e excesso de peso e doenças associadas nas gerações futuras. 

 

Palavras chave: apoio social, atividade física, adolescentes.  
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Introdução 

Atividade física tem sido apontada como benéfica para saúde, contudo a 

população parece não considera-la como prioridade (KOHL et al., 2012). Dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e de estudo brasileiro de abrangência nacional 

mostraram que somente dois em cada 10 adolescentes atingiram as recomendações 

diárias de atividade física moderada ou vigorosa (AFMV) (≥ 300 min/sem) (WHO, 

2016; Martins et al., 2018). Na esfera municipal, no Brasil é possível encontrar 

prevalência ainda menor, de modo que somente um em cada 10 adolescentes atingiam 

as recomendações (CASTRO et al., 2016). 

Baixos níveis de atividade física têm sido associados a comportamentos não 

saudáveis, aumento do risco de doenças, incluindo obesidade (CRAVEN et al., 2018) e 

dentre as justificativas para os adolescentes não serem ativos estão: a falta de tempo, de 

interesse ou apreciação pela atividade prática. Sendo assim, o apoio social pode ser 

mediador nesse processo de adesão a prática de atividade física (SHEN et al., 2016; 

VERLOIGNE et al., 2014). Entende-se por apoio social, o apoio de algum indivíduo 

que ajude uma pessoa a praticar atividade física (DOWDA et al., 2007) e diminuir a 

atividade de lazer sedentária. Este apoio pode vir do núcleo familiar ou de amigos, ou 

de professores que se envolvam no desenvolvimento do adolescente, apoiando o 

comportamento ativo, principalmente para que eles tenham confiança para adotar esta 

prática em seu dia a dia (TODISCO et al., 2017).  

Com efeito, destaca-se que adolescentes com maior apoio social dos pais e dos 

amigos se sentem mais capazes de superar barreiras para a prática de atividades físicas 

(DISHMAN et al., 2009), e esses apoios têm sido associados ao nível de atividade física 

dos adolescentes (CHENG et al., 2014) podendo gerar um impacto benéfico na redução 

da prevalência atual de jovens com sobrepeso e obesidade através de um aumento no 

gasto de energia (SAWKA et al., 2013). 

 O fato dos adolescentes não atingirem as recomendações mínimas de 

atividades física preocupa cientistas e fez despertar o interesse em estudos que avaliam 

os fatores que interferem nessa prática, dentre eles o apoio social tem sido estudado. No 

entanto, recente pesquisa afirma que ainda não está claro como a influências de apoio 

social atua na prática de atividade física (LAIRD et al., 2018).   

O apoio social constitui uma das funções mais importantes das relações sociais 

(BEETS et al., 2006) e pode ser definido como qualquer informação, assistência 

material ou proteção oferecida por outras pessoas e/ou grupos e que resultam em efeitos 
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emocionais e/ou comportamentos positivos (VALLA, 1999) para que ele ou ela atinge 

um objetivo (McNEIL et al., 2006). No contexto da atividade física, por exemplo, o 

apoio social pode favorecer a iniciar ou manter uma determinada prática de atividade 

física (DOWDA et al., 2007) por meio das relações sociais e interpessoais (BEETS et 

al., 2006) com outras pessoas significativas (LANGFORD  et al., 1997) de diferentes 

grupos como: pais (CHENG et al., 2014), amigos (PRADO et al., 2014) família 

(McDavid et al., 2012), irmãos (FARIAS JÚNIOR et al., 2014), os outros adolescentes 

(pares) (BANNA et al., 2016) e professores (DOWDA et al., 2007). Entretanto, 

CHENG et al. (2014) enfatizam que o comportamento humano é adquirido e 

modificado a partir da observação do comportamento e de experiências de 

aprendizagem com pessoas socialmente importantes. 

As principais dimensões do apoio social envolvem aspectos de ordem 

emocional, instrumental, informativo e coparticipativo. O apoio emocional ou 

psicológico relaciona-se a percepção de ser cuidado, apoiado e valorizado por alguém 

(encorajamento, elogio); o apoio instrumental ou material refere-se a assistência prática 

e direta na realização de atividades (suporte logístico), e o apoio informativo relaciona-

se com a obtenção de informações, conselhos, feedback positivo ou comentários 

(instrução). Por fim, o apoio coparticipativo auxilia na autoafirmação e refere-se a uma 

postura ativa de incentivo e acolhimento fornecido por outra pessoa (envolvimento 

junto em atividade física) (GONÇALVES et al., 2011; YAO & RHODES, 2015).  

 Dada a escassez de estudos que tenham avaliado a influência dos diferentes 

tipos de apoio social na prática de atividade física dos adolescentes escolares, o objetivo 

deste estudo foi avaliar a prevalência das diferentes formas de apoio social (pais, amigos 

e professores de educação física) para a prática de atividade física nos escolares 

adolescentes de escolas da rede municipal de Niterói, RJ. As informações obtidas no 

presente estudo poderão auxiliar na elaboração de políticas públicas para atuar na 

mudança de comportamento do adolescente e no estabelecimento de mecanismos de 

intervenção para aumentar a atividade física, estabelecer novos hábitos e processos de 

orientação relacionados à saúde na adolescência, fase da vida particularmente vulneral à 

influência do contexto social e que, portanto, merecem especial atenção (BISPO et al., 

2015).  
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Materiais e métodos: 

Trata-se de um estudo transversal realizado em 2017 com amostra probabilística 

de estudantes adolescentes do Ensino Fundamental de 12 escolas da rede pública 

municipal de Niterói, RJ, Brasil. O município de Niterói, localizado na região 

metropolitana é composto por, aproximadamente, 487.562 habitantes e, destes, 64.396 

são adolescentes entre 10 e 19 anos, segundo estimativa da população do último senso 

(IBGE, 2015). Em 2017, Niterói, possuía 4.634 alunos distribuídos entre o 6º e 9º anos 

do ensino fundamental, contabilizando um total de 178 turmas nas 12 escolas.    

Foi selecionada uma amostra estratificada por escola em dois estágios: (1) 

turmas, com probabilidade proporcional ao seu número de alunos; (2) alunos, usando o 

procedimento de amostragem inversa (HALDANE, 1945). A amostragem inversa é um 

método de estatística sequencial que consiste em contar quantas unidades precisam ser 

contabilizadas para atingir o número prefixado de entrevistas realizadas. Foi o método 

escolhido por ser a única forma de lidar com as não respostas, sem os vieses da 

reponderação, da substituição ou da sobreamostragem. 

O tamanho da amostra foi inicialmente fixado em 46 turmas, sendo alocado, por 

escola, de forma proporcional à raiz quadrada do número de alunos na instituição 

(alocação potência 1/2), que resultou em uma amostra de duas a seis turmas por estrato. 

Estabeleceu-se que, nas turmas menores, o número de alunos a serem entrevistados seria 

sete; nas demais, de oito a dez, de modo a chegar a um tamanho da amostra de alunos 

igual a 340, o suficiente para estimar, com nível de significância de 5%, proporções 

com erro máximo de 0,053.  

Em virtude de problemas nas turmas menores, o procedimento contabilizou 14 

perdas, resultando em uma amostra de 326 alunos que, quando expandida, representou 

4.376 adolescentes. Foram calculados os pesos amostrais, como o inverso das 

probabilidades de inclusão em cada estágio da amostra, que permitem expandir para a 

totalidade de adolescentes escolares do sexto ao nono ano da Rede Pública Municipal de 

Ensino Fundamental de Niterói, os dados de atividade física, obtidas para a amostra 

(VASCONCELLOS et al., 2013). 

Foram considerados elegíveis todos os adolescentes de 10 a 19 anos que estavam 

frequentando, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental nas escolas investigadas. Foram 

considerados critérios de exclusão ser gestante, lactante ou ser deficiente físico ou 

mental que impedisse a avaliação antropométrica e preenchimento de questionário.  



80 

 

A seleção dos adolescentes teve o processo feito de forma equiprovável entre os 

alunos presentes, que quiserem participar da pesquisa e que apresentaram termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) assinado pelos responsáveis, por turma. 

Como o procedimento de amostragem inversa é um procedimento sequencial, a cada 

não entrevista (recusa, TCLE não assinado, não atendimento aos critérios de 

elegibilidade ou ausência no dia de coleta de dados), foi convocado o aluno cujo TCLE 

recebeu o número de ordem seguinte ao do último aluno chamado para entrevista.  

