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RESUMO

Este trabalho se constituiu numa revisão de literatura sobre as causas e 
conseqüências da obesidade, em adolescentes e uma pesquisa de campo para averiguar o 
padrão comportamental destes, buscando relacionar o índice de massa corporal com os 
hábitos de vida do grupo analisado. A pesquisa de campo se constitui numa amostra de 84 
escolares, sendo 55 do sexo feminino e 29 do masculino, com idade entre 15 e 18 anos, da 
rede pública estadual de ensino, no ano de 2001. Foram coletados dados antropométricos 
de peso e estatura, e a partir daí foi calculado o IMC (índice de Massa Corporal). Para a 
verificação dos níveis de atividade física e hábitos alimentares e de lazer, foi utilizado um 
questionário devidamente validado por três professores do Departamento de Educação 
Física da UFPR.

Assim, observou-se que a média do IMC entre alunos que praticavam atividades 
físicas extracurriculares com os que apenas disponibilizavam das aulas de educação física, 
era semelhante, porém a maior percentagem de sobrepeso ocorreu no grupo que não 
praticava atividades físicas fora do horário escolar.

Partindo da hipótese de que adolescentes praticantes de atividades físicas 
extracurriculares apresentam menor índice de massa corporal em relação aos não 
praticantes, o estudo apresentou o contrário, sendo a média de IMC maior entre o 
primeiro grupo, porém, a incidência de casos de sobrepeso, foi maior entre os não 
praticantes, o que justifica a importância da atividade física no controle do peso corporal e 
prevenção da obesidade.



1. INTRODUÇÃO

1.1. PROBLEMA

O número de crianças e adolescentes com sobrepeso1 e obesidade2 tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos, tomando-se um importante caso de preocupação na 

área de saúde pública, devido aos problemas e riscos que a obesidade ocasiona à saúde, 

tanto à longo como a curto prazo.

A falta de atividades físicas regulares e cotidianas associadas a uma alimentação 

extremamente calórica e pobre em nutrientes essenciais ao organismo, decorrentes a 

modernização e mecanização da sociedade, têm se constituído como um dos principais 

fatores causadores do sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes.

Apesar do conhecimento e importância em se obter um estilo de vida saudável, 

aonde a prática de atividades físicas seja um componente essencial no controle do peso 

corporal, raras vezes as escolas se preocupam em desenvolver ações educativas que levem 

os jovens a adquirirem hábitos saudáveis, visto que estes lá permanecem por uma 

significativa quantidade de tempo durante as primeiras duas décadas de suas vidas 

(GUGELMIN, 1999).

Muitas crianças e adolescentes somente nas aulas de Educação Física realizam 

práticas corporais que elevam a sua demanda energética, entretanto há os que praticam 

atividades alternativas oferecidas em escolinhas de diversas modalidades desportivas, 

clubes, academias e até mesmo na própria escola quando esta disponibiliza.

Este estudo tem como finalidade verificar se alunos que praticam atividades físicas 

extracurriculares apresentam um menor índice de massa corporal (IMC) em relação a 

alunos que realizam somente as aulas de Educação Física, considerando como um 

importante aspecto às atividades realizadas em ambiente domiciliar.

1 Condição em que o peso corporal total se encontra elevado.
2 Condição em que a gordura corporal total está acima dos limites considerados normais.
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1.2.0BJETIV0S:

GERAL:

Analisar os efeitos da atividade física sobre o índice de massa corporal (IMC) de 

adolescentes de 15 a 18 anos, de ambos os sexos, da 2a série do ensino médio, de escolas 

públicas da cidade de Curitiba/Pr.

ESPECÍFICOS:

1- Verificar o nível habitual de atividade física desenvolvida pelos adolescentes da 2a 

série do ensino médio da cidade de Curitiba.

2- Identificar a incidência de casos de obesidade e sobrepeso nos escolares analisados, 

averiguando as possíveis causas de acordo com o perfil comportamental de ambos os 

sexos.

1.3. HIPÓTESE

Adolescentes que praticam atividades físicas regulares em período extracurricular, 

apresentam menor índice de massa corporal em relação aos que disponibilizam somente 

do espaço das aulas de educação física para realização de exercícios físicos.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. A OBESIDADE

2.1.1. DEFINIÇÃO DE OBESIDADE E SOBREPESO

A palavra obesidade é derivada de ab (super) e edere (comer), porém para defini- 

la, é necessário saber distinguir a obesidade de sobrepeso(FISBERG, 1995).

A obesidade pode ser definida como um acúmulo excessivo de gordura corporal 

total ou localizada, sendo considerada como um estado em que há maior quantidade de 

tecido adiposo que o esperado para o sexo, idade e altura, em relação à massa corporal 

magra (GUEDES & GUEDES, 1998; HALPERN et al. 1998).

Em 1983, o National Center for Health Statistical (NCHS), fez uma distinção entre 

excesso de peso e obesidade, sendo o primeiro referente a um excesso de peso para a 

altura, e a obesidade como já  descrita anteriormente, é um excesso de massa gordurosa 

(HALPERN et al. 1998).

Segundo CYRINO & NARDO (1996), o sobrepeso é caracterizado quando o peso 

corporal total é excessivo, ultrapassando os limites da normalidade. Entretanto, essa 

elevação do peso corporal não indica necessariamente um estado de obesidade, visto que 

um aumento na massa corporal magra pode representar uma elevação no peso, sem haver 

aumento nos níveis de gordura corporal. Por outro lado, o sobrepeso pode ser 

representado tanto por um aumento na massa corporal magra quanto por uma elevação 

nos depósitos de gordura corporal, caracterizando assim a obesidade.

Segundo HALPERN et al. (1998), a obesidade é provavelmente a enfermidade 

metabólica mais antiga conhecida, com relatos de pinturas e estátuas em pedra com mais 

de 20 mil anos representando figuras de mulheres obesas, como também evidências de 

obesidade encontradas em múmias egípcias, pinturas em porcelanas chinesas da era pré- 

cristianismo, em esculturas gregas e romanas e recentemente em vasos dos povos da 

América Pré-Colombiana.
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A Obesidade pode ser definida como acúmulo de gordura corporal generalizada ou 

localizada acima dos limites consideráveis normais para homens e mulheres, sendo 20% e 

30% do peso corporal, respectivamente (GUEDES & GUEDES, 1998).

2.1.2. CLASSIFICAÇÃO DE OBESIDADE

A obesidade pode ser classificada de acordo com a sua origem, em exógena ou 

endógena (SANDE & MAHAN, 1991) citado por CYRINO & NARDO (1996), sendo a 

obesidade exógena também conhecida como nutricional, causada devido a um balanço 

energético positivo entre ingestão calórica e gasto de energia (BANKOFF,1999; 

CYRINO & NARDO, 1996; GUEDES & GUEDES, 1998). Esse tipo de obesidade é 

responsável provavelmente por 98% dos casos, sendo os 2% restantes ocasionados pela 

obesidade endógena, proveniente de causas hormonais (alterações do metabolismo 

tireoidiano, gonadal, hipotálamo-hipofisário, síndromes genéticas e outros fatores) 

(BANKOFF, 1999; GUEDES & GUEDES, 1998).

