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RESUMO 

A Obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como o novo síndrome mundial 

caracterizando-a como a grande epidemia do seculo XXI (WHO, 2000), traduzindo-se assim num grave 

problema de saúde pública sendo um dos grandes infortúnios da sociedade atual, cuja prevalência afeta 

principalmente crianças e jovens estando na sua génese inúmeros factores. Assim desta forma este estudo 

tem como objetivo principal, verificar a associação entre as actividades de ocupação dos tempos livres e 

imagem corporal com o IMC. 

A amostra deste estudo é constituída por 331 alunos do Agrupamento de Escolas de Tarouca, sendo 176 

(53,2%) alunos do género masculino e 155 (46,8%) do género feminino com idades compreendidas entre 

os 10 e 16 anos (M=12,91 e DP=1,42).  

Para a recolha de dados da amostra foi utilizado um questionário, baseado no Health Behaviour in School 

aged Children (HBSC).Para calcular o IMC foram recolhidos o peso e a altura e utilizados os valores de 

corte de Cole et al (2000) para definir a prevalência de Obesidade, para avaliar a insatisfação com a 

imagem corporal foi utilizada a escala de silhuetas de Collins (1991). Os testes estatísticos utilizados 

foram o teste de Mann Whitney (Z), o teste Qui-Quadrado e o coeficiente de correlação de Spearman. 

Relativamente aos resultados obtidos no estudo, podemos salientar que o género masculino apresenta 

uma maior prevalência de excesso de peso e obesidade (30,1%), e que a grande maioria da amostra 

afirma sentir-se insatisfeita com a sua imagem corporal (54,7%). Verificamos uma maior predominância 

na realização das actividades de ocupação dos tempos livres durante o fim de semana, sendo o ver 

televisão e o estar com amigos as que apresentam valores mais elevados 37,5% e 53,5% respetivamente. 

Analisando os resultados referentes à comparação da insatisfação com a imagem corporal e as restantes 

variáveis, apenas existem diferenças na prevalência de obesidade, sendo o grupo sob+obesos os que 

apresentam maior insatisfação (80,6%) em relação ao grupo normoponderal. Apesar de n se verificarem 

diferenças em relação ao género e nível de escolaridade podemos verificar que e o género feminino que 

se encontra mais insatisfeito (59,5%), assim como os alunos do 3º ciclo (51,2%). 

Em relação à comparação entre as atividades de ocupação dos tempos livres e as restantes variáveis 

(prevalência de obesidade, género e nível de escolaridade) de salientar que existem diferenças 

estatisticamente significativas principalmente em relação à prática desportiva e estar com os amigos. São 

os alunos do grupo sob+obesos os que praticam menos desporto (p=0,016), assim como as raparigas 

(p=0,001) e os alunos mais velhos (p=0,039). 

Face a estes resultados de destacar que a prática desportiva, bem como estar comos amigos são 

actividades que têm influencia sobre o IMC, uma vez que quanto mais tempo os indivíduos passam a 

realizar estas actividades o valor do IMC diminui. 
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ABSTRACT 

Obesity is viewed by the Health World Organization (OMS) as a new worldwide syndrome being 

considered as the great XXI century epidemic, becoming a serious problem of public health being one of 

the great adversities in our society, affecting mainly children and young people, due to many factors. 

Therefore the main purpose of this study is to find out the link between their leisure time, the body image 

and the IMC. 

The sample of this study is based on 331 students of Tarouca Schools being 176 (53,2%) male and 155 

(46,8%) female with ages between 10 and 16 years old (M = 12,91 e DP = 1,42). 

The sample data were collected from an inquiry based on the Health Behaviour in School aged Children 

(HBSC). To calculate the IMC according to the Cole et al (2000) cut-off values were collected the weight 

and height, to determine the Obesity prevalence, to set the unsatisfactory body image we used the Collins 

silhouettes scale (1991). In statistical essays were used the Mann Whithney (Z), the Qui-Squared and the 

Spearman correlative coefficient. 

According to the survey conclusions we took notice that male have more prevalence of overweight and 

obesity (30,1%) and that the main of the sample says being unsatisfied with it body image (54,7%). 

The leisure time have place mainly during the weekend, see television and being with friends have the 

highest values 37,5% and 53,5% respectively. 

According to the results of the comparison with unsatisfactory body image and other variables, the only 

differences are in obesity prevalence, being the under+obeses more unsatisfied (80,6%) in relation to the 

norm pondered group.  Although not having differences in gender and school level, we can see that 

females are more unsatisfied (59,5%) as well as students from the comprehensive school (51,2%). 

Comparing the leisure times and other variables (obesity prevalence, gender and school level) there are 

many differences statistically relevant mainly in what concern sport activities and being with friends- Are 

the under+obeses students who make less sports (p = 0.016) as well as the girls (p = 0,001) and the older 

ones (p = 0.039). 

In view of these results we can concluded that IMC is directly related with sport activities and being with 

friends, seeing that more time students spend with these activities lesser is the IMC value. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade foi em tempos considerada uma questão estética, mais do que médica, no 

entanto é hoje, oficialmente reconhecida como a epidemia do séc. XXI (WHO, 2000). Portanto a 

obesidade trata-se hoje de um problema de saúde pública que as pessoas têm preferido ignorar 

ao longo dos tempos, já vai longe o tempo em que “gordura é formosura”. A Organização 

Mundial de Saúde define obesidade como uma condição anormal de excesso de gordura 

acumulada no tecido adiposo, que coloca em risco a saúde (OMS, 2000). De acordo com WHO 

(1997) estima-se que em todo o mundo cerca de 250 milhões de pessoas tenham o I.M.C acima 

dos 30 Kg/m
2
, correspondendo a 7% da população adulta. Nos EUA a obesidade é já 

considerada como o maior problema de saúde com cerca de 97 milhões de indivíduos com este 

problema (Crespo & Smit, 2003). Na Europa estima-se que no ano 2010, existam cerca de 150 

milhões de adultos e 15 milhões de crianças com obesidade (WHO, 2007).  

O aumento do número de casos de obesidade resulta da modificação do estilo de vida das 

crianças e adolescentes, nomeadamente, dos comportamentos alimentares (ingestão excessiva de 

calorias e uma alimentação pouco variada), menor prática de atividade física e um aumento das 

atividades sedentárias (aumento do numero de horas a ver televisão e a jogar computador) 

(Alexy, 2004). 

Varias investigações têm comprovado haver uma relação entre as atividades sedentárias e 

o aumento da obesidade, assim com entre uma maior pratica de atividade física e a redução do 

numero de casos de obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que nos 

países desenvolvidos mais de dois milhões de mortes são atribuíveis ao sedentarismo, e que 60 a 

80% da população mundial não é suficientemente ativa para obter benefícios na saúde 

(Organização Mundial de Saúde, 2002). 

Atualmente, é evidente uma elevada preocupação com a aparência física. Como sabemos, 

nem sempre a imagem que desenvolvemos de nós próprios reflete a nossa aparência real. A 

insatisfação com a própria imagem corporal pode ser entendida com um fator de extrema 

importância, podendo estar associado a um aumento da prevalência de obesidade (Bulik, et al., 

2001; Fitzgibbon, Blackman, & Avellone, 2000) citado por Coelho, Mourão-Carvalhal, Santos e 

Fonseca (2010). 

A presente investigação tem como finalidade contribuir para o conhecimento das 

determinantes da saúde dos adolescentes da população de Tarouca, nomeadamente no que diz 



INTRODUÇÃO 

 

15 
 

respeito à obesidade infanto-juvenil, os hábitos de prática de atividade física e comportamentos 

sedentários, e a insatisfação com a imagem corporal, para poder intervir o mais rapidamente 

possível a fim de minimizar as consequências desta epidemia. Assim torna-se fundamentar agir 

na prevenção deste flagelo, as estratégias a implementar devem assentar no envolvimento de 

esforços por parte de todos os setores da sociedade sendo os pilares fundamentais no tratamento 

da obesidade as modificações do comportamento e de hábitos de vida que requerem mudanças a 

nível alimentar e da prática da atividade física (Coutinho, 1998). 