.  Para a coleta de dados, inicialmente, uma circular foi encaminhada aos pais 

explicitando os objetivos, procedimentos e protocolos do estudo para aprovação da 

participação dos escolares. A participação foi formalizada mediante assentimento do 

estudante e com a assinatura do pai/responsável do TCLE. Antes de iniciar a coleta de 

dados foi feito um estudo piloto com uma das turmas que não foi sorteada para verificar 

se todo o procedimento estava adequado.  

Para avaliação do apoio social para prática de atividade física foi usado o 

instrumento denominado Escala de Apoio Social para Prática de Atividade Física em 

Adolescentes (ASAFA), validado por FARIAS JÚNIOR et al., (2014). Este instrumento 

contém 10 itens, cinco deles destinados a avaliar o apoio social dos pais, cinco ao apoio 

social dos amigos. Contudo novas cinco questões foram adaptadas para este estudo, por 

três professores doutores na área de educação física, com experiência em elaboração de 

questionários, para avaliar o apoio social do professor de educação física nesta 

população de Niterói.  

Todos os itens do questionário estavam ancorados com escala Likert de quatro 

pontos (nunca = 0; raramente = 1; frequentemente = 2; sempre = 3), considerando 

diferentes tipos de apoio: incentivar, praticar, transportar ou fornecer transporte, assistir 

e elogiar.  

Para o apoio dos amigos o tipo transportar é usado na escala ASAFA como 

convidar; para o apoio do professor de educação física o tipo praticar foi adaptado neste 

estudo para escolher, o de transportar foi ajustado para ter prazer em dar aula, e o 

assistir por ser exemplo. Para cada fonte (pais, amigos e professores de educação física), 

as respostas foram agrupadas em “sem apoio social” (nunca e raramente) e “com o 

apoio social” (muitas vezes e sempre). 

Os dados sociodemográficos de idade, sexo e informações da atividade física, 

foram coletados por meio de questionário autorrespondido (VASCONCELLOS et al., 

2013) sob orientação de dois pesquisadores. Para avaliar a atividade física, os 
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adolescentes informaram que tipo de atividades realizavam, com que frequência, 

duração e número de horas por dia, a partir de uma lista contendo várias opções de 

atividade. O adolescente foi classificado como fisicamente ativo, se realizou ≥300 

min/semana de atividade física moderada/intensa e insuficientemente ativo quando não 

atingiu este tempo semanal (REZENDE et al., 2014).  

O banco de dados da pesquisa foi elaborado e digitado pelo pesquisador. A 

análise dos dados foi realizada utilizando-se o software SPSS, Chicago, IL versão 22. 

Para as análises considerou-se o peso amostral de cada indivíduo para expansão da 

amostra e o efeito do desenho do estudo por conglomerados. A comparação das 

variáveis entre os sexos e faixa etária foi feita com base no teste qui-quadrado. O valor 

de p ≤ 0,05 foi usado para indicar significância estatística. 

O projeto atende aos requisitos que envolvem os aspectos éticos da pesquisa em 

seres humanos, e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ; CEP /HUCFF, parecer nº 2.181.361 em 21 de Julho 

de 2017). Só participaram do estudo os adolescentes que assinaram o termo de 

assentimento e que tiveram o TCLE assinado pelos responsáveis.  

Resultados:  

Em relação ao apoio recebido pelos pais (pai e mãe), os meninos tiveram maior 

prevalência comparados as meninas nos tipos de apoio recebido (incentivar, transportar, 

assistir e elogiar) (p < 0,001); já o apoio de praticar junto foi mais baixo e semelhante 

em meninos (10,5%) e meninas (10,2%). Apenas ¼ dos pais assistiram o filho 

praticando atividade física (26,3%). Dentre os tipos de apoio usados pelos pais, o que os 

meninos e meninas mais receberam foi o de incentivar (79,3% e 50,9% 

respectivamente). Meninos recebem o dobro de elogios dos pais quando praticam 

atividade física em reação as meninas (60,7% e 32,3%) (Tabela 1). 

Em relação ao apoio recebido pelos amigos, os meninos tiveram prevalência 

maior (p < 0,001) em todos os cinco itens de apoio social (incentivar, praticar juntos, 

convidar para praticar, assistir e elogiar). Dentre os tipos de apoio usados pelos amigos, 

o de praticar juntos nos meninos (77,3%) e o de convidar para fazer atividade física nas 

meninas (50,9%) tiveram maior prevalência (Tabela 1). 

Em relação ao tipo de apoio recebido pelo professor de educação física, os 

meninos tiveram prevalência maior (p ≤ 0,005) em todos os cinco itens de apoio social 

(incentivar, escolher atividade, ter prazer ao dar aula, ser exemplo e elogiar). Dentre os 

tipos de apoio usados pelos professores de educação física, o que os meninos e meninas 
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mais relataram receber foi o de incentivar (64,5% e 61,1%, respectivamente). Apenas 

1/3 das meninas (33,6%) quase a metade dos meninos (48,1%) recebem elogios dos 

professores (Tabela 1). 

O apoio social dos pais foi significativo nos cinco itens de apoio social (p < 

0,001) tanto em meninos quanto em meninas em relação aos adolescentes serem ativos 

(≥ 300 minutos por semana de atividade física), ou seja, aqueles que receberam apoio 

social dos pais foram mais ativos do que aqueles que não receberem. Meninos que 

tiveram apoio social dos pais foram mais ativos do que as meninas quando receberam 

apoio por meio de incentivar, assistir e elogiar. Já as meninas foram mais ativas do que 

os meninos quando receberam apoio dos pais por meio de praticar juntos e quando 

foram levados por eles. A prevalência dos que receberam incentivo dos pais e são ativos 

foram elevadas nos meninos (94,9%) e nas meninas (78,4%) (Tabela 2). 

O apoio dos amigos foi significativo nos cinco itens de apoio social como (p < 

0,001), tanto em meninos quanto em meninas em relação aos adolescentes serem ativos, 

sendo que os meninos foram mais ativos em todos os cinco itens de apoio (p < 0,001) 

comparados aqueles que não receberam este apoio de amigos (Tabela 2).  

O apoio social do professor de educação física foi significativo (p ≤ 0,005) em 

todos os itens de apoio social, exceto no apoio por meio de incentivo feito para as 

meninas que não teve diferença entre as ativas e insuficientemente ativas (Tabela 2). 

Na tabela 3, verifica-se que aqueles que receberam apoio dos pais ou dos amigos 

foram mais ativos comparados ao insuficientemente ativos, nas duas faixas etárias; os 

mais jovens praticam três vezes mais junto com os pais do que os com mais idade. Nos 

mais jovens os tipos de apoio escolher, ser modelo e elogiar foram significativos nos 

ativos que receberam apoio social do professor de educação física. Já nos com mais 

idade, o tipo de apoio incentivo teve menor prevalência nos ativos (56,7% versus 

66,2%), contudo, adolescentes que receberam elogio do professor de educação física 

foram duas vezes mais ativos comparados aos insuficientemente ativos (52,6% versus 

24,0 %). 

Discussão: 

Nossos achados evidenciam baixa prevalência de pais (pai e mãe) que praticam 

atividade física junto com seus filhos. Somente 1 em cada 10 pais tem esta prática. 

Quando, pelo menos, um dos pais pratica atividade física, é mais provável que os 

comportamentos saudáveis sejam adotados pelos filhos (THIBAULT et al., 2010). É 

possível que pais e mães não tenham tempo para praticar juntos com os filhos ou assistir 
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os adolescentes praticando em função da sua jornada de trabalho, estudos ou pelos 

afazeres domésticos. Entretanto é importante ressaltar a relevância do apoio recebido 

dos pais, sobretudo porque verificamos que independentemente do tipo de apoio 

oferecido pelos pais a prevalência de ativos foi maior quando eles receberam algum tipo 

de apoio. Estudo de MENDONÇA e FARIAS JÚNIOR, (2015) menciona que os 

indivíduos que receberam apoio de seus pais são 60% mais propensos a ser fisicamente 

ativos do que aqueles que não receberam. 