A obesidade também pode ser classificada fisiológicamente como hiperplásica 

quando ocorre um aumento no número de células adiposas ou adipócitos, e hipertrófica, 

decorrente do aumento no tamanho destas células (CYRINO & NARDO, 1996).

Segundo a distribuição regional da gordura corporal, a obesidade pode ser do tipo 

andróide, também conhecida como obesidade central, no formato de uma maçã, ou pode 

ser do tipo ginóide, também conhecida como obesidade periférica em forma de uma pêra. 

Na obesidade tipo andróide, o acúmulo de gordura acentua-se nas regiões do abdome, 

tronco, cintura escapular e pescoço, sendo mais comum em homens, devido à ação do 

efeito hormonal da testosterona. Esse tipo de obesidade também oferece mais riscos à 

saúde por estar associada a doenças crônicas como diabetes do tipo II e doenças 

cardiovasculares. Já na obesidade tipo ginóide , o acúmulo de gordura se apresenta 

distribuída na região do quadril, glúteo e coxa superior, sendo mais comum em mulheres
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(CYRINO & NARDO, 1996; GUEDES & GUEDES, 1998; KATCH & McARDLE, 

1990).

Uma classificação mais recente quanto aos tipos de obesidade foi proposta por 

BOUCHARD (1996), citado por CYRINO & NARDO (1996), onde a obesidade pode ser 

do tipo I, II, III e IV, descritas a seguir:

Obesidade Tipo I -  há excesso de massa corporal gorda total sem haver uma concentração 

específica;

Obesidade Tipo II -  o excesso de gordura predomina nas regiões abdominal e do tronco; 

Obesidade Tipo III -  ocorre um excesso de tecido adiposo na região víscero-abdominal; 

Obesidade Tipo IV -  o excesso de gordura predomina na região glúteo-femural.

2.1.3. CONSEQUÊNCIAS DA OBESIDADE

Atualmente discute-se muito em tomo da obesidade e os riscos que esta oferece 

para a saúde, tanto dos adultos quanto das crianças e adolescentes.

Segundo BEVILACQUA (1992) citado por CYRINO & NARDO (1996), a grande 

ameaça da obesidade está na predisposição a doenças cardiovasculares e pulmonares, 

sendo os quadros mais severos a insuficiência cardíaca, tromboses e hemorragias 

cerebrais e tromboses coronarianas, além de aumentar em cerca de quatro vezes mais o 

índice de mortes em pessoas diabéticas obesas em relação a diabéticos não obesos.

Doenças crônicas predominam mais nos obesos do que em indivíduos com níveis 

de gordura corporal normais, aumentando as complicações clínicas e sanitárias a seguir:

• hipertensão;

• doença renal;

• distúrbios da vesícula biliar;

• diabetes mellitus (três vezes mais freqüentes);

• doenças pulmonares;

• problemas com anestesia durante cimrgias;
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• osteoartrite e gota;

• câncer mamário e endometrial;

• concentração anormal de lipídeos plasmáticos e lipoproteínas;

• diminuição da fimção cardíaca devido ao aumento do trabalho mecânico do coração:

• irregularidades menstruais e toxemia gravídica;

• trauma psicológico;

• pés cheios e dermatite intertriginosa (infecção nas dobras da pele);

• compressão dos órgãos pelo tecido adiposo;

• diminuição da tolerância ao calor (KATCH & McARDLE, 1990).

Segundo SKINNER (1991) citado por GALDINO (1997), dentre os problemas 

relacionados com a obesidade, a hipertensão talvez seja a maior das conseqüências devido 

os efeitos a longo prazo resultando na lesão da parede arterial e arteriosclerose.

Além de todas as conseqüências já  citadas, o obeso está mais sujeito a ferimentos 

corporais por acidentes devido a uma redução de suas capacidades físicas e diminuição da 

velocidade de movimento (CYRINO & NARDO, 1996).

2.1.4. CAUSAS DA OBESIDADE

Segundo CYRINO & NARDO (1996), a principal causa da obesidade é a 

inatividade física, quando o aumento do peso corporal ocorre em função de um 

desequilíbrio no balanço energético, onde a ingestão calórica supera o gasto. Além destes, 

existem outros fatores que podem gerar a obesidade, como sócio-culturais, genéticos, 

endócrinos e metabólicos.

Para POLLOCK (1986) citado por CYRINO & NARDO (1996), existem fortes 

evidências de que em 80 a 86% dos casos de adultos obesos, a obesidade originou-se na 

infância. Vários estudos sugerem que a obesidade infantil está mais associada à 

inatividade física do que à superalimentação.
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Geralmente as crianças obesas são hipoativas quando comparadas com crianças 

com nível de gordura corporal normal. A criança que por muito tempo adotou um 

comportamento ativo possibilitado pela liberdade de ambientes livres e seguro, hoje 

assume um padrão hipocinético decorrente de um estilo de vida sedentário, onde a TV, os 

jogos eletrônicos, o computador, enfim, a mecanização e a tecnologia oferecidas, 

tomaram-se os principais passatempos tanto em horários de lazer, como a toda hora em 

execuções de tarefas domésticas (GUEDES & GUEDES, 1998; PINHO & PETROSKI,

1997).

Em relação à atualidade, “o homem modemo desempenha apenas tarefas que 

exigem pouco esforço físico pois a sociedade atual tem tido a oportunidade de desfrutar 

dos avanços de natureza tecnológica de muitos equipamentos que visam facilitar e 

melhorar o dia-a-dia da população, que já  não necessita dedicar muito esforço físico para 

realizar as atividades cotidianas” (GUGELMIN, 1999).

Os fatores sócio-culturais apresentam uma parcela significativa de contribuição nas 

causas da obesidade até mais do que fatores genéticos (CYRINO & NARDO, 1996). Os 

hábitos familiares podem contribuir de maneira significativa para a instalação de maus 

hábitos alimentares, bem como um estilo de vida sedentário. Muitas vezes esses maus 

hábitos já  começam na infância, alarmantemente na mamadeira e na amamentação, onde 

mães amamentam com leite materno seus filhos além do 2 anos de idade. Depois, inserem 

seus filhos numa dieta onde a quantidade calórica dos alimentos é excessiva e pobre em 

nutrientes e vitaminas (LUDUVIG, 1996; GUEDES & GUEDES, 1998).

Das patologias nutricionais, a obesidade é a que mais tem aumentado nos últimos 

anos, não apenas nos países ricos, mas também em países em desenvolvimento, onde a 

“americanização” da sociedade trouxe conseqüências em relação à alimentação, com a 

proliferação de fast foods, de alimentos ricos em gordura e colesterol (BANKOFF, 1999). 

As classes menos favorecidas também são vítimas de uma má alimentação, onde muitas 

vezes o consumo de alimentos de natureza mais gordurosa são consumidos pelo fato de
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proporcionarem uma sensação de saciedade e menor custo econômico do que alimentos 

considerados mais saudáveis.