Assim, este estudo tem como objetivo geral verificar a associação entre a imagem 

corporal, as atividades de ocupação dos tempos livres com o IMC. Como objetivos específicos 

comparar as atividades de ocupação dos tempos livres e a insatisfação com a imagem corporal 

dos jovens, em função da prevalência de obesidade, do género e do nível de escolaridade. 

Deste modo o presente trabalho encontra-se estruturado de forma lógica, começando com 

parte de enquadramento teórico onde se aborda a definição, prevalência, métodos de avaliação, 

causas (ocupação dos tempos livres e imagem corporal), consequências, tratamento e prevenção 

da obesidade. Seguindo-se o estudo empírico, que se encontra dividida por quatro partes que 

incluem a metodologia (caracterização da amostra, critérios de seleção da amostra, 

caracterização geral e enquadramento geográfico do concelho, variáveis do estudo, instrumentos 

e procedimentos e tratamento estatístico), apresentação dos resultados, a discussão dos mesmos 

e as conclusões, onde se propõem sugestões futuras. 
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II. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Obesidade 

A definição de obesidade é uma tarefa de extrema complexidade para os cientistas, na 

medida em que existe uma infinidade de influências que determinam o seu aparecimento. No 

entanto, têm surgido formas de uniformizar, criteriosamente, a ambiguidade que pode advir do 

conceito de obesidade. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é considerada como o 

novo síndrome mundial, caracterizando-a como a epidemia global do séc. XXI (WHO.,2000; 

Curri, 2004). 

De acordo com a International Obesity Task Force, a obesidade é uma condição complexa 

de dimensões sociais, biológicas e psicossociais, podendo afetar qualquer individuo, 

independentemente da idade, género e grupo socioeconómico, localizado em qualquer parte do 

mundo (Santos, 2004). 

Segundo Strauss e Pollock (1998), obesidade é considerada uma doença crónica, 

multifatorial e multisistémica, sendo definida como a condição anormal de excesso de gordura 

acumulada no tecido adiposo (OMS, 2000). 

O Americam College of Sports Medicine (ACSM, 2005) define obesidade como a 

quantidade percentual de gordura corporal acima do qual, o risco de doença aumenta, ou de 

forma mais simplificada, a obesidade corresponde a um aumento exagerado de reservas lipídicas 

armazenadas no organismo. 

Segundo Ferreira (2010), a obesidade é apontada como o distúrbio nutricional mais 

frequente nos países desenvolvidos, tanto em crianças como em jovens e adultos, sendo o 

resultado da acumulação excessiva ou anormal de gordura. 

McArdle, Katch e Katch (2003) afirmam que a obesidade, ou adiposidade excessiva, é 

considerada um distúrbio heterogéneo, na qual a ingestão energética ultrapassa cronicamente o 

dispêndio energético. 

Assim, são várias as definições de obesidade. No entanto, na nossa opinião, a definição 

que melhor traduz este conceito é que esta é uma doença não transmissível, caracterizada por 

um distúrbio nutricional, provocado por um desequilíbrio entre a ingestão excessiva de 

alimentos e o pouco gasto calórico (Souza, Silva, Oliveira, & Shinohara, 2007). 
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Obesidade pode ser considerada um excesso de adiposidade e segundo Brownell (1995), 

este excesso de gordura pode ser classificado como endógena ou exógena.  

A obesidade exógena está associada a fatores dietéticos, educacionais, sociais e 

ecológicos, isto porque resulta de uma ingestão excessiva de calorias e ou gastos reduzidos 

destas, o que leva a um balanço energético positivo. Por outro lado, a obesidade endógena está 

relacionada com alterações endócrinas, metabólicas, hipotalâmicas e ou genéticas (Wesser e 

Young, 1983). 

Hoje, sabe-se que a gravidade da obesidade está ligada não só à sua classificação como 

também ao tipo morfológico da distribuição do tecido adiposo (Teles; Reis, Dias, 2008). Assim, 

a obesidade pode também ser classificada de acordo com a localização do excesso de gordura no 

organismo, podendo ser um fator de elevado risco para a saúde, tanto em adultos como em 

crianças. De acordo com o autores Silva e Sardinha (2008), esta classificação pode designar-se 

por : 

a) androide, a qual está associada a um elevado risco de doença; 

b)genóide, a qual está associada a um menor risco de doença. 

 

Os mesmos autores, afirmam que o tipo de obesidade androide é mais frequente no género 

masculino e caracteriza-se por uma acumulação excessiva de gordura na zona abdominal. Por 

outro lado, a obesidade ginóide é típica do género feminino (Silva e Sardinha, 2008) e é 

caracterizada por uma acumulação excessiva de gordura na zona das coxas e anca (Thompson, 

1997).  

 

Tipo “Maça” 

Obesidade Androide 

 Tipo “Pera” 

Obesidade Ginóide 

 

 

 

Figura 1: Classificação da Obesidade Androide e Obesidade Ginóide (Ornelas, 2004). 
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 É imprescindível ter em atenção que o carácter epidemiológico da obesidade deverá 

constituir uma das grandes prioridades na saúde pública, com uma crescente atenção sobre os 

fatores ambientais, contribuindo para uma maior assimilação de hábitos de vida saudáveis, 

minimizando a longo prazo as consequências da obesidade (Almeida, 2010). 

 

 

2.2. Prevalência da Obesidade 

Verifica-se, atualmente, que a prevalência do excesso de peso e obesidade tem vindo a 

aumentar em todo o mundo (WHO., 1997), estimando-se que 250 milhões de pessoas tenham o 

I.M.C acima dos 30 Kg/m
2,

 correspondendo a 7% da população adulta. (Antipatis & Gill, 2001; 

Seidell, 2001). 

Como podemos observar na fig.4, e segundo Lobstein et. al, (2004), cerca de 10% das 

crianças e adolescentes de todo mundo apresentam excesso de gordura corporal (excesso de 

peso ou obesidade)  

 

Figura 2: Prevalência de excesso de peso e obesidade em crianças e 

adolescentes, dos 5 aos 17 anos de idade ( adaptado de Lobstein et. al, 

2004). 

 

A obesidade é considerada como o maior problema de saúde nos Estados Unidos da 

América (EUA), estimando-se que 97 milhões de indivíduos adultos tenham excesso de peso e 

ou obesidade. (Crespo & Smit, 2003). 
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De acordo com Frelut (2004), os EUA é considerado o país com o maior número de 

crianças obesas, constituindo-se também o país em que o grau de obesidade destas é o mais 

avançado e preocupante. Dados do National Center for Health Statistics revelam que 

atualmente, nos E.U.A, uma em cada cinco crianças apresenta pré-obesidade, o que corresponde 

a uma prevalência de 20%. (Wardle, 2005). 

Estudos recentes demonstram que no período de 2003 – 2004, 17,1% das crianças 

americanas são obesas. Do período de 1990 – 2000 para o período de 2003 – 2004, o excesso de 

peso em crianças e adolescentes passou de 13,8% para 16% nas raparigas e de 14% para 18,2% 

nos rapazes. (Ogden et al, 2004). 

Na Europa, o cenário não é muito diferente dos Estados Unidos, e todos os anos se verifica 

que mais de 400 mil crianças passam a sofrer de obesidade ou excesso de peso (Wang, 2006). 

Em toda a Europa, a prevalência de obesidade triplicou nas últimas duas décadas, estimando-se 

que no ano 2010, na Europa, existam cerca de 150 milhões de adultos e 15 milhões de crianças 

com obesidade (WHO., 2007). Isto significa que, em apenas 5 anos, existiram mais 20 milhões 

de pessoas obesas, o que corresponde a um aumento superior a 4 milhões de novos casos por 

ano. A prevalência da obesidade nos países da união europeia (UE) tem vindo a aumentar 

principalmente nos homens. Dados recentes sobre a prevalência do excesso de peso em países 

da região europeia, situa-se entre os 32% a 79% nos homens e 28% a 78% nas mulheres (WHO. 

European Office, 2007). 

Segundo Lobstein (2004), a obesidade Infantil nos países europeus tem sofrido um 

aumento constante nas duas a três últimas décadas (fig.5). 

 

Figura 3: Prevalência de Excesso de Peso e Obesidade em crianças e 

adolescentes na Europa ( adaptado de Lobstein et. al, 2004) 
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No que diz respeito à obesidade Infantil, a maior prevalência deste flagelo verifica-se em: 

 Portugal 32% em crianças dos 7 aos 9 anos; 

 Espanha 31% em crianças dos 2 aos 9 anos; 

 Itália 27% em crianças dos 6 aos 10 anos. 