De fato, os pais podem influenciar a atividade física dos seus filhos de diferentes 

formas (FARIAS JÚNIOR et al., 2014), incluindo a genética, modelação direta do 

comportamento, praticando junto, matriculando-os em clubes ou associações 

desportivas (BAUMAN et al., 2012) estabelecendo regras, normas, ignorando, 

proibindo ou valorizando determinados comportamentos por parte dos filhos, 

fornecendo transporte até os locais de prática (FARIAS JÚNIOR, 2010), acesso a 

equipamentos (BEETS et al., 2006) materiais esportivos (DUNCAN et al., 2005), 

comentários positivos/elogios ou oportunizando atividades ao ar livre nos finais de 

semana (CHRISTOFARO et al., 2018).  

Para VALLA, (1999) o apoio social é um processo recíproco, ou seja, que gera 

efeitos positivos tanto para o recipiente, como também para quem oferece o apoio. 

Segundo BROWN et al (2016) os filhos também podem ser apoio social e contribuir 

como “agente de mudança” para modelar o comportamento atividade física de seus pais. 

A promoção da atividade física deve considerar a unidade familiar e não apenas os 

adolescentes isoladamente (CHRISTOFARO et al., 2018). 

Pais que reconhecem mais a importância dos benefícios da atividade física para 

saúde dos filhos (BAUMAN et al., 2012) ou que gostam de atividade física podem ser 

mais propensos a fornecer seu apoio ao filho do que os pais que não gostam ou dão 

valor atividade física para o seu filho (LAIRD et al., 2018). Também já foi demonstrado 

que adolescentes com apoio social inadequado dos pais possuem, 2,0 vezes mais 

chances de serem insuficientes ativos em relação aos que tinham o apoio social 

adequado (TODISCO et al., 2017).  

Nossos achados mostram que nos meninos e meninas, nas duas faixas etárias, o 

apoio de ser levado pelos pais foi significativo para serem ativos, contudo nas meninas, 

ser levada para fazer atividade física pelos pais foi importante para serem mais ativas 

em comparação com as insuficientemente ativas, sendo o triplo nas ativas. Meninas 

dependem mais que os meninos dos pais as levarem aos locais para praticar atividade 
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física. Estudo de LAIRD et al., (2018) verificou que o apoio logístico dos pais permitiu-

lhes diretamente ser ativas e elas não seriam capazes de fazer as atividades que elas 

faziam sem este apoio de seus pais, diferente do encontrado por RICARDO et al., 

(2013) onde o tipo de apoio “transporte” dos pais não foi significativo para que as 

meninas fossem mais ativas.  

Os meninos foram mais ativos que as meninas em todos os cinco itens em 

relação ao apoio recebido por meio de amigos e a explicação pode ser pelas diferenças 

socioculturais existentes. De fato, meninos têm mais liberdade para encontrar amigos 

fora do ambiente escolar em comparação com meninas, visto que elas têm mais 

restrição imposta pelos pais para andarem sozinhas na rua, a rede social das mesmas 

fica reduzida, restringindo a atuação dos amigos e tornando os pais os principais 

influenciadores sobre os seus comportamentos. Fato contrário se observa em relação aos 

meninos, que tem maior permissão dos pais para se deslocar sozinhos na rua facilitando 

a influência dos amigos (GONÇALVES et al., 2007) ou pode ser também porque as 

meninas podem ser mais ativa em atividades físicas individuais, tais como andar, correr 

e dançar, que não dependem de assistência direta ou a companhia de outros amigos do 

sexo masculino ou do sexo feminino (MENDONÇA e FARIAS JÚNIOR, 2015).  

Os meninos tendem a ser influenciados por sua rede de amizade em maior 

medida do que meninas (SAWKA et al., 2013). O maior fornecimento de apoio social 

para os adolescentes do sexo masculino está frequentemente relacionado a maior 

liberdade dada pelos pais em permitirem que seus filhos encontrarem amigos fora do 

ambiente escolar, frequentem praças, parques e quadras esportivas ou simplesmente 

brinquem na rua, comparados aos do sexo feminino (GONÇALVES et al., 2007). 

Ademais, adolescentes do sexo feminino, na maioria das vezes, relatam mais 

experiências negativas em atividades físicas como, por exemplo, machucados e falta de 

habilidade decorrente da pouca vivência em diferentes tipos de atividades físicas; suas 

preferências por atividades mais sedentárias como assistir televisão, falar ao telefone ou 

“navegar na internet” (STANDIFORD et al., 2013) priorizam atividades de natureza 

social como a demanda das atividades acadêmicas, tarefas domésticas (GONÇALVES 

et al., 2007).  

O adolescente desloca gradualmente a sua afeição dos pais para os outros 

adolescentes (pares) e à sua maneira, aprende a estabelecer relações e a ser aceito fora 

de casa. Este processo desenrola-se, inicialmente, nas relações com os pares, que se 

tornam muito intensas, sendo o comportamento do adolescente fortemente influenciado 



85 

 

pelos outros adolescentes (MOTA & SALLIS, 2002). Os amigos podem influenciar uns 

aos outros no início da atividade e ao longo do tempo fortalecer suas amizades 

(MENDONÇA & FARIAS JÚNIOR, 2015). 

Adolescentes passam várias horas do dia em contato direto com os amigos, e 

desse modo pode ser que a influência exercida sobre a prática de atividade física possa 

ser maior em relação aos pais (TODISCO et al., 2017). Apoio social dos amigos pode 

ser explicado pela mudança das fontes de aconselhamento na adolescência. Durante a 

infância os pais são os primeiros e principais influenciadores dos comportamentos e 

valores de seus filhos, mas durante a transição para a adolescência a ânsia por 

autonomia e independência leva os adolescentes a desvincular-se dos pais e passar a se 

aconselhar com os amigos (RICARDO et al., 2013). 

Segundo PRADO et al. (2014) a companhia dos amigos é o tipo de apoio social 

mais importante para a prática de atividade física de adolescentes. Estudo recente com 

adolescentes mostrou que o apoio entre eles foi mais importante do que o apoio dos pais 

para impactar positivamente a participação na atividade física e a aptidão física (HOME 

et al., 2018). Escolares com apoio social inadequado dos amigos possuem, 1,5 vezes 

mais chances de serem insuficientes ativos em relação aos que tem o apoio social 

adequado (TODISCO et al., 2017). 

O apoio social fornecido pelos amigos está vinculado a participação conjunta na 

prática de atividade física e incentivo à mesma (MORRISSEY et al., 2012; SIERRA et 

a., 2015), partilha de valores, normas, gostos e preferências por prática de atividade 

física entre estes, aumentando o potencial de influência dos amigos sobre a atividade 

física nesse subgrupo (OKUN et al., 2003). Para SAWKA et al., (2013) o apoio de 

amigos acontece como um mecanismo de modelagem por troca pelo qual os jovens são 

influenciados por seus amigos a ter maior nível de atividade semelhante ou maior que o 

seu próprio nível.  

A influência dos amigos pode ser positiva ou negativa. É comum pensar que a 

influência de outro adolescente vai ser para envolvimentos ruins, entretanto os amigos 

podem motivar a estudar mais, a participar de atividade física (GUZMAN, 2007), a se 

deslocar para escola de forma ativa (ter companhia para caminhar) (LAIRD et al., 

2018), assim como podem ser má influência no comportamento durante os intervalos na 

escola quanto a comportamento sedentário e mau hábito alimentar (BANNA et al., 

2016). Estudo de FARIAS JÚNIOR et al. (2014) identificaram a chance de um 
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adolescente ser fisicamente mais ativo foi quase três vezes maior entre aqueles 

reportando mais apoio social dos amigos.  

Em estudo longitudinal desenvolvido com adolescentes Escoceses KIRBY et al., 

(2011) identificaram que o apoio social dos amigos aumentava em até três vezes as 

chances dos adolescentes serem mais ativos fisicamente com o passar da adolescência, 

reforçando a ideia de que com o passar dos anos a influência social exercida pelos 

amigos tende a aumentar.  

O fortalecimento de amizades feitas durante a participação em atividades físicas 

organizadas ajuda a superar barreiras que impedem de ser ativo; embora o 

fortalecimento de novos amizades possa potencializar o aumento dos jovens ativos pelo 

apoio social, em alguns casos, a participação em atividade física pode enfraquecer 

conexões sociais em que amigos ou familiares não compartilham um interesse pelo 

movimento (LAIRD et al., 2018). 