Para GUYTON (1988), muitos casos de obesidade são provocados simplesmente 

pelo comer em excesso como resultado de maus hábitos alimentares.

Porém, segundo McARDLE, KATCH & KATCH (1998), a obesidade não está 

relacionada apenas ao excesso de comida, sendo que se a gula e o excesso de indulgência 

fossem os únicos fatores responsáveis pelo acúmulo de gordura, a maneira mais fácil de 

solucionar o problema seria limitar a ingestão de alimentos.

A genética, as causas hormonais e metabólicas representam cerca de 2% dos casos 

de obesidade, onde filhos de pais obesos correm um risco de duas a três vezes mais de se 

tomarem obesos (LUDUVIG, 1996). Porém, para os epidemiologistas está claro que o 

sobrepeso e a obesidade apresentam explicações ambientalistas, onde é muito provável 

não terem ocorrido alterações genéticas nos últimos anos, enquanto as mudanças dos 

hábitos de vida foram enormes, aumentando e muito nas últimas décadas o número de 

indivíduos obesos (GUEDES & GUEDES, 1998).

Embora a população de hoje se apresente mais obesa que a de gerações passadas, 

vários estudos evidenciam que o consumo energético/dia tem apresentado um decréscimo 

nas últimas décadas, não devendo portanto ser atribuída a responsabilidade da incidência 

da obesidade apenas às modificações nos hábitos alimentares (GUEDES & GUEDES,

1998).

“O traço mais característico do jovem obeso é sua hipoatividade, o que para os 

estudiosos da área toma-se a principal causa da obesidade e do sobrepeso” (GUEDES & 

GUEDES, 1998).

2.1.5. DIAGNÓSTICO DA OBESIDADE/ AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

CORPORAL
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O diagnóstico da obesidade, em crianças e adolescentes faz-se por meio da 

avaliação da sua composição corporal, sendo que para isso, podem ser utilizados vários 

métodos, alguns com base laboratorial e outros utilizados em pesquisas de campo e 

consultório, baseados em medidas antropométricas (FISBERG, 1995; FISBERG et al. 

2000; OLIVEIRA, ESCRIVÃO & LOPEZ, 2000; CYRINO & NARDO, 1996).

As medidas antropométricas geralmente mais utilizadas são o peso e estatura, 

algumas circunferências (cintura e quadril), e as pregas cutâneas, sendo que é aconselhado 

ao se obter essas medidas, utilizar o mesmo aparelho em toda a população em estudo 

(FISBERG, 1995; OLIVEIRA, ESCRIVÃO & LOPEZ, 2000).

Com os valores de peso e estatura, pode ser calculado o índice da relação de peso 

para estatura (P/E), que é a relação entre peso encontrado e o peso ideal para a idade, 

correspondendo a altura no percentil 50 multiplicados por 100, com o padrão de 

referência do NCHS. O P/E e geralmente usado na infância, e é considerado sobrepeso 

quando o valor encontrado estiver maior que 100% e menor que 120% (FISBERG, 1995; 

OLIVEIRA, ESCRIVÃO & LOPEZ, 2000).

Segundo OLIVEIRA, ESCRIVÃO & LOPEZ (2000), na adolescência é mais 

adequado o uso do índice de Quetelet ou índice de Massa Corporal, comumente 

conhecido como IMC, que correlaciona o peso (kg) ao quadrado da altura (m), descrito na 

seguinte forma:

IMC= peso (kg) / altura (m)2

A Organização Mundial de Saúde (OMS), também recomenda esse método para 

analisar como o indivíduo se encontra em relação à população padrão. Existem curvas de 

normalidade para IMC, variando seu valor conforme a idade, porém de um modo geral, 

pode-se considerar normal um IMC >19 e < 25, sendo que em adultos, um IMC > 25 

define sobrepeso e acima de 30 obesidade. ( DAMIANI, CARVALHO & OLIVEIRA, 

2000; FISBERG et al. 2000).
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Outro método bastante utilizado é o das pregas cutâneas, que se dá através da 

mensuração da espessura do tecido subcutâneo, com a utilização de um compasso 

específico para essa finalidade. Porém, para esse tipo de método é necessário que o 

avaliador seja experiente, pois os erros de leitura podem ser substanciais quando o 

profissional tem pouca prática. Além disso, em crianças e adolescentes há outros fatores 

limitantes, pois a relação entre a espessura das pregas e a densidade corporal modifica-se 

em função da idade e do sexo, podendo adultos e adolescentes terem a mesma densidade 

corporal, porém espessuras diferentes (CYRINO & NARDO, 1996; FISBERG, 1995).

Os métodos laboratoriais embora mais precisos para avaliar a composição corporal, 

geralmente são caros, sendo mais utilizados em centros especializados. Dentre alguns 

desses métodos podemos citar a hidrometria, que mede a água corporal total; a 

espectometria; a bioimpedância elétrica; a densitometria; a ressonância magnética; a 

tomografia computadorizada, a ultra-sonografia e a absormetria radiológica de dupla 

energia (DEXA) (CYRINO & NARDO, 1996; FISBERG, 1995; OLIVEIRA, 

ESCRIVÃO E& LOPEZ, 2000).

2.2. A ADOLESCÊNCIA

Segundo ECKERT (1993), a adolescência começa com as mudanças físicas 

relacionadas com a puberdade e continua até que o crescimento esteja completo, onde o 

indivíduo toma-se maduro no aspecto físico. O desenvolvimento do sistema reprodutor 

em seu estado mais maduro em ambos os sexos, é biologicamente o aspecto mais 

importante nesta fase, sendo que o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos começa mais 

cedo nas mulheres do que nos homens.

A adolescência é um período que se inicia com a maturação sexual, sendo 

caracterizado pelo aparecimento das caracterísiticas sexuais secundárias (pêlos pubianos), 

podendo começar aos 8 anos e se estender até os 19 anos nas meninas, com a média entre
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11 e 12 anos, e ter início aos 10 anos e se prolongar até os 22 anos nos meninos, com a 

média entre 13 e 14 anos (LADEWIG, 1998).

Geralmente o surgimento da puberdade é difícil de ser avaliado nos meninos, pois 

está usualmente baseado sobre o desenvolvimento das características sexuais secundárias 

e o crescimento da genitália. Já nas meninas, o primeiro ciclo menstrual também 

denominado como menarca, indica o início da puberdade (ECKERT, 1993).

Além do período da adolescência ser caracterizado pelo crescimento físico e 

desenvolvimentos rápidos, esta fase é caracterizada por alterações psicológicas que fazem 

com que o indivíduo apresente determinados comportamentos como busca de 

independência e autonomia, definição da própria identidade, rebeldia, etc, o que pode 

resultar em mudanças no estilo de vida, podendo fazer com que o adolescente adote 

alguns fatores de risco para sua saúde, como o tabagismo, uso de álcool, sedentarismo, 

uso de drogas, comportamento alimentar inadequado, entre outros, fazendo com que o 

quadro clínico da obesidade e sobrepeso se instale, comprometendo a saúde tanto à longo 

como a curto prazo (FISBERG et al. 2000).