Podemos verificar que os países europeus com menores taxas de incidência de excesso de 

peso e obesidade são: a Alemanha, Chipre e Servia Montenegro. (WHO. European Oficce, 

2007). 

Portugal apresenta níveis preocupantes de prevalência de excesso de peso e obesidade, 

tanto na população adulta como em crianças e jovens. (Silva et.al., 2008). De acordo com 

Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, dados apresentados em 2000 revelam que 

cerca de 35% da população portuguesa com idades compreendidas entre os 18 e 65 anos 

apresentam excesso de peso e 14,4% sofrem já de obesidade (Nobre, Jorge, Macedo, & Castro, 

2003). 

Em Portugal, verifica-se um aumento significativo de crianças e adolescentes com excesso 

de peso, cuja idade é de 13 anos (ambos os sexos) e nas raparigas com 15 anos (Lissau et.al., 

2004, citado por Pereira, 2009). 

Dados de um estudo realizado na área do grande Porto revelam que, no intervalo dos 8 aos 

15 anos, 17,3 % das raparigas e 14,9% dos rapazes, apresentam excesso de peso. O estudo 

demostrou também que 8,5 % e 5,2% das raparigas e rapazes respetivamente, são classificados 

como crianças e adolescentes obesas (Amaral, 2001, citado por Pereira, 2009). 

Numa investigação apresentada pelo Health Behaviour in School-age Chidren 

(HBSC/OMS), constatou-se que a prevalência de excesso de peso e obesidade em adolescentes 

portugueses dos 11 aos 16 anos é respetivamente de 14,4% e 1,6%, no ano de 1998; no ano de 

2002 é de 14,8% e 3,1%, e mais recentemente, no ano de 2006, a percentagem de adolescentes 

com excesso de peso é de 15,2% e de obesidade é de 2,8%.  

De acordo com um estudo realizado por Amaral, Pereira e Escoval, em2007, com crianças 

e adolescentes do distrito de Viseu, divulga-se que a prevalência de excesso de peso é de 13,7% 

e de obesidade de 3,4%. O género masculino apresenta uma maior prevalência, tanto de excesso 

de peso como de obesidade do que o género feminino. Também, o mesmo estudo afirma que os 

alunos com 12 anos apresentam uma maior incidência de excesso de peso e obesidade quando 

comparados com alunos mais velhos. De acordo com os mesmos autores, é nos concelhos mais a 

norte do norte do distrito de Viseu que existe a maior prevalência tanto de excesso de peso como 
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obesidade, apresentando o concelho de Tarouca uma percentagem de 20,95% de prevalência de 

excesso de peso e obesidade como podemos verificar na figura seguinte. 

 

 

 

Figura 4: Prevalencia de Excesso de Peso e Obesidade no distrito de 

Viseu ( Adaptado de Amaral, Pereira e Escoval (2007) 

 

Crianças portuguesas têm uma maior incidência de excesso de peso e obesidade (31,6%) 

quando comparadas com outras crianças europeias. (Padez et.al., 2005). Segundo o mesmo autor 

(Padez et.al., 2004) este flagelo é mais acentuado no género feminino. De acordo com OMS a 

maior incidência no género feminino ocorre uma vez que estas armazenam o excesso de energia 

sob a forma de gordura enquanto que o género masculino armazena sob a forma de proteínas. 

O contexto epidemiológico referenciado ainda que sintetizado descreve o elevado grau 

problemático com que nos deparamos e que segundo (Padez et al., 2004) estima-se que cerca de 

4500 crianças portuguesas tenham excesso de peso e obesidade das quais 33,7% raparigas e 

29,5% dos rapazes, valores que são dos mais elevados a nível do continente Europeu. 

 

 

 

 



REVISÃO DA LITERATURA 

 

23 
 

 

2.3. Métodos de avaliação da obesidade  

Quando pretendemos avaliar a composição corporal de um individuo existe de uma 

abundância de testes e protocolos a adotar no entanto apesar de não existirem medidas que 

satisfaçam todos os critérios qualquer instrumento que seja utilizado deve ser preciso, acessível 

e bem documentado. 

Os métodos que permitem avaliar de forma direta a proporção da gordura corporal, são 

caros e relativamente complexo entre muitos temos os mais frequentes tais como a densidade 

corporal, ressonância magnética nuclear, medição do potássio corporal total, bioimpedância, 

entre outros (Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, 2001). 

De uma forma geral as pesquisas revelam que a antropometria é claramente a técnica mais 

barata para avaliar clinicamente a adiposidade e estabelecer o seu grau, bem como controlar a 

sua evolução. Este método apesar de simples, barato e não-invasivo é o mais utilizado 

internacionalmente para avaliar o tamanho e a composição do corpo humano. O Peso e a 

Estatura são consideradas as medidas antropométricas mais úteis para avaliar o estado 

nutricional (WHO, 1995).  

Outros índices podem ser utilizados, como a medição das pregas adiposas, a 

circunferência da cintura, que se trata de uma medida relativamente simples e serve para avaliar 

a quantidade de gordura abdominal. A circunferência da anca fornece informações valiosas 

sobre a massa do músculo glúteo-femoral e da estrutura óssea (WHO, 2000). 

No entanto, investigações do Grupo Europeu de Obesidade Infantil (European Childhood 

Obesity Group) (Poskitt, 2000) certificam que existe um claro consenso que o Índice de Massa 

Corporal (IMC) é o índice de adiposidade mais apropriado para aplicar a crianças e jovens. 

Assim, a relação que se estabeleceu entre o peso e a estatura dos indivíduos é conhecida 

como o Índice de Massa Corporal (IMC) ou Índice de Quetelet, tendo sido proposto pelo 

biólogo e estatístico Lambert-Adolphe-Jaques. Este método de classificação dos graus de 

obesidade segundo a OMS (1998), apresenta como principal vantagem o facto de ser fácil de 

aplicar e serem necessários poucos recursos materiais (pouco dispendioso), tornando-se numa 

importante ferramenta de comparação de dados, tanto a nível internacional como na 

monotorização ao longo do tempo em cada pais. Por outro lado e de acordo com Nahas (1999), 

o IMC concerne como ponto fraco, uma interpretação errónea da grande musculosidade de 

atletas, (isto é: os atletas apresentam um IMC elevado e no entanto não significa que apresentam 

elevada quantidade de gordura).  
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A classificação de Obesidade segundo o cálculo do IMC durante a infância e a 

adolescência torna-se num processo muito mais complexo, uma vez que a altura está em 

constante variação (aumentar) e a composição corporal está em contínua mutação (OMS, 2000). 

Uma vez que no período da infância e adolescência o IMC apresenta um valor inconstante, 

devido principalmente à variação da altura, foi proposto por Cole e seus colaboradores (2000) 

uma definição standard (padrão), com pontos de corte específicos para idades compreendidas 

entre os 2 e os 18 anos. O estabelecimento destes pontos teve por base os valores de IMC de 25 

e 30 Kg/m
2
 para excesso de peso e obesidade respetivamente.  

 

Idade IMC 25 Kg/m2 IMC 30 Kg/m2 

(anos)              Rapazes                         Raparigas              Rapazes                        Raparigas 

2 18.41 18.02 20.09 19.81 

2.5 18.13 17.76 19.80 19.55 

3 17.89 17.56 19.57 19.34 

3.5 17.69 17.40 19.39 19.23 

4 17.55 17.28 19.29 19.15 

4.5 17.47 17.19 19.26 19.12 

5 17.42 17.15 19.30 19.17 

5.5 17.45 17.20 19.47 19.34 

6 17.55 17.34 19.78 19.65 

6.5 17.71 17.34 20.23 20.08 

7 17.92 17.75 20.63 20.51 

7.5 18.16 18.03 21.09 21.01 

8 18.44 18.35 21.60 21.57 

8.5 18.76 18.69 22.17 22.18 

9 19.10 19.07 22.77 22.81 

9.5 19.46 19.45 23.39 23.47 

10 19.84 19.86 24.00 24.11 

10.5 20.20 20.29 24.57 24.77 

11 20.55 20.74 25.10 25.42 

11.5 20.89 21.20 25.58 26.05 

12 21.22 21.68 25.58 26.67 

12.5 21.56 22.14 26.02 27.24 

13 21.91 22.58 26.43 27.76 

13.5 22.27 22.98 26.84 28.20 

14 22.62 23.34 27.25 28.57 

14.5 22.96 23.66 27.63 28.87 

15 23.29 23.94 27.98 29.11 

15.5 23.60 24.17 28.30 29.29 

16 23.90 24.37 28.88 29.43 

16.5 24.19 24.54 29.14 29.56 

17 24.46 24.70 29.41 29.69 

17.5 24.73 24.85 29.70 29.84 

18 25 25 30 30 

Quadro 1 – Classificação da obesidade através do IMC, segundo valores de corte específicos, para idades 

compreendidas entre os 2 e os 18 anos (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000) 
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2.4. Etiologia e Causas da obesidade 

As causas da obesidade tem sido ao longo dos últimos anos alvo de inúmeros debates, 

todavia estas ainda não são completamente conhecidas, pois trata-se de uma doença complexa, 

de múltiplos fatores e muitas vezes crónica (Willams e Schlenker, 2003). 