A forma de apoio encontrada em nosso estudo que mais é usada pelo professor 

de educação física foi o modelo de exemplo. Chamando assim atenção para a 

importância da demonstração feita pelo professor nas aulas e participação ativa e não 

apenas de um ensino por comando sem empatia com o aluno. 

Ressalta-se a importância encontrada nesse estudo do elogio feito pelo professor 

aos alunos, em especial para os com mais idade serem ativos. Se o exercício é feito 

apenas por obrigação na escola é possível que ele seja feito com pouco empenho o que 

pode necessitar de mais estímulos de elogios do professor. Os professores de educação 

física podem desempenhar um papel social significativo, fazendo com que os 

adolescentes se tornem fisicamente ativos (CECCHINI et al., 2014). Meninos e meninas 

que são ativos tiveram o tipo de maior apoio do professor semelhante, 

independentemente da idade, nos mais novos ser modelo e nos de mais idade ter prazer 

em dar aula.   

A ação dos professores de educação física no encorajar os seus alunos a 

assumirem as suas responsabilidades pelo sucesso e pelas experiências positivas com o 

exercício são fundamentais. Para MOTA & SALLIS (2002) cabe ao professor ajudar na 

construção de uma independência ativa, isto é, um fenômeno de conscientização e 

decisão na escolha autônoma de estilos de vida ativos. Segundo CECCHINI et al., 

(2014) os alunos devem aprender a auto direcionar suas vidas, para gerenciar seu tempo 

e terem melhor estilo de vida. Os professores podem: a) servir de inspiração, 

especialmente através de seus sucessos anteriores e de seu conhecimento e habilidade 
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esportivas; b) estimular com seu entusiasmo durante o treinamento ou aulas; c) envolver 

os jovens  em conversas positivas sobre atividades físicas (LAIRD et al., 2018), d) 

oportunizar atividades extras de atividade física em seu tempo livre (CECCHINI et al., 

2014) e) criar vínculos de amizade adicionando os alunos em redes sociais relacionadas 

a atividade física (LAIRD et al., 2018). De fato, se os adolescentes notarem falta de 

atenção por parte dos professores de educação física existe maior probabilidade de 

abandono da atividade (MOTA & SALLIS, 2002).  

Participar de atividade física também foi encontrada para melhorar o convívio 

entre amigos, fortalecendo as relações atuais e adicionando às redes sociais (LAIRD et 

al., 2018). É importante notar que os adolescentes são muitas vezes envolvidos em 

diferentes tipos de atividades físicas e precisam receber diferentes tipos de apoio, a fim 

de aumentar a probabilidade de ser fisicamente ativo (BEETS et al., 2006).  

O fato de se avaliar a influência do apoio social do professor de educação física 

é um ponto forte do estudo pois no Brasil não se tem conhecimento que outro estudo já 

tenha sido feito com este objetivo. São limitações do estudo o desenho transversal e a 

medida do apoio social dos pais ter sido analisada de maneira agrupada ao invés de 

considerar uma escala de apoio social para o pai e outra para a mãe. Isto é importante, 

uma vez que a associação entre apoio social e atividade física pode variar conforme a 

fonte de apoio. Por fim, como meta de longo prazo, o apoio social para a atividade física 

deve ser realizado desde a adolescência, a fim de ser transmitido a gerações futuras.  

Conclusão: 

Os meninos receberam mais estímulo que as meninas nos diferentes tipos de 

apoio social, o que pode ter contribuído para que eles sejam mais ativos que elas, assim 

estratégias de intervenção devem ser direcionadas a conscientizar pais, amigos e 

professores de educação física a aumentar o apoio social nas meninas e manter nos 

meninos. 

A prática de atividade física em escolares da rede municipal de Niterói é 

influenciada pelas diferentes formas de apoio social (pais, amigos e professores de 

educação física). Assim, políticas públicas devem estimular estes protagonistas a 

usarem as diferentes formas para incentivar o adolescente a aumentar a prática de 

atividade física e, consequentemente, contribuir para prevenir doenças e excesso de 

peso e doenças associadas nas gerações futuras. 

 

 



88 

 

Referências  

Bauman AE, Reis RS, Sallis JF, Wells JC, Loos RJ, Martin BW. Correlates of physical 

activity: why are some people physically active and others not? Lancet. 2012; 

380(9838):258-71. 

Banna JC. Buchthal OV, Delormier T, Creed-Kanashiro HM, Penny ME. Influences on 

eating: a qualitative study of adolescents in a periurban area in Lima, Peru. BMC Public 

Health. 2016; 16(1):40-51. 

Beets MW, Vogel R, Forlaw L, Pitetti KH, Cardinal BJ. Social support and youth 

physical activity: The role of provider and type. American Journal of Health Behavior, 

2006; 30(3):278–289. 

Bispo S, Correia MITD, Proietti FA, Xavier CC, Caiaffa WT. Nutritional status of 

urban adolescents: individual, household and neighborhood factors based on data from 

The BH Health Study.  Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro. 2015; 31 Sup:S232-

S245.  

Böhm AW, Mielke GI, da Cruz MF, Ramirez VV, Wehrmesister FC. Böhm Andrea 

Wendt et al. Social Support and Leisure-Time Physical Activity among the Elderly: A 

Population-Based Study. Journal of Physical Activity and Health, 2016; 13(6):599-605. 

Human Kinetics. 

Brown HE, Atkin AJ, Panter J, Wong G, Chinapaw MJ, van Sluijs EM. Family-based 

interventions to increase physical activity in children: a systematic review, meta-

analysis and realist synthesis. Obesity Reviews, 2017;18(4):491-494.  

Cecchini JA, Fernandez-Rio J, Mendez-Gimenez A. Effects of Epstein's TARGET on 

adolescents' intentions to be physically active and leisure-time physical activity. Health 

Educ Res. 2014; 29(3):485-90.   

Cheng L, Mendonça G, Farias Júnior J. A associação entre fatores psicossociais e 

atividade física em adolescentes é moderada por fatores sociodemográficos? Revista 

Brasileira de Atividade Física & Saúde. 2016;21(4):297-306.   

Cheng LA, Mendonça G, Farias Júnior JC. Physical activity in adolescents: analysis of 

the social influence of parents and friends. J Pediatr (Rio J). 2013;90(1):35-41. 



89 

 

Christofaro DGD, Andersen LB, Andrade SM, Barros MVG, Saraiva BTC, Fernandes 

RA, Ritti-Dias RM. Adolescents’ physical activity is associated with previous and 

current physical activity practice by their parents. Jornal de Pediatria. 2018;94(1):48-55. 

Craven MR, Keefer L, Rademaker A, Dykema-Engblade A, Sanchez-Johnsen L. Social 

Support for Exercise as a Predictor of Weight and Physical Activity Status Among 

Puerto Rican and Mexican Men: Results From the Latino Men’s Health 

Initiative. American Journal Of Men's Health. 2018;12(4):766-778. 

Dishman RK, Saunders RP, Motl RW, Dowda M, Pate RR. Self-efficacy moderates the 

relation between declines in physical activity and perceived social support in high 

school girls. J Pediatr Psychol. 2009; 34(4):441-51. 

Dowda M, Dishman RK, Pfeiffer KA, Pate RR. Family support for physical activity in 

girls from 8th to 12th grade in south Carolina. Prev Med 2007; 44(2):153-9. 

Duncan SC, Duncan TE, Strycker LA. Sources and types of social support in youth 

physical activity. Health Psychol. 2005; 24(1):3-10. 

Farias Júnior JC, Mendonça G, Florindo AA, Barros MVG. Fidedignidade e validade de 

uma escala de avaliação do apoio social para prática de atividade física para 

adolescentes – Escala ASAFA. Rev Bras Epidemiol. 2014; 17(2):355-70. 

Farias Júnior JC, Mendonça G. Temporal trend in overweight among adolescents in 

northeastern Brazil. Archives of Endocrinology and Metabolism, 2016; 60(1):21-28. 

Gonçalves H, Hallal PC, Amorim TC, Araújo CLP, Menezes A. Sociocultural factors 

and physical activity level in early adolescence. Rev Panam Salud Pública. 2007; 

22(4):246-53. 

Guzan MRT. Friendships, Peer Influence, and Peer Pressure During the Teen Years. 

NebGuide. University Nebraska Lincon. 2007.  