2.2.1. EPIDEMIOLOGIA DA OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A obesidade vem aumentando na população infantil e em adolescentes nos países 

desenvolvidos, que do ponto de vista epidemiológico, tudo conduz que uma das principais 

causas para esse aumento de obesos, se refere a mudanças de hábitos de vida. Não é 

somente em países desenvolvidos que ocorreram essas mudanças , pois no Brasil, embora 

com menor abrangência em termos populacionais, ocorreram mudanças marcantes nos 

hábitos de lazer e alimentação, aumentando conseqüentemente a proporção de adultos 

obesos (FISBERG, 1995).

Um estudo realizado na cidade de Curitiba/Pr, em 861 escolares do ensino público 

fundamental de 5a a 8a série, sendo 402 do sexo masculino e 459 do sexo feminino, com 

idades entre 12 e 15 anos, aonde foram coletados dados antropométricos referentes a
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medidas de dobras cutâneas (Triciptal, Subscapular, Supra Ilíaca, Abdominal e de Coxa), 

Massa Corporal, Circunferência de Cintura e Quadril e Estatura, além de um questionário 

elaborado para averiguar a prática de atividades físicas fora da escola, hábitos alimentares 

e hábitos de vida em geral, demonstrou que quando as variáveis da composição corporal 

foram associadas à prática de atividade física dentro e fora do âmbito escolar, houve uma 

significância para a dobra cutânea Subscapular para meninos de 12 anos, e para a dobra 

cutânea Triciptal em meninas de 15 anos de idade. Sendo as medidas de espessura dessas 

duas dobras caracterizadas como de suma importância devido à caracterização da 

deposição central da gordura que estão diretamente associada a medidas comparativas de 

obesidade (SATO, 2000).

Segundo SATO (2000), este resultado demonstra uma deficiência na prática de 

atividades físicas tanto nas aulas de Educação Física, como fora do ambiente escolar, 

ressaltando a importância da implementação de programas direcionados á promoção de 

saúde que possam promover uma modificação de comportamento elevando a qualidade de 

vida.

2.2.2. FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A obesidade com freqüência representa um processo a longo prazo, muitas vezes 

começando no início da infância, aumentando as probabilidades da pessoa se tomar obesa 

quando adulta, três vezes mais que uma criança com quantidade normal de gordura 

corporal (McARDLE, KATCH & KATCH, 1998).

Embora manifestações clínicas terminais provenientes da obesidade só ocorram na 

idade adulta, o “excesso de gordura corporal na infância e na adolescência é 

acompanhado por importantes alterações metabólicas, funcionais, ortopédicas e 

psicoemocionais” (GUEDES & GUEDES, 1998).

Em crianças o excesso de gordura corporal constitui-se em um sério problema de 

saúde além de ser resistente ao tratamento, sendo que as repercussões negativas da
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obesidade podem ser mais significativas no plano social que no médico, onde 80% das 

crianças obesa tomam-se adultos obesos (MAITINO, 1997).

O sobrepeso e a obesidade em crianças e adolescentes têm se constituído 

atualmente em importante fator de preocupação na área da saúde pública, não somente em 

razão dos efeitos imediatos ao organismo das crianças e dos adolescentes, mas também 

em razão do impacto negativo a longo prazo, com graves repercussões na idade adulta 

(GUEDES & GUEDES, 1998).

Além dos efeitos a longo prazo causados pela obesidade, já  na infância ou na 

adolescência, as complicações decorrentes de um comportamento hipocinético e uma 

alimentação inadequada podem aparecer, dentre elas: complicações fisiológicas 

acumulativas como problemas respiratórios e cardiovasculares (PINHO & PETROSKI,

1997).

Segundo FISBERG (1995), na infância e adolescência, os principais riscos para a 

saúde de obesos são a elevação dos triglicerídeos e do colesterol, alterações ortopédicas, 

dermatológicas e respiratórias sendo que na maior parte das vezes, as alterações 

metabólicas são mais evidentes na vida adulta, diminuindo dessa forma, a expectativa de 

vida.

Para HALPERN et al. (1998), as crianças e adolescentes obesos podem ser 

deprimidos ou apresentar uma auto-imagem negativa, apresentando a tendência a serem 

mais passivos e se isolarem dos colegas, podendo tomarem-se obsessivamente 

preocupados com seu peso, o que muitas vezes pode acarretar quadros de anorexia e 

bulimia, ou pelo fato de tomarem-se mais passivos, piorar ainda mais o quadro clínico da 

obesidade.

2.2.3. PREDOMINÂNCIA DA OBESIDADE NO BRASIL

Estatísticas brasileiras apontam que 22% das crianças entre 5 e 14 anos tem 

excesso de peso ou são obesas. Segundo dados divulgados no Congresso da Sociedade
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Brasileira de Estudos da Obesidade (ABESO), de cada 100 crianças obesas, 33 terão 

excesso de peso na vida adulta (JORNAL GAZETA DO POVO, 2000).

No Brasil, são na região sudeste e Sul, que a ocorrência da obesidade na população 

adulta e infantil é maior que a ocorrência da desnutrição, segundo dados fornecidos pelo 

Programa Nacional de Orientações à Obesidade, Ministério da Saúde, 1999).

O fato do Brasil se encontrar na categoria de país capitalista em desenvolvimento, 

espera-se que nos próximos anos a prevalência da obesidade e do sobrepeso aumentará 

(GUEDES & GUEDES, 1998).

No Brasil entre 1974 e 1989, a proporção de adultos com obesidade aumentou de 

4,2 para 9,6 %. Segundo pesquisa realizada de Padrão de Vida pelo IBGE em 1996/97, a 

população que se encontra acima do peso ideal é de 28,8% do total de adultos no país, 

sendo que 9,8% desses são obesos e 4,6% desnutridos. Ao contrário do que antes se 

acreditava, o excesso de gordura corporal afeta mais pessoas de classes sociais menos 

privilegiadas, sendo que no Brasil, o quarto quinto de renda teve uma maior proporção de 

obesos com 12,1% (NAHAS, 1999).

Nos centros urbanos cresce o número de obesos de classes socioeconômicas menos 

favorecidas, devido a dois fatores interatuantes: a inatividade e a ingestão de alimentos 

ricos em hidratos de carbono, alimentos economicamente mais accessíveis que saciam a 

fome porém podem nutrir inadequadamente (CARVALHO, DAMIANI & OLIVEIRA, 

2000; NAHAS, 1999).