Lamentavelmente, a obesidade humana resulta de uma interação complexa de fatores, 

incluindo influências genéticas, ambientais, metabólicas, fisiológicas, comportamentais, sociais 

e talvez raciais, como referem McArdle, Katch e Katch (2003).  

 

 

Figura 5: Diversidade de causas da obesidade (adaptado de Salbe & 

Ravussin, 2002) 

 

Segundo Rodriguez, 2003 existem vários fatores que influenciam a taxa de incidência da 

obesidade: 

 Sexo: a incidência de obesidade é maior no sexo feminino; 

 Idade: a incidência da obesidade aumenta com a idade até mais ou menos aos 50 a 60 

anos, altura em que estabiliza; 
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 Fatores sócio-culturais: destacamos aqui fatores económicos, sociais e culturais: a 

obesidade é mais frequente em níveis económicos mais baixos e em indivíduos com 

menor nível cultural; 

 Fatores nutricionais: ingestão de alimentos em excesso e uma dieta rica em gorduras; 

 Atividade física: em muitos países verifica-se uma relação entre a obesidade e o 

sedentarismo e entre o tempo gasto a ver televisão e a evolução da taxa de obesidade; 

 Fatores genéticos: verificam-se evidências da genética no desenvolvimento da 

obesidade, embora ainda não se tenha encontrado um gene ou genes responsáveis por 

esta. 

 

Segundo o estudo de Whitaker, crianças obesas com idades entre os 3 e 5 anos que não 

tenham nenhum dos progenitores obesos, têm um risco de 24% de se tornarem adultos obesos, 

aumentando o risco para 62% caso um dos progenitores seja obeso. Assim os fatores genéticos 

podem ter um efeito importante na predisposição individual, estando descrita uma maior 

incidência de obesidade em filhos de pais obesos. 

De acordo com Matos (2003) entre os fatores que estão na génese da obesidade temos os 

ambientais, que incluem os hábitos alimentares (dieta hipercalórica) e o nível de atividade física 

(vida sedentária), os fatores genéticos e perinatais e os fatores associados a patologias 

endocrinológicas ou outras, estes últimos são, no entanto, responsáveis por uma minoria de 

casos. Modificações no estilo de vida ocidental conduziram a reduções significativas no gasto 

energético das crianças e encorajaram a uma alimentação hipercalórica. 

O aumento do número de casos de obesidade resulta ainda de uma modificação do estilo 

de vida (ocupação dos tempos livres) das crianças e adolescentes, nomeadamente dos 

comportamentos alimentares (ingestão excessiva de calorias e uma alimentação pouco variada), 

menor prática de atividade física e um aumento das atividades sedentárias (aumento do numero 

de horas a ver televisão e a jogar computador) (Alexy, 2004). 

Atualmente os jovens são considerados o grupo mais saudável a nível da população geral, 

no entanto, muitas vezes são confrontados com problemas de saúde como o caso da obesidade, 

estando este problema maioritariamnete associado ao seu próprio comportamento, à sua 

interação com o meio envolvente e a modificações radicais do estilo de vida. Segundo Matos et 

al, (2004) fatores de extrema importância como a atividade física, os hábitos alimentares e a 

imagem corporal determinam maior ou menor probabilidade de casos de obesidade. 

Assim apesar de existirem inúmeros fatores que potencializam o desenvolvimento da 

obesidade, o papel da família e do ambiente que os rodeia contribui de forma equivalente para o 
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desenvolvimento de comportamentos que conduzam ao ganho de peso (Odoms-Young et al., 

2009).  

De acordo com a Direção Geral de Saúde (DGS, 2005) o grau de escolaridade dos pais, 

atividades sedentárias e o grau de urbanização do local de residência têm forte influência sobre a 

prevalência de obesidade, assim quanto mais urbanizado for o local de residência, o aumento do 

horas a ver TV, maior a prevalência de obesidade, assim como quanto menor o grau de instrução 

maior a prevalência de obesidade. 

 

2.4.1. Ocupação dos Tempos Livres 

O exercício, a atividade física e a ocupação dos tempos livres são conceitos distintos 

estando todavia associados à conceção de saúde, bem-estar físico e psicológico dos jovens. 

Atualmente os estilos de vida adotados estimulam hábitos inadequados de ocupação dos tempos 

livres em relação à prática de atividades física e atividades sedentárias. 

Um dos principais fatores que têm contribuído para o aumento da incidência de obesidade 

em todo o mundo é a falta de atividade física e aumento da inatividade, ou seja, as crianças e 

jovens passam a maior parte do tempo em atividades que consomem pouca energia (Dietz, 

1998).  

Calmeiro e Matos (2004) referem que, um dos comportamentos mais referidos pelos 

adolescentes, na ocupação dos tempos livres é o tempo passado a ver televisão ou a utilizar 

outros equipamentos tais como: o vídeo, os videojogos e a Internet. 

 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que nos países desenvolvidos mais 

de dois milhões de mortes são atribuíveis ao sedentarismo, e que 60 a 80% da população 

mundial não é suficientemente ativa para obter benefícios na saúde (Organização Mundial de 

Saúde, 2002). 

 

Por definição e segundo Carpensen (1985), atividade física trata-se de um conceito 

abrangente e é entendido como qualquer movimento diário do corpo produzido pelos músculos 

esqueléticos que se traduz por um aumento do dispêndio energético. 

Hoje em dia as pessoas veem na atividade física um meio de melhoria dos níveis de saúde 

e obtenção de estilos de vida ativos e saudáveis. No entanto, e segundo Neto (2006) as 

oportunidades que as crianças e jovens têm de praticar atividade física e exercício tem-se 



REVISÃO DA LITERATURA 

 

28 
 

aviltado de forma considerável nas últimas décadas, aumentando por consequência o 

sedentarismo.  

De acordo com Pereira (2008), o estilo de vida atual dos jovens dificulta a existência de 

formas saudáveis de brincar, o desaparecimento dos jogos e a substituição das brincadeiras de 

rua por comportamentos cada vez mais sedentário, assim como a falta de diversidade de espaços 

de lazer ao ar livre. Esta afirmação é reforçada também com o que refere Neto (2006), que 

declara que o desporto e os jogos deixaram de ser uma atividade ativa dos jovens, fruto da sua 

institucionalização, isto significa que, o jogo espontâneo e livre esta a desaparecer passando a 

ser as crianças agentes passivos destas atividades. 

O sedentarismo tem vindo a ser considero uma das doenças do próximo milénio e pode ser 

encarado como a falta ou a diminuição da prática de atividades físicas que, por sua vez está 

diretamente relacionada com o estilo de vida que o individuo adota. De acordo com a Direção 

Geral de Saúde, o sedentarismo aliado a uma alimentação desequilibrada são os principais 

fatores de risco da obesidade 

É do consenso geral que existe uma forte relação inversa entre os níveis de atividade física 

praticada por um individuo e o grau de obesidade destes, assim quanto mais ativo for o 

indivíduo menos propensão para ser obeso, sendo o contrário, também verdadeiro (Damasio et. 

al., 2003). 