Haldane JBS. On a method of estimating frequencies. Biometrika 1945; 33:222-5. 

Howe AC, Casapulla S, Shubrook JH, Lopez P, Grijalva M, Berryman DE. Regional 

Variations in Physical Fitness and Activity in Healthy and Overweight Ecuadorian 

Adolescents. Children; 2018; 5(8):104-120. 

Kirby J, Levin K, Inchley J. Parental and peer influences on physical activity among 

Scottish adolescents: a longitudinal study. J Phys Act Heal. 2011;8(6):785-93. 



90 

 

Kohl HW, Craig CL, Lambert EV, Inoue S, Alkandari JR, Leetongin G et al. The 

pandemic of physical inactivity: global action for public health. Lancet. 2012; 380: 

294–305. 

Laird Y, Fawkner S, Niven A. A grounded theory of how social support influences 

physical activity in adolescent girls. International Journal Of Qualitative Studies On 

Health And Well-being.  2018; 13(1):1435099-114.   

Langford CPH, Bowsher J, Malone, JP, Lillis PP. Social support: A conceptual analysis. 

Journal of Advanced Nursing. 1997; 25(1):95-100. 

Martins RC, Ricardo LIC, Mendonça G, de Rosa DL, da Gama Bastos LLA, de Vargas 

Nunes Coll C, Bielemann RM. Temporal Trends of Physical Activity and Sedentary 

Behavior Simultaneity in Brazilian Students. J Phys Act Health. 2018; 15(5):331-37. 

McDavid L, Cox AE, Amorose AJ. The relative roles of physical education teachers 

and parents in adolescents leisure-time physical activity motivation and behavior. 

Psychol Sport Exerc. 2012; 13:99-107. 

McNeill LH, Kreuter MW, Subramanian SV. Social environment and physical activity: 

a review of concepts and evidence. Soc Sci Med. 2006; 63:1011-1022. 

Mendonça G, Farias Júnior JC. Physical activity and social support in adolescents: 

analysis of different types and sources of social support. J Sports Sci. 2015; 

33(18):1942-51. 

Morrissey JL, Wenthe PJ, Letuchy EM, Levy SM, Janz KF. Specific types of family 

support and adolescent non-school physical activity levels. Pediatr Exerc Sci. 2012; 

24(3):333-46. 

Morrissey JL, Janz KF, Letuchy EM, Francis SL, Levy SM. “The effect of family and 

friend support on physical activity through adolescence: A Longitudinal Study,” 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2015; 12(1):103-20.  

Mota J, Sallis JF. Actividade física e saúde. Factores de influencia da atividade física 

nas crianças e adolescentes. Porto: Campos da letra. 2002. 

Okun MA, Ruehlman L, Karoly P, Lutz R, Fairholme C, Schaub R. Social support and 

social norms: do both contribute to predicting leisure-time exercise? Am J Health 

Behav. 2003;27(5):493-507. 



91 

 

Prado CV, Lima AV, Fermino RC, Rodriguez CR, Reis RS. Apoio social e prática de 

atividade física em adolescentes da rede pública de ensino: qual a importância da 

família e dos amigos? Cadernos de Saúde Pública. 2014; 30(4):827-38.  

Rezende LF, Azeredo CM, Canella DS, Claro RM, de Castro IR, Levy RB, Luiz OC. 

Sociodemographic and behavioral factors associated with physical activity in Brazilian 

adolescents. BMC Public Health. 2014; 14(1):474-85.  

Ricardo LIC, Rombaldi A, Otte J, Perez A, Azevedo M. Association between social 

support and leisure-time physical activity among high school students. Revista 

Brasileira de Atividade Física & Saúde, 2013; 18(2):168-74. 

Sawka KJ, McCormack GR, Nettel-Aguirre A, Hawe P, Doyle-Baker PK. Friendship 

networks and physical activity and sedentary behavior among youth: a systematized 

review. International Journal Of Behavioral Nutrition And Physical Activity, 2013; 

10(1):130-145. 

Shen B, Centeio E, Garn A, Martin J, Kulik N, Somers C, McCaughtry N. Parental 

social support, perceived competence and enjoyment in school physical activity. Journal 

of Sport and Health Science. 2016; 7(3):346-452. 

Sierra H, Cordova M, Chen C-SJ, Rajadhyaksha M. Confocal Imaging–Guided Laser 

Ablation of Basal Cell Carcinomas: An Ex Vivo Study. J Invest Dermatol. 2015; 

135(2):612-15. 

Standiford A. The secret struggle of the active girl: a qualitative synthesis of 

interpersonal factors that influence physical activity in adolescent girls. Health Care 

Women Int. 2013;34(10)860-77. 

Thibault H, Contrand B, Saubusse E, Baine M, Maurice-Tison S. Risk factors for 

overweight and obesity in French adolescents:physical activity, sedentary behavior and 

parental characteris-tics. Nutrition. 2010; 26(2):192-200.  

Todisco W, Guilherme F, Fernandes C, Santos S, Ravagnani R, Barbosa W et al., Nível 

de atividade física e apoio social dos pais e amigos em escolares da rede pública. Rev 

Bras Ativ Fís Saúde. 2017; 22(5):457-63.  

Valla VV. Educação popular, saúde comunitária e apoio social numa conjuntura de 

globalização. Cad Saude Publica. 1999; 15(2):7-14.   



92 

 

Vasconcellos MB, Anjos LA, Vasconcellos MTL. Estado nutricional e tempo de tela de 

escolares da Rede Pública de Ensino Fundamental de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

Cadernos de Saúde Pública. 2013; 29(4):713-22. 

Verloigne M, Veitch J, Carver A, Salmon J, Cardon G, De Bourdeaudhuij I, Timperio 

A. A. Exploring associations between parental and peer variables, personal variables 

and physical activity among adolescents: A mediation analysis. BMC Public Health, 

2014;18(14):966-74. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Report of the commission on ending 

childhood obesity. World Health Organization 2016. Disponível em:  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf?ua=1. 

Acessado em 30 de maio de 2016.   

Yao CA, Rhodes RE. Parental correlates in child and adolescent physical activity: A 

meta-analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 

2015;2(1):2-38. 



93 

 

Tabela 1: Apoio social para prática de atividade física dos escolares da rede pública municipal de ensino 

fundamental de Niterói, RJ, 2017.  

Tipos de apoio  Todos   Meninos   Meninas   

PAIS (mãe e pai) N (%)  N (%)  N (%) P valor 

Não incentivam  1622 (37,1)  382 (20,7)  1240 (49,1)  

Incentivam 2754 (62,9)  1467 (79,3)  1287 (50,9) < 0,001* 

Não praticam 3923 (89,6)  1655 (89,5)  2268 (89,8)  

Praticam 453 (10,4)  194 (10,5)  259 (10,2) 0,794 

Não levam 3007 (68,7)  1146 (62,0)  1861 (73,6)  

Levam 1369 (31,3)  703 (38,0)  666 (26,4) < 0,001* 

Não assistem  3223 (73,7)  1161 (62,8)  2062 (81,6)  

Assistem   1152 (26,3)  687 (37,2)  465 (18,4) < 0,001* 

Não elogiam  2438 (55,7)  726 (39,3)  1712 (67,7)  

Elogiam  1937 (44,3)   1122 (60,7)  815 (32,3) < 0,001* 

AMIGOS       

Não incentivam  2532 (57,9)  884 (47,8)  1648 (65,2)  

Incentivam 1843 (42,1)   964 (52,2)  879 (34,8) < 0,001* 

Não praticam 1689 (38,6)  419 (22,7)  1270 (50,2)  

Praticam 2687 (61,4)  1429 (77,3)  1258 49,8) < 0,001* 

Não chamam 1692 (38,7)  452 (24,5)  1240 (49,1)  

Chamam  2683 (61,3)  1396 (75,5)  1287 (50,9) < 0,001* 

Não assistem  2281 (52,1)  738 (39,9)  1543 (61,1)  

Assistem   2095 (47,9)  1111 (60,1)  984 (38,9) < 0,001* 

Não elogiam   2684 (61,3)  888 (48,1)  1796 (71,1)  

Elogiam  1691 (38,7)  960 (51,9)  731 (28,9) < 0,001* 

PROF. ED. FÍSICA       

Não incentivam  1640 (37,5)  657 (35,5)  983 (38,9) 0,023* 

Incentivam 2736 (62,5)  1192 (64,5)  1544 (61,1)  

Não escolhem  2519 (57,6)  942 (50,9)  1577 (62,4) < 0,001* 

Escolhem  1857 (42,4)  907 (49,1)  950 (37,6)  

Não têm prazer 1900 (43,4)  746 (40,3)  1154 (45,7) < 0,001* 

Têm prazer  2476 (56,6)  1103 (59,7)  1373 (54,3)  

Não são modelo 2057 (47,0)  786 (42,5)  1271 (50,3) < 0,001* 

São modelo  2318 (53,0)  1062 (57,5)  1256 (49,7)  

Não elogiam   2638 (60,3)  960 (51,9)  1678 (66,4) < 0,001* 

Elogiam  1737 (39,7)  888 (48,1)  849 (33,6)  

*Teste Qui-quadrado de Pearson  
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Tabela 2: Apoio social por sexo para prática de atividade física dos escolares da rede pública de ensino 

fundamental de Niterói, RJ, 2017. 