Conforme estudos publicados pela Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 

(PNSN), citado por FISBERG (1995), existiam no Brasil em 1989, cerca de um milhão e 

meio de crianças obesas, sendo que 7% dos meninos e 9% das meninas eram obesos. A 

prevalência da obesidade nas regiões Sul e Sudeste era quase o dobro da observada na 

região Nordeste, ficando na situação intermediária as regiões Norte e Centro-Oeste. A 

proporção de crianças obesas pertencentes a famílias de renda maior era em tomo de 8% 

comparado com 2,5% às de renda menor.
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Devido às dificuldades de manter avaliações antropométricas rotineiras nos centros 

primários de atenção à saúde, além da grande variabilidade nos critérios para o 

diagnóstico realizados em diferentes localidades, existem poucos dados sobre a incidência 

e prevalência da obesidade em nosso meio. Estudos realizados na população atendida pelo 

hospital-escola da Escola Paulista de Medicina, mostraram que aproximadamente 4 a 5% 

das crianças menores de 12 anos que passam pela triagem médica, apresentam sobrepeso 

ou obesidade (FISBERG, 1995).

2.2.4. ATIVIDADE FÍSICA NA ADOLESCÊNCIA

Segundo HALPERN (1998), nos últimos anos as crianças e os adolescentes têm 

praticado muito pouca atividade física, principalmente as ditas como espontâneas, como 

andar de bicicleta, brincar de bola com os amigos, etc, visto que com a violência nas 

cidades e o fato das mães trabalharem fora mais do que antigamente, as crianças acabam 

tomando-se prisioneiras em seus domicílios, ocasionando uma procura a meios de 

distração tais como a televisão, o computador, o videogame, que levam a hipoatividade 

das crianças e adolescentes.

O adolescente é normalmente preguiçoso, não gostando de muitos esforços, sendo 

que muitos restringem o seu lazer à televisão, jogos eletrônicos, e o pior, associando a 

isso um padrão alimentar excessivamente calórico e pobre em nutrientes e vitaminas, 

decorrentes da alimentação facilitada com excesso de comidas prontas, tais como 

salgadinhos, sanduíches e bolachas, pois é só abrir e comer (FISBERG et al., 2000).

Em um estudo realizado por ANDERSEN et al.(1984) citado por GUEDES & 

GUEDES (1997), constatou-se através de um questionário retrospectivo, que rapazes 

adolescentes que moravam na Alemanha apresentaram um padrão maior de atividade 

física habitual do que as moças, porém para ambos os sexos, com o passar da idade o 

nível de atividade física diminui, ocasionando o aparecimento de um maior número de 

adolescentes com excesso de gordura corporal.
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A prática de exercícios físicos deve ser encorajada aos adolescentes, devido aos 

diversos benefícios que esta pode trazer, como o aumento da auto-estima, socialização, 

manutenção e adequação da composição corporal e a redução dos riscos de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares dentre outras (FISBERG et al., 2000).

O incentivo à atividade física programada ou não, como brincadeiras com os 

amigos em áreas comuns dos prédios, passear com o cachorro, andar de patins e bicicleta, 

freqüentar clubes ou associações com práticas desportivas etc, faz com que a criança e o 

adolescente adotem um hábito e estilo de vida mais saudável, visto que quando estes estão 

na frente da televisão, computador ou videogame, o consumo de alimentos é aumentado, 

acarretando uma dieta desequilibrada, que associada à inatividade física, acabam 

prevalecendo o surgimento da obesidade. A prática de atividade física desse caráter é de 

fundamental importância, pois as atividades físicas curriculares são insuficientes e as 

atividades programadas representam pouco na vida das crianças e adolescentes, devido ao 

fato destes estarem muitas vezes sobrecarregados com atividades extracurriculares 

(HALPERN, 1998).

LACY & LAMASTER (1990) citado por GUEDES & GUEDES (1997), 

observaram em 40 sessões de educação física escolar administradas por professores da 

área, que na maior parte da aula os alunos ocupavam-se com aspectos administrativos e 

de organização das aulas do que com atividades relacionadas diretamente com o 

desempenho motor, permanecendo por um tempo muito longo inativos fisicamente, 

caracterizando um mal aproveitamento do tempo dedicado ao esforço físico. Embora 

ocorra um aumento no número das sessões de educação física escolar, não acontece 

modificações benéficas nos aspectos morfológicos e funcionais das crianças e 

adolescentes se não houver quantidade e qualidade dos estímulos motores propostos em 

cada sessão, ou seja, não adianta aumentar o número de aulas se não forem modificados 

os programas para que estes visem manter os alunos fisicamente ativos durante um maior 

tempo nas aulas.
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2.2.5.EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL

Segundo Matsudo (1997); a idéia da relação entre atividade física e saúde já  é 

antiga com relatos na cultura chinesa e nos tempos da Grécia e Roma Clássicas, porém 

somente nos últimos 30 e 40 anos através de estudos clínicos e experimentais, confirmou- 

se a relação entre o baixo nível de atividade física com diversas doenças degenerativas, 

como a hipertensão, diabetes mellitus tipo II, doenças coronarianas, diversos tipos de 

câncer, etc; o que acarretam por sua vez o número de mortes acentuadas em grupos 

sedentários.

Inversamente, a atividade física pode reduzir o risco de desenvolvimento de 

doenças crônicas e pode ser um fator chave para aumentar a longevidade.

Um programa de atividade física lançada no Estado de São Paulo em dezembro de 

1996 (Agita São Paulo), teve como objetivos básicos à informação para a população sobre 

os benefícios da atividade física bem como aumentar o número de pessoas a praticarem- 

na. Segundo o program a, a prática diária de 30 minutos de atividades físicas de moderada 

intensidade, desenvolvidas continuamente ou em períodos cumulativos de 10 a 15 

minutos, elevam a saúde das pessoas. Atividades como subir escadas, lavagem de carros, 

caminhadas, ou seja, substituir as facilidades que a vida moderna muitas vezes nos 

proporcionam, são sugeridas no programa, sendo essas recomendações confirmadas por 

diversas entidades, dentre elas a Organização Mundial de saúde (OMS), Conselho 

Internacional de Ciências do Esporte e Educação Física, Colégio Americano de Medicina 

Esportiva, entre outros (MATSUDO, 1997).

Segundo SHEPHARD (1989), citado por DENADAI et al. (1998), os efeitos do 

exercício para controle da obesidade sem uma associação com dieta alimentar 

hipocalórica, não é capaz de promover perda rápida de gordura, porém exerce várias 

vantagens sobre outros métodos de tratamento, dentre estas um melhor estilo de vida e a 

conservação da massa magra, decorrente do efeito anabólico da atividade física. Além 

disso, o exercício potencializa o aumento do gasto energético, podendo acentuar os efeitos
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da redução calórica imposta pela dieta (DAVIES, 1993 citado por DENADAI et al.,

1998).

Os melhores resultados obtidos pela atividade física sobre a composição corporal 

em pessoas obesas, ocorrem quando o exercício físico é associado à dieta hipocalórica, 

existindo um efeito sinérgico entre os dois tratamentos, pois o exercício físico facilita a 

aderência à dieta, alterando a proporção de gorduras e carboidratos utilizados tanto 

durante a atividade como em repouso, ocorrendo dessa forma maior perda de gordura 

corporal (HALPERN, 1998).