Segundo o Relatório Anual de Saúde de 2002 da OMS (WHO, 2002), estima-se que a falta 

de atividade física possa causar a morte a cerca de 1,9 milhões de indivíduos por ano em todo o 

mundo. A mesma fonte salienta que a situação é semelhante em ambos os géneros, no entanto 

estima que a inatividade física se verifique em indivíduos com 15 anos ou menos, o que 

evidencia um maior problema futuro. 

Num estudo realizado em Portugal Continental, em 1996, financiado pelo Ministério da 

Educação com jovens com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos de idade, verificou 

que nos tempos livres os rapazes vêm mais televisão e vídeos, jogam mais jogos de computador, 

assim como os jovens mais velhos praticam menos frequentemente uma atividade física, vêm 

mais televisão e vídeo, por outro lado são mais os novos que praticam atividade física com 

maior frequência e nos seus tempos livres jogam mais computador. (Matos et al., 2000). 

No estudo da HBSC / OMS realizado em 1998, a maior parte dos jovens passa meia-hora 

a três horas por dia, a ver televisão. São as raparigas e os alunos mais velhos, aqueles que com 

maior frequência referem esta situação. Relativamente à atividade jogar computador, a maior 

parte dos jovens joga menos de uma hora, por semana. São os rapazes e os alunos mais velhos 

que mais tempo passam a jogar computador. As raparigas são aquelas que dedicam menos 
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tempo, por semana, a essa atividade (Matos et al., 2000). A perceção de falta de tempo (41%), 

seguida por motivação de desejar realizar outras atividades (32,8%) e o não gostar de atividades 

físicas (11,5%) são motivos enumerados por adolescentes espanhóis para não realizarem 

atividades físicas (Matos et al, 2002). 

Em 2004, Padez e colaboradores apresentaram os resultados referentes a um estudo 

longitudinal realizado entre os anos de 1970 e 2002, e a principais conclusões relativamente à 

prevalência da obesidade infantil em Portugal e à falta de ligação consistente entre este 

problema e os hábitos televisivos, referindo que as principais causas para a obesidade trata-se de 

causas genéticas e estilos de vida sedentários. 

Em síntese, os principais resultados HBSC (Matos et al 2006) nesta área evidenciam o 

facto de serem os rapazes e os mais novos que referem praticar mais atividade física, cerca de 

metade destes adolescentes pratica atividade física três vezes ou mais por semana. 

Mais recentemente através do estudo HBSC (Matos et al 2010), a percentagem de jovens 

que passa mais de 4 horas de TV, durante a semana, era de 35,8% em 2006 e agora é de 25,2%. 

Os que usavam computador mais do que 4 horas/dia, durante a semana, eram 14,9% em 2006 e 

agora em 2010 são 16,8%. Os que nunca usavam computador durante a semana eram 29,5% em 

2006 e agora são 11,9%. 

 Os estudos são unânimes em considerar a crescente diminuição da prática de atividades 

física em crianças de idade escolar e a associação entre o estilo de vida a prática de atividades 

sedentárias com o aumento dos índices de obesidade. 

 É fundamental reconhecer contudo, que não existe um estilo de vida “ótimo” que possa 

ser prescrito para todas as pessoas. Fatores como a cultura, a estrutura familiar, idade, estatuto 

sócio-económico e a habilidade física conjugar-se-ão e formaram certos estilos de vida mais 

atrativos sendo de extrema importância investir muito no sentido da promoção da atividade 

física. 

 

2.4.2. Imagem Corporal 

De acordo com conclusões retiradas de alguns estudos realizados a nível internacional 

sugerem que a imagem corporal pode ser entendida com um fator de extrema importância 

podendo estar associado a um aumento da prevalência de obesidade (Bulik, et al., 2001; 

Fitzgibbon, Blackman, & Avellone, 2000) citado por Coelho, Mourão-Carvalhal, Santos e 

Fonseca (2010). 
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O conceito de imagem corporal foi definido pela primeira vez por Schilder (1935, cit. por 

Vasconcelos, 1995), como sendo a representação mental que formamos em relação ao nosso 

próprio corpo. O mesmo autor afirma que a imagem corporal é o desenho que a nossa mente 

forma do nosso corpo, e que pode sofrer transformações graduais ao longo da vida, à medida 

que o corpo se desenvolve e modifica, bem como, é influenciada por um vasto conjunto de 

experiências sensoriais, como as nossas perceções, pensamentos e sentimentos em relação ao 

corpo, como a aparência geral, idade, força e mesmo sexualidade. 

Tal como referem Pruzinsky e Cash (1990, citado por Chrisler, 2007) a imagem corporal é 

uma representação cognitiva e subjetiva da aparência física, de sensações experimentadas pelo 

corpo. E de acordo com Barata, (1995) o conceito de imagem corporal provem de vários 

domínios científicos como o neurológico, psiquiátrico, psicanalítico da psicologia genética e 

social. 

Assim a imagem corporal é uma importante componente do complexo mecanismo de 

identidade pessoal. Gardner (1996) define-a como sendo “a figura mental que temos das 

medidas, dos contornos e da forma de nosso corpo; e ainda dos sentimentos correspondentes a 

essas características do corpo”. A componente subjetiva da imagem corporal refere-se à 

satisfação de uma pessoa com seu tamanho corporal ou partes específicas de seu corpo. 

Apesar das diferenças existentes nas várias definições da imagem corporal, todas 

partilham de um mesmo ponto em comum, a imagem corporal é multidimensional e compreende 

perceções distintas (Gonçalves, 2008 citado por Machado 2010). Assim foi criada a escala de 

silhuetas que constitui um instrumento bastante eficaz para avaliar o grau de insatisfação com o 

peso e as dimensões corporais na avaliação do componente percetivo da imagem corporal 

(Madrigal et al. 2000). 

Segundo Bulik et al. (2001) a escala de silhuetas permite verificar três níveis de medidas: 

a imagem corporal percecionada (real) (silhueta que o individuo considera semelhante à sua 

imagem corporal), a imagem corporal pretendida (ideal) (silhueta que o individuo gostaria de 

apresentar) e a diferença entre a imagem corporal percecionada e a pretendida resulta na 

avaliação da insatisfação da imagem corporal. 

Nos adolescentes, o corpo é um fator de extrema importância, pelo que parece exercer 

grande influência no peso desejado pelos mesmos, o que muitas vezes está relacionado a adoção 

de comportamentos de risco, relacionados fundamentalmente com regimes de alimentação 

desequilibrados e a ingestão de fármacos (Matos et al., 2002). Independentemente do género, os 

adolescentes apresentam uma elevada preocupação como seu peso corporal e a aparência, de 

acordo com Brook & Tepper (1997) citado por Conti, Frustuoso e Gambardella (2005), a 
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excessiva preocupação dos adolescentes em relação ao corpo pode estar relacionada aos 

transtornos alimentares e obesidade. 

Segundo Weinshenker (2002), são atualmente os adolescentes o grupo etário mais 

propensos a preocupações em relação à imagem do corpo, nomeadamente a distorções e 

sentimentos de insatisfação em relação ao corpo. Ainda de acordo com um estudo realizado por 

Fonseca e Matos (2005), citado por Leal (2009) referente ao impacto que a imagem corporal 

tem na saúde dos adolescentes e quais as consequências que dai podem advir, assim as 

principais conclusões retiradas foram que para além de estarem mais passíveis de 

desenvolverem problemas de saúde a médio e longo prazo, podem ainda sofrer de alterações de 

perturbações psicológicas como baixa autoestima, ansiedade, nervosismo, solidão e dificuldades 

em se relacionar principalmente com o seu grupo de pares. 

Num estudo realizado segundo as mesmas autoras e citado por Leal (2009) verificaram 

que os adolescentes com excesso de peso afirmam ter uma perceção negativa do próprio corpo, 

da saúde e da sua aparência física revelando o desejo de quererem modificar a silhueta corporal, 

isto é o desejo de se tornarem mais magros.  

Segundo o Estudo Nacional da Rede Europeia HBSC /OMS (1998) sobre a saúde dos 

adolescentes portugueses, conclui que a grande maioria dos jovens inquiridos (40,6%) acha o 

seu corpo ideal, embora apenas um terço pense que a sua aparência é boa. Um quarto dos jovens 

afirma precisar de perder peso, e menos de metade gostaria de alterar algo no seu corpo. De 

acordo com os resultados é de salientar que os rapazes apresentam graus de satisfação da 

imagem corporal mais elevados do que as raparigas, considerando-se estas sempre mais gordas e 

com intenção de alterar a sua imagem corporal. Por outro lado, quando comparados indivíduos 

mais velhos com os mais novos verificamos que os mais novos dão menos importância à 

imagem corporal e por consequente sentem-se mais satisfeitos. 