 

Fontes e tipos de Apoio 

Social 

Meninos  Meninas  

  PAIS (mãe e pai) Não Ativos Ativos  P valor  Não Ativos Ativos  P valor 

Não incentivam  346 (30,2) 36 (5,1)   1183 (52,3) 57 (21,6)  

Incentivam 798 (69,8) 669 (94,9) < 0,001*  1080 (47,7) 207 (78,4) < 0,001* 

Não praticam 1059 (92,6) 596 (84,5)   2052 (90,6) 217 (82,2)  

Praticam 85 (7,4) 109 (15,5) < 0,001*  212 (9,4) 47 (17,8) < 0,001* 

Não levam 755 (66,0) 391 (55,5)   1771 (78,3) 90 (34,1)  

Levam 389 (34,0) 314 (44,5) < 0,001*  492 (21,7) 174 (65,9) < 0,001* 

Não assistem  829 (72,5) 332 (47,1)   1914 (84,6) 148 (56,1)  

Assistem   315 (27,5) 373 (52,9) < 0,001*  349 (15,4) 116 (43,9) < 0,001* 

Não elogiam  577 (50,4) 150 (21,3)   1643 (72,6) 69 (26,1)  

Elogiam  567 (49,6) 555 (78,7) < 0,001*  620 (27,4) 195 (73,9) < 0,001* 

AMIGOS        

Não incentivam  676 (59,1) 208 (29,5)   1516 (67,0) 133 (50,4)  

Incentivam 467 (40,9) 497 (70,5) < 0,001*  748 (33,0) 131 (49,5) < 0,001* 

Não praticam 342 (29,9) 77 (10,9)   1185 (53,4) 84 (31,8)  

Praticam 801 (70,1) 628 (89,1) < 0,001*  1078 (47,6) 180 (68,2) < 0,001* 

Não chamam 359 (31,4) 93 (13,2)   1156 (51,1) 83 (31,4)  

Chamam  784 (68,6) 612 (86,8) < 0,001*  1107 (48,9) 181 (68,6) < 0,001* 

Não assistem  570 (49,8) 168 (23,8)   1409 (62,3) 134 (50,8)  

Assistem   574 (50,2) 537 (76,2) < 0,001*  854 (37,7) 130 (49,2) < 0,001* 

Não elogiam   667 (58,3) 221 (31,4)   1671 (73,8) 125 (47,3)  

Elogiam  477 (41,7) 483 (68,6) < 0,001*  592 (26,2) 139 (52,7) < 0,001* 

PROF. ED. FÍSICA        

Não incentivam  356 (31,1) 301 (42,7)   880 (38,9) 103 (39,0)  

Incentivam 788 (68,9) 404 (57,3) < 0,001*  1383 (61,1) 161 (61,0) 0,968 

Não escolhem  651 (56,9) 292 (41,4)   1433 (63,3) 144 (54,5)  

Escolhem  493 (43,1) 413 (58,6) < 0,001*  830 (36,7) 120 (45,5) 0,006* 

Não têm prazer 488 (42,7) 258 (36,6)   1061 (46,9) 93 (35,2)  

Têm prazer  656 (57,3) 447 (63,4) 0,011  1202 (53,1) 171 (64,8) < 0,001* 

Não são modelo 549 (48,0) 237 (33,6)   1200 (53,0) 71 (26,9)  

São modelo  595 (52,0) 468 (66,4) < 0,001*  1063 (47,0) 193 (73,1) < 0,001* 

Não elogiam   640 (55,9) 320 (45,5)   1544 (68,2) 135 (51,1)  

Elogiam  504 (44,1) 384 (54,5) < 0,001*  719 (31,8) 129 (48,9) < 0,001* 

Comparação entre ativos e não ativos dentro do mesmo sexo *teste Qui-quadrado de Pearson 
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Tabela 3: apoio social por faixa etária para prática de atividade física dos escolares da rede pública de ensino 

fundamental de Niterói, RJ, 2017. 
Fontes e tipos de 

Apoio Social 

10-13,9 anos  14-18,9 anos 

Pais (mãe e pai) Não Ativos Ativos  P valor  Não Ativos Ativos  P valor 

Não incentivam  844 (38,4) 73 (16,0)   685 (56,7) 20 (3,9)  

Incentivam 1355 (61,6) 383 (84,0) < 0,001*  523 (43,3) 493 (96,1) < 0,001* 

Não praticam 1938 (88,1) 369 (80,9)   1172 (97,0) 444 (86,5)  

Praticam 261 (11,9) 87 (19,1) < 0,001*  36 (3,0) 69 (6,1) < 0,001* 

Não levam 1496 (68,0) 237 (52,1)   1030 (85,3) 243 (47,4)  

Levam 703 (32,0) 218 (47,9) < 0,001*  178 (14,7) 270 (52,6) < 0,001* 

Não assistem  1720 (78,2) 220 (48,2)   1023 (84,7) 260 (50,7)  

Assistem   479 (21,8) 236 (51,8) < 0,001*  185 (15,3) 253 (49,3) < 0,001* 

Não elogiam  1263 (57,4) 83 (18,2)   956 (79,1) 135 (26,3)  

Elogiam  936 (42,6) 373 (81,8) < 0,001*  252 (40,0) 378 (73,7) < 0,001* 

     AMIGOS       

Não incentivam  1372 (62,4) 177 (38,8)   820 (67,9) 164 (32,0)  

Incentivam 827 (37,6) 297 (61,2) < 0,001*  388 (32,1) 349 (68,0) < 0,001* 

Não praticam 954 (43,4) 97 (21,3)   574 (47,5) 64 (12,5)  

Praticam 1245 (56,6) 359 (78,7) < 0,001*  634 (58,5) 449 (87,5) < 0,001* 

Não chamam 847 (38,5) 112 (24,6)   669 (55,3) 64 (12,5)  

Chamam  1352 (61,5) 344 (75,4) < 0,001*  540 (44,7) 449 (87,5) < 0,001* 

Não assistem  1368 (62,2) 195 (42,8)   611 (50,6) 107 (20,9)  

Assistem   831 (37,8) 261 (57,2) < 0,001*  597 (49,4) 406 (79,1) < 0,001* 

Não elogiam   1422 (64,7) 258 (56,6)   916 (91,2) 88 (8,8)  

Elogiam  777 (35,3) 198 (43,4) 0,001*  292 (40,7) 425 (59,3) < 0,001* 

      PROF. ED. FÍSICA       

Não incentivam  828 (37,7) 181 (39,7)   408 (33,8) 222 (43,3)  

Incentivam 1371 (62,3) 275 (60,3)  0,414  800 (66,2) 291 (56,7) < 0,001* 

Não escolhem  1226 (55,8) 170 (37,3)   858 (71,0) 266 (51,9)  

Escolhem  973 (44,2) 286 (62,7) < 0,001*  350 (29,0) 247 (48,1) < 0,001* 

Não têm prazer 938 (42,7) 174 (38,2)   611 (50,6) 176 (34,3)  

Têm prazer  1261 (57,3) 282 (61,8) 0,076  597 (49,4) 337 (65,7) < 0,001* 

Não são modelo 1041 (47,3) 99 (21,8)   707 (58,5) 209 (40,7)  

São modelo  1158 (52,7) 356 (78,2) < 0,001*  501 (41,5) 304 (59,3) < 0,001* 

Não elogiam   1266 (57,6) 212 (46,6)   918 (76,0) 243 (47,4)  

Elogiam  933 (42,4) 243 (53,4) < 0,001*  290 (24,0) 270 (52,6) < 0,001* 

Comparação entre ativos e não ativos do mesmo sexo *teste Qui-quadrado de Pearson  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

  

Devido a recorrente preocupação com os problemas de saúde pública ocasionados 

pela obesidade, comportamento sedentário e inatividade física de adolescentes, o 

monitoramento do estilo de vida nesta faixa etária tem recebido especial atenção na 

literatura científica. No entanto, ainda são escassos os estudos de vigilância em que se 

buscou avaliar, em intervalos de tempo, as mudanças do comportamento sedentário, da 

atividade física e classificação de peso. 