2.2.6. MEIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À OBESIDADE

Assim como em muitas doenças, a prevenção tomou-se o melhor método para a 

diminuição da população obesa, resultando em maior sucesso do que seu tratamento, 

particularmente nos períodos críticos de aumento no número das células adiposas 

(KATCH & McARDLE, 1990).

Embora não se possa estabelecer com exatidão a definição dos períodos críticos de 

desenvolvimento do tecido adiposo, as informações obtidas em um estudo realizado por 

KNITTLE et al.. (1979), citado por GUEDES & GUEDES (1997), aonde os autores 

fizeram abordagens sobre os fenômenos da hiperplasia e da hipertrofia das células 

adiposas em crianças e adolescentes com idades entre 4 meses e 19 anos, pode-se sugerir 

a existência de dois intervalos bastante importantes na adiposidade humana, sendo que o 

primeiro se estende do nascimento até os 2 anos de idade aproximadamente, e o segundo 

no período púbere entre os 10 e 16 anos de idade.

Deve-se realizar um trabalho multidisciplinar com o intuito de conscientizar a 

população em geral, sobre os riscos gerados pela excessiva quantidade de gordura 

corporal e sobre a importância da prática do exercício físico regular e da alimentação 

balanceada, melhorando assim a qualidade de vida do indivíduo (CYRINO & NARDO, 

1996).
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Estudos tem demonstrado que programas de exercícios físicos iniciados em idades 

mais precoces podem contribuir efetivamente na redução da hiperplasia das células 

adiposas, com os efeitos permanecendo por um longo período (BANKOFF, 1999).

A prevenção precoce da obesidade através da prática física e dieta apropriada 

podem constituir um método eficaz na contenção da condição obesa, comum em crianças, 

adolescentes e adultos (McARDLE, KATCH & KATCH, 1998).

Segundo MATSUDO (1999), nas estratégias de prevenção, controle e tratamento 

da obesidade, devem ser priorizados o aumento no nível de atividade física e a melhora na 

qualidade de vida, diminuindo os hábitos sedentários . O controle da ingestão alimentar 

aliado à prática de atividade física regular toma-se um meio mais efetivo no controle do 

peso corporal, pois aumenta o gasto energético elevando a perda de gordura e manutenção 

da massa corporal magra.

É necessário o afastamento do fatores que venham a provocar um estado de 

morbidez nas crianças, incentivando a prática de atividades físicas e um controle 

alimentar, melhorando assim a saúde. Para que isso possa acontecer é necessário a 

intervenção do pais, muitas vezes modificando os hábitos de vida da família, para que a 

criança se adapte a um estilo de vida saudável, repercutindo para o resto da vida (PINHO 

& PETROSKI, 1997).

Para que ocorra essa conscientização de massa, é necessário que sejam 

desenvolvidos programas que envolvam os aspectos alimentares e da prática da atividade 

física integrados na educação para a saúde evitando que a situação se deteriore (GUEDES 

& GUEDES, 1998).

Segundo HALPERN et al. (1998), a atividade física de forma geral têm o seu 

maior impacto na prevenção da obesidade, sendo que o risco de um indivíduo sedentário 

tomar-se obeso é de aproximadamente 3,5 vezes maior do que uma pessoa ativa, sendo 

que em crianças e adolescentes, o aumento da atividade física muitas vezes é suficiente 

para evitar o aumento de peso na idade adulta.
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Geralmente é muito mais fácil modificar os hábitos de uma criança magra e 

prevenir a obesidade, do que organizar programas de exercícios para perder peso depois 

de que o indivíduo está obeso.
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3. METODOLOGIA

0  estudo realizado buscou obter informações sobre os hábitos alimentares e níveis 

de atividade física de adolescentes pós-púberes, comparando as possíveis diferenças de 

IMC entre os escolares de acordo com os dados coletados.

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um estudo de campo, na 

abordagem quantitativa, com a fundamentação teórica embasada na leitura de livros, 

periódicos e afins, procurando estruturar o encaminhamento do estudo.

No estudo de campo, buscou-se dados que levassem a uma comparação dos 

adolescentes que praticavam atividades físicas extracurriculares dos que somente 

participavam das aulas de educação física, bem como o estilo de vida, obtendo 

informações sobre a alimentação e hábitos de lazer, para assim comparar a composição 

corporal destes.
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4.ANÁLISE DOS DADOS

4.1. POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população estudada caracterizou-se por adolescentes de ambos os sexos, na 

faixa etária de 15 a 18 anos, sendo estes escolares do segundo ano do ensino médio

público do Colégio Estadual Santa Cândida, situado na cidade de Curitiba.

A amostra se constitui em um total de 84 escolares, sendo 55 do sexo feminino e 

29 do sexo masculino.

4.2. INSTRUMENTOS

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas objetivas 

relevantes ao problema a ser pesquisado, sendo este devidamente validado por três 

professores do departamento de Educação Física da UFPR.

Além do questionário, foram coletados dados como peso e estatura, aonde utilizou- 

se uma fita métrica fixada à parede e uma balança antropométrica da marca Tanika.

4.3. PROCEDIMENTOS

Os escolares primeiramente eram orientados a responder ao questionário, sendo 

estas questões referentes aos hábitos de vida em geral e principalmente ao nível de

atividade física dentro e fora da escola, bem como os hábitos alimentares.

A seguir, eram realizadas as medidas de estatura, aonde os eram orientados a ficar 

em pé, descalços, com os pés unidos, na posição ereta, com a parte posterior da cabeça, 

costas, nádega e calcanhares encostados na parede aonde a fita métrica estava fixada. 

Então era realizada a medida, com a precisão de 0,5 cm.
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Logo após era verificado o peso, aonde o escolar era orientado a ficar descalço e 

com o mínimo de roupa possível, sendo a precisão da balança de 0,1 kg.

4.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Dos 84 questionários respondidos 55 eram referentes ao sexo feminino e 29 ao 

sexo masculino.

A idade decimal variou entre 15 e 18 anos, com a média de idade de 16,17 anos 

para os rapazes, e ficou entre 15 e 18 anos, com a média de idade de 16,18 anos para as 

moças.

A medida de peso variou entre 44,2 kg e 78,2 kg, com a média de 56,02 kg para as 

moças, e entre 44,4 kg e 83,3 kg, com a média de 64,10 kg para os rapazes.

Em relação à estatura, a variação ficou entre 1,54m e 1,74m, Para as moças, com a 

média de l,63m; e variou entre l,57m e l,85m, com a média de l,73m  para os rapazes.

A partir dos resultados de peso e estatura, obteu-se o IMC médio de 21,14 kg/m2 

para os rapazes, com a variação entre 17,51 kg/m2 e 27,42 kg/m2. Para as moças, a 

variação ficou entre entre 16,25 kg/m2 e 27,05 kg/m2 com o IMC médio de 21,22 kg/m2.

No geral, 9,52% apresentaram o IMC maior que 25 e menor do que 30, 

caracterizando o sobrepeso, e o restante apresentou o IMC menor do que 25.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Como o estudo foi realizado apenas em uma instituição de ensino e em uma única 

série (2o ano do ensino médio), o número de aulas por semana foi o mesmo para todos os 

alunos, bem como a duração do tempo de aula, sendo uma aula semanal de 50 minutos, 

totalmente prática.