Num estudo realizado com adolescentes do género feminino e de várias etnias com idades 

compreendidas entre os 11 e os 17 anos Vasconcelos (1995) conclui que o peso corporal 

aparenta estar associado a níveis de perceção e de satisfação com a imagem corporal. A 

satisfação com o próprio corpo é superior quando este é percecionado como normal. 

Batista (1995) ao realizar um estudo com 629 adolescentes caucasóides, com idade 

decimal média de 14,54 anos conclui que conforme o peso corporal das raparigas aumentava 

diminuía a satisfação com a sua imagem corporal. O mesmo autor afirma que mulheres obesas 

tendem a estra mais insatisfeitas com as características físicas do corpo. 

De acordo com o estudo, Saúde dos Adolescentes Portugueses; Relatório Português do 

estudo HBSC (Matos et, al 2002), a maioria das adolescentes femininas afirmam estar mais 
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insatisfeitas com o seu corpo desejando alterar a sua forma corporal (56,5%) manifestando 

também os indivíduos mais velhos a mesma vontade. De referir que são mais os elementos do 

género masculino (57,2%) a afirmarem terem o corpo ideal e o desejado. 

Num estudo da HBSC (Matos et al 2006), é possível observar que de 2002 para 2006, 

verifica-se um aumento do desejo de alterar algo no corpo insatisfação corporal (de 46,4% para 

55,1%). Em ambos os estudos existem diferenças significativas entre os rapazes e as raparigas: 

para ambos os géneros. São as raparigas que mais frequentemente respondem que alterariam 

alguma coisa no corpo. Também neste estudo foi possível aferir que de 2002 para 2006 aumenta 

o desejo de alterar algo no corpo para todos os grupos etários, sendo os jovens de 15 anos os que 

expressam mais frequentemente esse desejo. 

De acordo com Sabbah et al. (2009) conclui que em todo o nundo na generalidade é o 

género feminino que se encontra mais insatisfeito com a imagem corporal, assim como quanto 

mais velhos se tornam os adolescentes esse sentimento de insatisfação aumenta. No mesmo 

estudo resultados específicos em relação a Portugal é possível aferir que 44,0% de indivíduos do 

género feminino não se encontram satisfeitos com o próprio corpo comparativamente o género 

masculino 23,9% tem o mesmo sentimento. Relativamente à idade podemos constar que dos 

alunos com 11 anos de idade 30,1 % encontram-se insatisfeitos, alunos com 13 anos, 36,5% tem 

o mesmo sentimento aumentando o número de alunos quando analisados os alunos com 15 anos 

em que 38,6 % afirmam não estar satisfeitos com a forma do próprio corpo.  

Como pudemos observar nos estudos referenciados, somos coagidos a partilhar da opinião 

de Weinshenker (2002) citado por Calmeiro e Matos (2004), que refere que atualmente os 

adolescentes estão mais propensos a preocupações em relação ao corpo, nomeadamente a 

distorções e sentimentos de insatisfação em relação ao mesmo. 

 

 

2.5. Consequências da obesidade 

A obesidade deve ser considerada como uma verdadeira doença, sendo evidente a elevada 

prevalência desta, predispondo a um aumento crescente da morbilidade e mortalidade da 

população afetada, influenciando direta e ou indiretamente a péssima qualidade de vida das 

pessoas envolventes, bem como os custos do seu tratamento, que se revelam uma preocupação 

para os indivíduos que sofrem de obesidade e trata-se pois de um dos maiores problemas dos 

países de todo mundo (Pronk, 2003; Correia, 2004) 
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Como resultado desta epidemia uma multiplicidade de doenças crónicas e fatores de risco 

que habitualmente tinham começo na idade adulta, começam agora a ter início na idade 

pediátrica. 

Crianças e adolescentes obesos têm maior probabilidade de desenvolverem problemas de 

saúde, a mais preocupante consequência a longo prazo é a persistência da obesidade enquanto 

adulto. Cerca de 30% das crianças obesas tornar-se-ão adultos obesos estando sujeitos a todas as 

consequências que advêm da condição de obesidade (Antipatis & Gill, 2001). 

Segundo McArdle, Katch e Katch (2003), os riscos de doença associados à obesidade 

compreendem a deterioração da função cardíaca devido ao aumento do trabalho mecânico do 

coração; risco de doenças pulmonares, devido ao maior esforço realizado para movimentar a 

caixa torácica; desenvolvimento de vários tipos de cancro e sobrecarga a nível psicológico. 

Para além das consequências a nível dos vários órgãos e sistemas são, no entanto, as 

complicações do foro comportamental e psicológico, as manifestações mais comuns e precoces 

da obesidade: a baixa autoestima, a alteração da imagem corporal, a estigmatização social e os 

sintomas depressivos podem ter uma repercussão negativa no desenvolvimento das crianças 

jovens e até adultos. 

Com o fenómeno da obesidade surgem perturbações psicossociais e emocionais, de 

salientar casos de depressão, ansiedade e diminuição da autoestima, distúrbios que podem ter a 

sua génese pela rejeição social, num contexto social onde há a primazia da beleza física 

conduzindo à discriminação educativa, social e culminando no isolamento social (Oliveira et al., 

2009). 

Segundo a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (2001), a obesidade pode 

causar problemas a nível psicológico, nos quais pode estar incluída a alteração da imagem 

corporal. 

A obesidade conduz assim a numerosas e negativas consequências para a saúde, das quais 

podemos destacar algumas de acordo com o quadro a baixo (quadro 2). 

 

 

Aparelho Cardiovascular 

 

 hipertensão arterial, 

 arteriosclerose,  

 insuficiência cardíaca congestiva  

 angina de peito 

 

 

Complicações Metabólicas 

 

 hiperlipidémia, 

 alterações de tolerância à glicose,  

 diabetes tipo 2, 

 gota; 
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Sistema Pulmonar 

 dispneia (dificuldade em respirar) e fadiga,  

 síndroma de insuficiência respiratória do obeso, 

 apneia de sono (ressonar), 

 embolismo pulmonar; 

 

Aparelho Gastrintestinal 

 esteatose hepática,  

 litíase vesicular (formação de areias ou 

pequenos cálculos na vesícula), 

 carcinoma do cólon 

 

 

Aparelho Urinário e Reprodutor 

 infertilidade e amenorreia (ausência anormal da 

menstruação),  

 incontinência urinária de esforço,  

 hiperplasia e carcinoma do endométrio, 

 carcinoma da mama,  

 carcinoma da próstata,  

 hipogonadismo hipotalâmico 

 hirsutismo; 

 

Outras alterações 

 osteoartroses,  

 insuficiência venosa crónica,  

 risco anestésico, 

  hérnias, 

  propensão a quedas 

 

Alterações Psicossociais 

 discriminação educativa, laboral e social;  

 isolamento social;  

 depressão e perda de autoestima 

Quadro 2: Problemas de saúde associados à Obesidade (adptado de Portal da 

Saúde, 2011) 

 

 Atualmente sabe-se que as doenças cardiovasculares são consideradas a principal causa 

de morte nos países desenvolvidos, de acordo com Pitanga (1998) a acumulação excessiva de 

gordura e consequente aumento do tecido adiposo, provocam o aumento de ácidos gordos no 

organismo levando estes a que haja uma maior predisposição para a ocorrência de acidentes 

cardiovasculares. 

 Relativamente aos problemas pulmonares associados à obesidade e de acordo com 

Wilmore e Costill (2003), esta epidemia aumenta os níveis de dióxido de carbono no organismo 

fazendo aumentar o numero de glóbulos vermelhos o que provoca uma resposta baixa da 

oxigenação do sangue, podendo levar a uma coagulação anormal do sangue, ampliação do 

coração e falhas cardíacas. 