Com o presente estudo, foi possível observar que em relação à classificação do 

peso, os adolescentes tiveram tendência de aumento no baixo peso, além de aumento de 

obesidade nos meninos e redução nas meninas. Assim, destaca-se a necessidade de 

estratégias de intervenção destinadas a reduzir a obesidade nos adolescentes de Niterói. 

Os comportamentos sedentários avaliados tiveram redução na prevalência dos que 

vivenciam mais do que o tempo diário recomendado de televisão, computador e tela para 

essa população, entretanto mais da metade usou, em 2017, o celular acima do tempo 

recomendado para uso de tela. A média diária de uso de celular avaliado em 2017 foi maior 

que as outras atividades de tela somadas, o que induz a pensar em uma substituição de 

atividades de tela, por uma atividade em uma micro tela portátil. Uma vez que o ato de usar 

um tipo de tela é realidade na vida atual dos adolescentes, sugere-se que a escola, pais e 

profissionais de saúde conscientizem os adolescentes a conciliarem essas atividades com o 

tempo destinado à atividade física. 

Em relação as características da atividade física houve diminuição na prevalência 

dos que fazem esporte, além de se manter baixa a prevalência dos que são considerados 

fisicamente ativos. Meninas continuam a praticar menos atividade física do que meninos. 

Ademais, os meninos receberam mais estímulo que as meninas nos diferentes tipos de 

apoio social, o que pode ter contribuído para que eles sejam mais ativos que elas, assim 

estratégias de intervenção devem ser direcionadas a conscientizar pais, amigos e 

professores de educação física a aumentar o apoio social nas meninas e manter nos 

meninos. 
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Pouquíssimos pais oferecem apoio a prática de atividade física por meio de praticar 

junto com os filhos. Meninos que praticam atividade física receberam mais elogios dos pais 

e dos professores de educação física do que as meninas. Os tipos de apoio mais usados 

pelos pais e professores foi o incentivo. Estímulos sociais para aumentar a prática de 

atividade física devem ser também no intuito de compensar o tempo gasto em telas. Por 

exemplo, para cada 120 minutos de tempo de tela, 1/4 deveria ser empenhado com a prática 

de atividade física o que poderia significar, para os escolares de Niterói, nível de atividade 

física considerado como benéfico para sua saúde. 

Desta forma, os resultados desta tese contribuem para o entendimento da etiologia 

da obesidade e do estilo de vida dos adolescentes, no contexto do município de Niterói, RJ. 

Entretanto, outros estudos de tendências temporais, com intervalo de tempo menor e com 

avaliação de outras variáveis podem ser de grande importância para avaliar a dinâmica de 

mudanças desta população. 
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   8. ANEXOS 

        8.1 Anexo 1 TALE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

            Centro de Ciências da Saúde - Programa de Pós-Graduação em Nutrição – INJC/UFRJ 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº466/2012 – Conselho Nacional de Saúde 

Prezado jovem, você está sendo convidado a participar da pesquisa: análises temporais na prática 

de atividade física, comportamento sedentário e obesidade: estudo de painel com escolares 

adolescentes de Niterói, RJ conduzido pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição – INJC/UFRJ,  a ser 

realizado na sua escola Municipal, no qual a sua participação incluirá a medição de seu peso (com balança) e 

altura (com fita métrica na parede) e a resposta a um questionário sobre o hábito de: fazer atividade física, 

assistir televisão, jogar videogames, usar computador, celular ou ler livros que será realizado em uma sala na 

própria escola. Não há riscos previsíveis para você ao ser pesado e medido. Uma vez aceita a participação, 

você será convidado, durante o horário escolar, a se apresentar de uniforme de educação física para pesar e 

medir sua altura, irá receber uma via deste documento que será assinada por você e pelo pesquisador, assim 

como rubricada em todas as páginas por ambos.  

As informações obtidas na avaliação irá lhe ajudar a identificar se você está com altura e peso 

adequados para sua idade, se costuma comer alimentos saudáveis e o tempo destinado a fazer atividade 

física. Ao final do processo, no prazo de até 30 (trinta) dias, será enviado a você e ao seu responsável um 

material explicativo sobre os resultados das avaliações. De maneira global, os resultados poderão ser úteis 

para planejar estratégias de promoção de sua saúde para outros adolescentes. As informações coletadas serão 

tratadas de forma anônima, isto é, em nenhum momento será revelado seu nome. Os dados coletados serão 

divulgados em revistas e/ou eventos científicos. Sua participação é voluntária, e, a qualquer momento, você 

poderá se retirar da pesquisa. Não haverá custo ou qualquer compensação financeira aos participantes do 

estudo. 

Os responsáveis pela pesquisa estão disponíveis para responder a qualquer dúvida que você possa 

apresentar. Caso necessário, entre em contato com o Prof. Marcelo Barros de Vasconcellos através do 

telefone (21) 99908-9357 ou no Instituto de Nutrição Tel.: (21) 3938-6599 ou com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ – R. Prof. Rodolpho Paulo 

Rocco, n°. 255 – Cidade Universitária/Ilha do Fundão – 7° andar – Ala E. Tel.: (21) 3938-2480. 

Nome do adolescente: __________________________________________  

Concordo em participar deste estudo. Assinatura do adolescente:  
________________________________________________ 

Data: ______/_______/2017 

Discuti a proposta da pesquisa com o participante e, em minha opinião, ele(a) compreendeu suas alternativas e deu seu 

livre assentimento para participar deste estudo. 

Assinatura do Pesquisador: Marcelo Barros de Vasconcellos                                                   

______________________________________________  Data: ______/_______/2017 
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8.2 Anexo 2 - TCLE 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

    Centro de Ciências da Saúde - Programa de Pós-Graduação em Nutrição – INJC/UFRJ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Nome do adolescente: __________________________________ Idade: ________Parentesco: _________ 

O Senhor, como responsável legal do adolescente, está sendo solicitado a autorizar a sua participação na 

pesquisa análises temporais na prática de atividade física, comportamento sedentário e obesidade: estudo de 

painel com escolares adolescentes de Niterói, RJ, sob a responsabilidade dos professores Marcelo Barros de 

Vasconcellos e Gloria Valéria Veiga, ambos Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Esta pesquisa tem por 

objetivo analisar mudanças dos padrões de comportamento ao longo do tempo, 2010 e 2017, na prática de atividade 

física, comportamento sedentário e no peso dos escolares adolescentes de Niterói, Rio de Janeiro.   

Uma vez aceita participação, você receberá uma via do termo deste documento que será assinada por você e 

pelo pesquisador, assim como rubricada em todas as páginas por ambos.   

A participação do adolescente incluirá, na própria escola, a medição de seu peso (com balança) e altura (com 

fita métrica) e a resposta a um questionário sobre o hábito de: fazer atividade física, assistir televisão, jogar 

videogames, usar computador, celular ou ler livros. Não há riscos previsíveis para o adolescente ao ser pesado e 

medido. Os alunos terão tempo para responder cada questão do questionário e somente quando todos já tiverem 

esclarecido e respondido a primeira questão se passará para a próxima pergunta e assim sucessivamente até o fim do 

questionário. Para cada aluno será explicada a importância de responder de forma correta e sincera. 