O colégio também não promove nenhum esporte ou atividade física fora do horário 

de aulas, sendo essas práticas reservadas somente à aula de educação física.

5.2. VARIÁVEIS DA COMPOSIÇÃO CORPORAL

Conforme apresentado na tabela 01, os meninos apresentaram maior estatura e 

peso corporal em relação às meninas, o que sugere que estes já  passaram pelo pico de 

velocidade máxima de crescimento, ultrapasssando as meninas em estatura e peso. No 

geral, em média isso ocorre entre os 13 e 14 anos, quando os meninos atingem a 

puberdade. O peso maturacional é atingido em média aos 15/16 anos nas meninas e os 

meninos continuam a ganhar peso até aproximadamente os 20 anos (LADEWIG, 1998).

Os valores médios de IMC para moças e rapazes foram semelhantes conforme 

mostra a tabela 01, sendo de 21,22 kg/m2 e 21,14 kg/m2 respectivamente. Porém, a tabela 

02 nos mostra que as moças apresentaram uma maior percentagem de sobrepeso do que 

os moços, bem como apresentaram IMC menor que 20. Por outro lado, os rapazes 

obtiveram o maior percentual de normalidade, com uma diferença de 16,23% em relação 

as moças.
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5.3. COMPOSIÇÃO CORPORAL E ATIVIDADE FÍSICA

Segundo o estudo realizado, cerca de 9,52% dos alunos apresentaram sobrepeso, o 

que se toma preocupante pois com o passar dos anos, a tendência é a diminuição da 

prática de atividades físicas, fazendo com que o adolescente apresente um menor gasto 

calórico, contribuindo assim para o aumento da gordura corporal. O problema muitas 

vezes já  começa na própria instituição de ensino, que principalmente em uma das fases 

críticas para o surgimento e instalação da obesidade, diminui o número de aulas de 

educação física por semana, além de que esta, muitas vezes não supre as necessidades 

para uma boa condição cardiorrespiratória . Conforme se observa no gráfico 06, as moças 

apresentam um padrão comportamental mais hipocinético do que os rapazes durante as 

sessões de educação física, sendo estes mais ativos e participativos. A partir daí, observa- 

se que a cobrança e dedicação do profissional da área não é satisfatória, pois o número de 

alunos que não participam da aula é um pouco elevado, o que deveria ser ao contrário, 

com a participação ativa da maior parte dos alunos.

Os hábitos de lazer dos alunos com o peso normal e aqueles com sobrepeso, no 

geral são os mesmos, tanto quando estão em casa, como quando saem desta, sendo que ao 

estarem em casa, hábitos como assistir TV e escutar música, são os campeões de 

preferência, conforme mostra o gráfico 02, caracterizando uma condição bem sedentária 

por parte dos adolescentes. Geralmente, tanto os alunos com peso normal e os com 

sobrepeso, dedicam entre 1 a 4 horas na frente da TV, computador ou jogos eletrônicos, o 

que se toma um fator preocupante, pois além do indivíduo estar tendo um gasto 

energético muito baixo, o consumo de alimentos ricos em gordura e carboidratos também 

é aumentado durante esse período (HALPERN et al. 1998).

Em relação quanto aos meios de transporte utilizados pelos adolescentes, no 

percurso de suas adolescentes, no percurso de suas casas até o colégio, a opção de ir 

caminhando é a mais utilizada conforme demonstrado no gráfico 01, porém a grande 

maioria utiliza transporte motorizado, seja a carro ou ônibus. Dos alunos com sobrepeso,
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mais da metade utiliza essa forma de transporte. Talvez seja pela distância da residência 

da escola, ou por causa da violência que assola as cidades, pela correria do cotidiano ou 

simplesmente pelo comodismo, o que é um lamento, pois uma caminhada diariamente 

seria uma boa opção para melhorar os níveis de saúde.

No gráfico 03, observou-se que pelo menos quando os adolescentes saem de casa, 

eles procuram se distrair com atividades que envolvem a prática corporal, mas mesmo 

assim, metade dos alunos que apresentaram o sobrepeso, ainda preferem alternativas de 

lazer mais sedentárias.

Quanto aos hábitos alimentares, nota-se no gráfico 07, que o consumo de alimentos 

ricos em gorduras e altamente calóricos é muito alto, com o consumo de saladas e carnes 

magras muito baixo, o que leva a crer que nutricionalmente, os hábitos alimentares não 

estão satisfatórios. Nos alunos com sobrepeso, há uma diferença no consumo de 

refrigerantes, bolos e sanduíches, sendo este aumentado em relação aos alunos com peso 

normal.

Já em relação quanto à prática de atividades físicas extracurriculares, as moças 

continuaram a apresentar um padrão de comportamento motor semelhante ao já 

demonstrado durante as aulas de educação física, sendo que a maioria não pratica 

nenhuma atividade física fora do ambiente escolar. Porém, conforme o gráfico 02, muitos 

alunos responderam que executam tarefas domésticas, que não deixam no caso de serem 

atividades que envolvem práticas corporais, muitas vezes com alta demanda energética.

Por outro lado, os rapazes já  demonstram que praticam mais atividades físicas, 

sendo o futebol o esporte mais praticado. Para as moças, o vôlei foi o mais cotado, vindo 

logo após a caminhada e atividades de academias, atividades que atualmente estão sendo 

muito enfatizadas em programas de TV e notícias de jornais e revistas.

Quando ocorre a comparação dos alunos que apenas praticam atividades físicas nas 

escolas, com os que praticam atividades físicas extracurriculares, a média do IMC se 

apresenta maior tanto no sexo feminino como no masculino, nos alunos praticantes dessas 

atividades físicas, porém a diferença é pouca; por outro lado, conforme observado na
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tabela 03, a percentagem de alunos com sobrepeso é menor, além do que a grande maioria 

se encontra com o IMC em níveis recomendados. Já entre os não praticantes, além da 

percentagem de sobrepeso ser maior, a de IMC abaixo de 20 kg/m2, que considera o 

indivíduo magro, também apresentou uma percentagem alta. Assim sendo, o IMC dos 

praticantes está mais na faixa ideal que é entre 20 e 25 kg/m2, do que os não praticantes.
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Gráfico 01 -  Meios de transporte utilizados no deslocamento até o colégio.
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Gráfico 02 -  Hábitos de lazer quando o adolescente está em casa.
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Gráfico 03 -  Hábitos de lazer quando o adolescente sai de casa.
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Gráfico 04 -  Quantidade de horas gastas diariamente assistindo TV, computador, vídeo 
game e outros jogos eletrônicos.
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Gráfico 06 -  Comportamentos durante as aulas de educação física.
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SEXO IDADE MEDIA PESO (KG) ESTATURA (M) IMC

RAPAZES 16,17 64,10 1,73 21,14 kg/m2

MOÇAS 16,18 56,02 1,63 21,22 kg/m2

Tabela 01 - Valores médios de idade, peso corporal, estatura e IMC.