De acordo com Hill & Lissau, 2002 as consequências físicas estão diretamente 

relacionadas com a obesidade, os efeitos psicológicas estão relacionadas principalmente com o 

desequilíbrio do peso e as consequências sociais estão ligadas às características do seu ambiente 

social. No entanto e segundo McArdle, Katch e Katch (2003) o que ainda não se encontra 
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verdadeiramente esclarecido é o fenómeno da obesidade por si só origina os riscos a que está 

associada esta doença, ou se somente é um coprodutor de uma condição médica. 

 É importante que a prevenção desta flagelo tenha uma visão multidisciplinar que tenha 

em atenção a educação nutricional dos indivíduos afetados, a atividade física dos mesmos e a 

avaliação e trabalho das variáveis psicológicas associadas à obesidade (Pereira, 2000) 

 

 

2.6. Prevenção e Tratamento da Obesidade da Criança e Adolescente 

A obesidade não é apenas um problema individual, trata-se pois de um problema que afeta 

toda a população. Assim a sua prevenção, bem como as estratégias a implementar devem 

assentar no envolvimento de esforços por parte de todos os setores da sociedade (OMS, 2000). 

A prevenção do risco de aumento de excesso de peso e da obesidade assenta em 

estratégias educacionais e ambientais, sendo no entanto esta uma condição de difícil tratamento 

e com elevada taxa de insucesso. O diagnóstico deve ser precoce e a terapêutica obriga não só à 

intervenção comportamental do jovem com excesso de gordura mas também na família, escola e 

comunidade envolvente (Sallis & Owen, 1999). 

A prevenção desta epidemia deve começar durante o período fértil da mulher e no decorrer 

de toda a gestação, com um estado nutricional adequado. Após o nascimento deve-se incentivar 

a promoção do aleitamento materno exclusivo até ao 6 mês de vida que é fator determinante de 

risco futuro de obesidade e excesso de peso (Teles, Reis & Dias, 2008). No tratamento e 

prevenção da obesidade infantil é necessário e fundamental a existência e cooperação de uma 

equipa multiprofissional (Dâmaso et al, 1995) formada por médicos, nutricionistas, psicólogo e 

um profissional de desporto. 

Os pilares fundamentais no tratamento da obesidade são, as modificações do 

comportamento e de hábitos de vida que requerem mudanças a nível alimentar e da prática da 

atividade física (Coutinho, 1998). 

Durante o crescimento, a promoção das refeições em família, uma correta alimentação e 

diversificada bem como a prática regular de atividade física são de extrema importância na 

aquisição de hábitos de vida saudáveis.  

Nesta lógica, a prevenção e o tratamento da obesidade adolescente deverão, 

desejavelmente, contemplar a aquisição de competências emocionais que ajudem os 

adolescentes a identificar os seus sentimentos e a aprender formas de se auto-controlar e de 



REVISÃO DA LITERATURA 

 

36 
 

conseguir gerir melhor os seus impulsos e relações, sem que para isso tenham de recorrer a 

hábitos alimentares prejudiciais, nomeadamente, comer em excesso. 

Steinbeck (2001) propôs um conjunto de estratégias para a prevenção desta epidemia: 

sendo algumas delas a promoção desde bastante cedo a redução de atividades sedentárias; na 

escola os jovens devem encontrar à sua disponibilidade atividades que promovam a atividade 

física e a aprendizagem de competências que o preparem para ter uma vida mais saudável; e a 

sociedade em geral promover atividades de lazer mais ativas para pais e filhos após o horário 

laboral. 

Sallis e Patrick (1994) afirmam que o método mais eficaz de prevenção da obesidade é o 

aumento da promoção de atividade física em idades pediátricas devendo contribuir para alcançar 

este objetivo as aulas de educação física, pois estas estão ao dispor das crianças desde idades 

muito precoces. 

Assim da interação da atividade física em colaboração com uma alimentação saudável e 

variada, estão reunidas as condições favoráveis para a manutenção de um peso corporal 

equilibrado e uma vida saudável (Mota & Sallis, 2002). 
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III. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, procederemos à descrição da metodologia utilizada no planeamento do 

estudo, bem como, dos instrumentos e procedimentos utilizados na operacionalização do 

mesmo. Assim, em qualquer investigação, é necessário um método. Este não é mais do que uma 

formalização do percurso intencionalmente ajustado ao objeto de estudo e é concebido como 

meio de direcionar a investigação para o seu objetivo, possibilitando a progressão do 

conhecimento acerca desse mesmo objetivo. 

A elaboração deste estudo teve como base a pesquisa intensiva em bibliotecas e 

documentos disponíveis online, a aplicação de um questionário de ocupação de tempos livres, onde 

estão incluídas as silhuetas de Collins (1991), onde as crianças definiram a imagem corporal 

percecionada por elas próprias. 

O paradigma que serviu de base à elaboração desta investigação foi o quasi-experimental, 

devido a ser impossível ao investigador aplicar todos os aspetos do método experimental (estudo 

realizado fora do contexto laboratorial). Em estudos deste tipo em que não é possível controlar 

todas as variáveis de estudo, é necessário algum cuidado na interpretação dos dados e das 

conclusões obtidas. 

 

3.1. Caracterização da amostra 

A amostra foi constituída por 331 alunos do Agrupamento de Escolas de Tarouca, com 

idades compreendidas entre os 10 e 16 anos (M=12,91 e DP=1,42), sendo 176 (53,2%) do 

género masculino e 155 (46,8%) do feminino, tendo em consideração os ciclos de ensino, 49,2% 

pertencente ao 2º ciclo e 50,8% ao 3º ciclo. Relativamente às idades, podemos verificar que a 

média de idade no 2º ciclo é de 11,75 anos e no 3ºciclo de 14,03 anos. 

 

Quadro 3 – Caracterização da amostra segundo o género, ciclo de ensino e idade. 

 
Masculino 

freq 

Feminino 

freq 

Idades 

M
 ± 

DP 

Total 

freq (%) 

2º ciclo 90 73 11,75 ± 0,81 163 (49,2%) 

3º ciclo 86 82 14,03 ± 0,89 168 (50,8%) 

Total 176 (53,2%) 155 (46,8%) 12,91± 1,42 331 (100%) 



METODOLOGIA 

 

39 
 

Relativamente aos dados antropométricos, podemos verificar que o peso dos elementos da 

amostra variou entre 29 Kg e 90 Kg, sendo a média de 47,88 e DP = 10,79 e a altura varia entre 

1,20 m e 1,84 m, sendo a média de 1,53 (DP = 0,11). 

Relativamente à caracterização e enquadramento geográfico, o agrupamento de escolas de 

Tarouca, pertence à cidade de Tarouca, distrito de Viseu. Sendo a maioria dos alunos oriundos 

da cidade de Tarouca (52,9%) e os restantes oriundos de pequenas freguesias que rodeiam o 

concelho.  

 

Quadro 4 – Caracterização do nível socioeconómico da amostra  

Profissão (estatuto 

socioeconómico) 

Nº de pais 

freq (%) 

Nº de mães 

freq (%) 

Total 

freq (%) 

Nível Alto 7 (2,1%) 6 (1,8%) 13 (1,9%) 

Nível Médio 41 (12,4%) 37 (11,2%) 78 (11,8%) 

Nível Médio-baixo 231 (69,8%)  104 (31,4%) 335 (50,6%) 

Nível Baixo 6 (1,8%) 164 (49,5%) 170 (25,7%) 

Desempregado 25 (7,6%) 14 (4,2%) 39 (5,9%) 

Não sabe / não responde 21 (6,3%) 6 (1,8%) 27 (4,1%) 

* Inclui alunos que não têm pai ou não sabem a sua profissão 

Total 331 (100%) 331(100%) 662 (100%) 

 

Na sua maioria o meio social é composto, por domésticas e operários da construção civil, 

é uma zona bastante afetada pelo desemprego e as famílias caracterizam-se por um estatuto 

socioeconómico médio baixo (50,6%). 

 

3.2. Critérios de seleção da amostra 

A amostra foi escolhida por conveniência, pelo facto de ser docente estagiária da escola 

onde a amostra foi utilizada, o que facilitou a sua escolha. Por outro lado, a seleção dos 

indivíduos da amostra obedeceu ao critério de ter idades compreendidas entre os 10 e 16 anos de 

idade matriculados regularmente e assíduos, da escola, esta escolha foi também tomada em 

consideração, devido às estimativas e estudos realizados neste campo, que revelam que as taxas 

de excesso de peso e obesidade estão a aumentar significativamente entre as crianças e 

adolescentes portugueses (Silva et al., 2008).  
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3.3. Variáveis do estudo  

3.3.1. Variáveis Independentes  

Nas variáveis independentes consideramos a prevalência de obesidade (normoponderal e 

Sob+Obesos), o género (masculino e feminino) e a escolaridade em que os alunos se encontram 

(2º e 3º ciclo). 