As informações obtidas na avaliação irá ajudar o adolescente a identificar se ele está com altura e peso 

adequados para sua idade, se costuma comer alimentos saudáveis e o tempo destinado a fazer atividade física. Ao final 

do processo, no prazo de até 30 (trinta) dias, será enviado ao adolescente e ao seu responsável, um material explicativo 

sobre os resultados das avaliações. De maneira global, os resultados poderão ser úteis para planejar estratégias de 

controle do peso e iniciação a prática de atividade física para outros adolescentes. As informações coletadas serão 

tratadas de forma anônima, isto é, em nenhum momento será revelado o nome do adolescente. Os dados coletados 

serão divulgados em revistas e/ou eventos científicos. A participação é voluntária, e, a qualquer momento, ele poderá 

se retirar da pesquisa. Não haverá custo ou qualquer compensação financeira aos participantes do estudo. 

Os responsáveis pela pesquisa estão disponíveis para responder a qualquer dúvida que você possa apresentar. 

Caso necessário, entre em contato com o Prof. Marcelo Barros de Vasconcellos através do telefone (21) 99908-

9357/2621-0967 ou no Instituto de Nutrição Tel.: (21) 3938-6599 ou com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ – R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, n°. 255 – Cidade 

Universitária/Ilha do Fundão – 7° andar – Ala E. Tel.: (21) 3938-2480. Como parte da avaliação do peso dos 

adolescentes gostaríamos de ter a informação do peso e da altura dos pais biológicos do adolescente. Desta forma, por 

favor, preencha as informações que seguem no final deste termo. De preferência as informações devem ser preenchidas 

pelo próprio pai ou mãe do adolescente.   

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo acima citado que li. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas.  

Eu (nome do responsável legal pelo adolescente) _____________________, RG nº._______________, Telefone: 

______________ Endereço: ___________________________ nº.______ Bairro:_____________________ 

responsável legal pelo adolescente acima mencionado, declaro ter sido informado (a) e concordo com a participação 

voluntária do adolescente no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _________ de _________________ de 2017. 

___________________________________________________________ 

__________________    Assinatura do responsável por conceder o consentimento               ____________________ 

     Testemunha                                                                                                                                          Testemunha 

 

PARA PREENCHIMENTO DOS PAIS 

 

Medidas antropométricas e idade da mãe e do pai 

  altura da  mãe ________      peso da  mãe __________    idade da mãe:  _________ 

  altura do  pai   ________     peso do  pai   __________    idade do pai:  _________ 

 



114 

 

8.3 Anexo 3: Questionário 

 

QUESTIONÁRIO DE ESTADO NUTRICIONAL E ATIVIDADE FÍSICA  

Nome: ___________________________________ Turma: ______________  Sexo:  M(   )    F(   ) 

Data de Nascimento: ______/______/_______   Idade: _____  anos     Tel.:____________________ 

1. Você tem aula de educação física na escola atualmente?  Não (   )    Sim (   )   

2. Você participa?  Não (   )   Sim (   )    

3. Você participa de algum esporte ou atividade física regularmente, sem ser a aula de educação física na 

escola?  Não (   )   Sim (   )  Caso sim, quantos dias e duração das atividades realizadas:  

Quantas vezes durante          Quanto tempo durante          Quanto tempo no      Quanto tempo no                                                                                                                                                            

a semana?                        a semana em minutos?              Sábado?                     Domingo? 

________  anda de bicicleta              _______                                 _______  _______ 

________  balé                _______                                 _______  _______    

________  basquete                   _______                                 _______  _______     

________ caminhada                _______                                 _______  _______   

________ capoeira                     _______                                 _______  _______       

________ corrida                      _______                                 _______  _______    

________ dança                        _______                                 _______  _______    

________ futebol                        _______                                 _______  _______ 

________ futsal                         _______                                 _______  _______             

________ ginástica olímpica   _______                                 _______  _______  

________ handebol              _______                                 _______  _______            

________ judô              _______                                 _______  _______            

________ karatê              _______                                 _______  _______             

________ musculação            _______                                 _______  _______               

________ natação                  _______                                 _______  _______         

________ voleibol                _______                                 _______  _______              

Outros: 

________   ____________  _______                                 _______  _______ 

________  ____________  _______                                 _______  _______ 

4. Marque um “X” na opção de como você vai e volta para escola. Coloque o tempo que você gasta do momento 

que você sai de casa até chegar à escola e vice-versa.  

(   ) ônibus                       Para ir (_______)  Para voltar (_______)  

(   ) carro ou moto           Para ir (_______)  Para voltar (_______)   

(   ) barca                         Para ir (_______)  Para voltar (_______)  

(   ) bicicleta                    Para ir (_______)  Para voltar (_______)  

(   ) a pé                           Para ir (_______)  Para voltar (_______)  

(   ) outro ________        Para ir (_______)  Para voltar (_______)   
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5. Escreva o tempo (minutos ou em horas) que você gasta por dia fora da escola em cada atividade na sua 

respectiva coluna.  

Vendo TV  Jogando 

videogame 

 Usando 

computador  

 Lendo 

revistas, 

livros, etc ... 

 Usando 

celular 

2ª feira   ______  2ª feira ______  2ª feira   _____  2ª feira   _____  2ª feira   _____ 

3ª feira   ______  3ª feira   _____  3ª feira   _____  3ª feira   _____  3ª feira   _____ 

4ª feira   ______  4ª feira   _____  4ª feira   _____  4ª feira   _____  4ª feira   _____ 

5ª feira   ______  5ª feira   _____  5ª feira   _____  5ª feira   _____  5ª feira   _____ 

6ª feira   ______  6ª feira _____  6ª feira   _____  6ª feira   _____  6ª feira   _____ 

Sab       _______  Sab       _____  Sab        _____  Sab        _____  Sab        _____ 

Dom      _______  Dom      _____  Dom      _____  Dom      _____  Dom      _____ 

5.1 Videogame ativo é aquele que se joga na posição de pé e em movimento, tipo Xbox, Dance Revolution, 

Kinect Sports, Wii Fit Free Jogging. Você possui videogame ativo? Não (   )   Sim (   )   Caso sim, quanto 

tempo total por semana? _______ 
6. SUPORTE SOCIAL E PROFISSIONAL  

 

1. Com que frequência durante uma semana típica ou normal os SEUS 

PAIS: 

Nunca  Raramente  Frequentement

e 

Sempre  

A. Incentivam você a praticar atividades físicas?  [    ] [    ] [    ] [    ] 

B. Praticam atividades físicas com você? [    ] [    ] [    ] [    ] 

C. Transportam ou disponibilizam transporte para você ir aos locais 

onde pratica suas atividades físicas? 

[    ] [    ] [    ] [    ] 

D. Assistem você praticando atividades físicas? [    ] [    ] [    ] [    ] 

E. Comentam que você está praticando bem suas atividades físicas? [    ] [    ] [    ] [    ] 

 

2. Com que frequência durante uma semana típica ou normal os SEUS 

AMIGOS: 

Nunca  Raramente  Frequentement

e 

Sempre  

A. Incentivam você a praticar atividades físicas? [    ] [    ] [    ] [    ] 

B. Praticam atividades físicas com você? [    ] [    ] [    ] [    ] 

C. Convidam você para praticar atividades físicas com eles? [    ] [    ] [    ] [    ] 

D. Assistem você praticando atividades físicas? [    ] [    ] [    ] [    ] 

E. Comentam que você está praticando bem suas atividades físicas? [    ] [    ] [    ] [    ] 

  

3. Com que frequência durante uma semana típica ou normal o(s) 

SEU(S) PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA... 

Nunca  Raramente  Frequentement

e 

Sempre  

A. Incentivam você a praticar atividades físicas? [    ] [    ] [    ] [    ] 

B. Escolhem conteúdos/atividades que agradam você? [    ] [    ] [    ] [    ] 

C. Demonstram prazer ao ministrar aula para você? [    ] [    ] [    ] [    ] 

D. Servem de exemplo para você praticar atividades físicas? [    ] [    ] [    ] [    ] 

E. Elogiam que você está praticando bem suas atividades físicas? [    ] [    ] [    ] [    ] 

APOIO SOCIAL DOS PAIS 

APOIO SOCIAL DOS AMIGOS 

APOIO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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8.4 Anexo 4: Convênio com a Fundação Municipal de Educação de Niterói  
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8.5 Anexo 5: autorizações das diretoras de cada escola 
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8.6 Anexo 6: Folder Meninos 
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8.7 Anexo 7: Folder Meninas 
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8.8 Anexo 8: Aprovação no Comité de Ética em 2010 
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8.9 Anexo 9: Aprovação no Comité de Ética em 2017  

 

 

 

 

 