CLASSIFICAÇAO DO 

IMC

MOÇAS

N=55

RAPAZES

N=29

Menor que 20 36,36% 24,14%

De 20 a 25 52,73% 68,96%

De 25,1 a 30 10,91% 6,90%

Acima de 30

Tabela 02 -  Percentuais da classificação de IMC (kg/m2)  conforme sexo.

ALUNOS MEDIA DO 

IMC 

RAPAZES

MÉDIA DO 

IMC 

MOÇAS

IMC < 20 IMC 

Entre 20 e 

25

IMC > 25

PRATICANTES 

N= 50

21,28 21,51 26% 66% 8%

NAO

PRATICANTES 

N= 34

20,76 20,90 41,17% 47,05% 11,76%

Tabela 03 -  Comparação do IMC de alunos praticantes de atividades fisicas 

extracurriculares com os não praticantes.
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6. CONCLUSÃO

Atualmente, a mecanização e modernização da sociedade fizeram com que o 

homem adotasse um estilo de vida diferente ao de anos atrás, onde o esforço físico 

predominava nas atividades de seu cotidiano. Junto com essas mudanças e avanços 

tecnológicos, aumentaram os casos de doenças degenerativas que afetaram a saúde do 

homem, provocando muitas vezes a sua morte prematura. No geral, as causas dessas 

doenças se deve a um comportamento sedentário, que desencadeia e promove o 

surgimento da obesidade, doença esta que assola não somente os adultos, mas 

principalmente tem aparecido e comprometido à qualidade de vida de crianças e 

adolescentes.

A falta de atividades físicas e a ingestão inadequada de alimentos com alto valor 

energético, são as principais responsáveis pela maioria dos casos de obesidade e 

sobrepeso na população, daí a importância em promover programas que gerem a 

conscientização para práticas corporais que elevem o gasto energético, buscando prevenir 

dessa forma, o aparecimento da obesidade, visto que uma vez instaurada, principalmente 

na fase da infância ou da adolescência, fica mais difícil o controle do peso corporal 

quando estes indivíduos estiverem na fase adulta.

Os programas de educação física escolar, deveriam promover aspectos 

relacionados à saúde, com atividades que busquem elevar o gasto calórico e melhorem a 

condição cardiorrespiratória dos alunos, porém na prática, o que se observa é que com o 

passar dos anos escolares, há uma tendência à diminuição quanto ao número de aulas 

semanais, além do que, muitas vezes a qualidade da aula não é satisfatória.

A prática de atividades físicas em período extracurricular é uma boa opção para a 

prevenção de problemas relacionados ao excesso de gordura corporal, porém, no estudo 

realizado, nem todos os adolescentes tem essa consciência, sendo que as moças 

apresentaram um comportamento bem sedentário em relação aos rapazes, tanto nas aulas 

de educação física escolar quanto em outras atividades. O que se observou no estudo de
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campo vai de encontro ao que foi visto na literatura, ou seja, os adolescentes estão 

apresentando uma alta percentagem de sobrepeso além de hábitos alimentares baseados 

numa dieta rica em calorias, o que aliado à falta de atividades físicas regulares, 

desencadeia o processo de acúmulo de gordura corporal.

É necessário que sejam adotadas medidas que venham a intervir para a manutenção 

de um peso corporal desejável, evitando assim problemas futuros que afetem a saúde das 

pessoas, sendo assim, a prevenção deve começar já  na fase da infância, com a 

participação dos pais e dos profissionais ligados a área da saúde e da educação, evitando 

dessa forma que o número de indivíduos com excesso de gordura corporal aumente 

gradativamente com o passar dos anos, agravando ainda mais o problema da obesidade.
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7. ANEXO 01: QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS



Nome: Data: / /
Idade: Data de Nascimento: / / Sexo:

1 -  Quantas aulas de Educação Fisica vocè tem por semana?
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ou mais

2 -  Qual o tempo de duração de cada aula de Educação Física?
( )30 minutos ( )45 minutos ( )50 minutos ( )60 minutos

3 -  Durante a aula de Educação Física você costuma:
( ) ficar sentado durante todo o tempo de aula
( ) ficar sentado na maior parte do tempo de aula
( ) sentar somente em alguns instantes quando está cansado(a)
( ) participar ativamente de todas as atividades

4 -  As aulas de Educação Fisica em geral são:
( ) totalmente práticas
( ) práticas, com poucas aulas teóricas durante o mês
( ) práticas, com 1 aula teórica por semana

5 - 0  seu colégio promove alguma atividade fisica ou esporte fora da aula de Educação Fisica?
( )sim ( )não

ó -  Você pratica aigum esporte ou atividade fisica fora das aulas de Educação Fisica? Em caso afirmativo, 
cite qual, a quantidade de vezes por semana e total de horas por semana gastos na atividade.
 ( ) X por semana ( ) horas por semana
 ( ) X por semana ( ) horas por semana

 ( ) X por semana ( ) horas por semana
 ( ) X por semana ( ) horas por semana
7- Como você vai para o colégio?
( )carro ( )a pé ( )bicicleta ( )ônibus/condução escolar ( )patinete ( )skate/roüer ( )moto

8 -  Quanto tempo você ieva de sua residência até a escola?
( )atélOmin ( )entre 10 e20 min ( )entre 20 e 30min ( )entre 30 e 45min ( )maisde45min

9 -  No seu local de residência existe alguma área para realização de exercicios? (Ex: playground, quadra 
poliesportiva, etc) Qual?____________________________________
1 0 - 0  que você mais costuma fazer quando está em casa? Enumere de 1 a 3 peia ordem a atividade na qual 
você gasta mais tempo.
( )assistir televisão ( )jogar vídeo game ( )escutar música ( )esíudar
( )ler ( )tarefas domésticas ( )outros. Quais?___________________

1 1 - 0  que você geralmente faz quando sai de casa? Enumere de 1 a 3 pela ordem a atividade na qual você 
gasta mais tempo.
( )ir ao cinema ( )caminhar ( )praticar esportes ( )ir nos parques
( )andar de bicicleta ( )ir ao shopping ( )outros. Quais?_______________________

12 -  Quantas horas em média vocè gasta diariamente assistindo TV, no computadoiflntemet), vídeo game e 
outros jogos eletrônicos?
( )menos de 1 hora ( )1 a 2 horas ( )3 a 4 horas ( )5 a 6 horas ( )acima de 6 horas

13 -  De acordo com a legenda, indique a quantidade de vezes por semana, que você come cada um dos
seguintes alimentos:
0 -  (nenhuma) 1- (uma vez por semana) 2 - 3 - 4 - 5 - Ó - 7  vezes por semana 
( )arroz ( )ovo ( )frango ( )bolo e doces ( )leite
( )feijão ( )salada ( )peixe ( )salgadinho ( )café
( )sanduíches ( )came/boi ( )macarrão ( )boiacha ( )reffigerante
( )batata frita ( )came/porco ( )pão ( )chocolate ( )frutas
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