3.3.2. Variáveis Dependentes  

As variáveis dependentes selecionadas foram a insatisfação corporal e a ocupação dos 

tempos livres; atividade física e atividades sedentárias (ver televisão, jogar computador, jogar 

jogos eletrónicos, estar na internet, estudar e estar com os amigos). 

 

3.4. Instrumentos e Procedimentos 

Para atingir os objetivos deste estudo foi necessário utilizar alguns instrumentos e 

procedimentos para a operacionalização dos mesmos. A recolha de dados necessários para a 

realização deste estudo decorreu entre os meses de janeiro de 2011 e fevereiro de 2011, durante 

uma aula de Educação Física. Inicialmente foi pedido à direção da escola autorização para ser 

realizado este questionário aos alunos (autorização contemplada no protocolo de estágio entre a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a respetiva Escola). Depois de ser dada essa 

autorização, foi solicitado aos professores de Educação Física que numa aula de cada turma 

pudesse pesar e medir os alunos, como também os ajudar a preencher as perguntas do 

questionário, tendo sido registado no respetivo questionário. 

 

3.4.1. IMC 

Os procedimentos de medição das variáveis antropométricas realizadas neste estudo, estão 

de acordo com o descrito pela WHO (2000). Para medir o peso, o aluno foi colocado descalço, 

em t-shirt e em calção ou calça, na posição anatómica de referência (corpo vertical, totalmente 

estendido, com os membros superiores estendidos ao lado do tronco e com o olhar dirigido para 

a frente e o mais imóvel possível) numa balança digital marca seca. Os valores desta medida 

foram registados em quilogramas (Kg), com aproximação até 100g. O peso registado 

corresponde à média de duas avaliações efetuadas.  
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Para a avaliação da estatura, foi utilizada uma fita métrica fixa à parede a uma altura de 2 

metros. A altura total do corpo corresponde à distância máxima entre o ponto de referência do 

solo e o vértex da cabeça, devendo esta estar posicionada segundo o plano de Frankfort. Esta 

variável foi obtida com o aluno descalço e encostado a um plano vertical com os calcanhares, 

nádegas, omoplatas e cabeça encostados a esse plano e o mais imóvel possível. Os valores foram 

registados em centímetros. 

Para a análise da composição corporal foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC), 

(Peso/Estatura
2
). Os valores do IMC foram apresentados segundo os pontos de corte para 

magreza, normoponderal, excesso de peso e obeso, propostos por Cole et al. (2000,), tendo em 

consideração a idade e o sexo. Para o tratamento estatístico, na análise descritiva da prevalência 

da obesidade foi dividida apenas em três categorias (1) Normoponderal (indivíduos magros e 

normais), (2) Excesso de Peso e (3) Obesos, e na análise comparativa a amostra foi dividida em 

duas categorias: (1) Normoponderal (indivíduos magros e normais); (2) Sob+Obesos (individuso 

com excesso de peso e obesidade). 

As medidas antropométricas foram realizadas com o mesmo material e pelos mesmos 

investigadores, segundo uma metodologia definida para que os resultados pudessem ser 

claramente entendidos e no futuro, utilizados por outros autores, assim, para todos os sujeitos 

foram utilizados os mesmos instrumentos de medida e procedimentos. 

 

3.4.2. Questionário de Estilos de Vida 

Para a recolha dos dados a avaliar nestes parâmetros foi utilizado um questionário on-line, 

baseado no questionário da Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) (Anexo, pág. 

83) e já utilizado em vários estudos, no âmbito do projeto de estratégias locais de saúde (ELSa). 

O procedimento para o preenchimento deste questionário, foi o seguinte: o preenchimento das 

questões peso, altura e idade foi realizado pelo avaliador para as restantes perguntas o avaliador 

leu as questões aos alunos, e estes procederam ao preenchimento das respostas.  

 

3.4.2.1. Questionário de Dados Biográficos 

Os dados individuais selecionados, dos alunos foram, o sexo, idade e ano que 

frequentavam. A idade decimal foi calculada desde a data de nascimento até à data da medição 

dos dados antropométricos e transformada em valores decimais. 
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A variável profissões dos pais foi medida através de uma escala nominal com 4 categorias 

elaboradas com base na Classificação Nacional das Profissões (INE, 1994).  

1 – Nível Alto: quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros superiores de 

empresas, especialistas das profissões intelectuais e científicas, 2 – Nível Médio: Técnicos 

profissionais de nível intermédio, pessoal administrativo e similares, contabilistas, empregados 

de escritório, funcionários públicos médios, empreiteiros da construção civil e agentes das 

forças militarizadas 3 – Nível Médio-Baixo – Pessoal de serviços e vendedores, eletricistas, 

motoristas, trabalhadores da agricultura e pescas, operários fabris e da construção civil, 

empregados da hotelaria e restauração, 4 – Nível Baixo: Trabalhadores não qualificados, 

domésticas e reformados.  

O estatuto socioeconómico utilizado neste estudo, baseou-se na caracterização 

socioprofissional dos pais e nível de escolaridade, para a obtenção destes parâmetros, foi 

realizada a comparação com os dados dos estudos de turma do Projeto Educativo de Escola 

(PEE). Existe uma forte relação entre o estatuto socioeconómico e a obesidade (Molarius, 2003). 

O estatuto socioeconómico é descrito por vários indicadores, como o rendimento, profissão, 

educação e o local onde se vive.  

 

3.4.2.2. Imagem Corporal 

Numa fase inicial do questionário era solicitado aos alunos que identificassem as sete figuras 

(silhuetas) e de 1 (magreza) a 7 (Obesidade) definidas por Collins (1991) e selecionassem a figura 

com qual se identificavam, assim como, também era pedido que elegessem aquela figura que 

gostariam de ser. Para o cálculo da insatisfação com a imagem corporal foi subtraída a imagem 

prececionada à pretendida. Quando a diferença é negativa, o individuo deseja engordar, quando é 

positiva é porque deseja emagrecer e quando o valor é nulo sente-se satisfeito com a própria 

imagem. 

 

3.4.2.3. Atividades de Tempos Livres  

Para a analise deste parâmetro foram colocadas duas questões aos alunos sobre a prática 

desportiva, uma primeira questão acerca da frequência semanal de prática desportiva, sendo a 

resposta avaliada numa escala de Likert de 5 níveis, variando entre “nunca” e “todos os dias”, e 

uma segunda questão referente ao tipo de modalidade praticada  
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Relativamente às outras atividades de tempos livres, foram incluídas as seguintes 

variáveis: ver televisão, jogar jogos eletrónicos, estar na internet, estudar e estar com os amigos 

(durante a semana e a fim de semana). A resposta foi dada numa escala de Likert de 6 niveis, 

variando entre “0 h” e “mais de 5 h”. 

 

3.5. Análise dos dados  

O tratamento e análise dos dados recolhidos foram feitos com recurso ao programa IBM 

SPSS®, versão 19 para Windows® com um nível de significância de p <0,05. 

Na análise descritiva dos resultados recorreu-se à frequência e percentagem. Foi utilizado 

o teste do Qui-Quadrado e Mann Whitney (Z) para realizar a comparação da insatisfação com a 

imagem corporal e a ocupação dos tempos livres, respetivamente, em função das variáveis 

independentes. 

Para verificara o grau de associação entre variáveis foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Spearman. 
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IV. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A apresentação dos resultados está de acordo com o objetivo selecionado para este estudo. 

Sendo este capítulo constituído por três análises: a descritiva, a comparativa e a correlacional.  

 

4.1. Análise Descritiva  

Nesta primeira análise, apresentamos os resultados relativamente à prevalência da 

obesidade por géneros e para a amostra total. Posteriormente irem apresentar a análise descritiva 

da imagem corporal percecionada e pretendida e insatisfação com a imagem corporal das 

crianças, a ocupação dos tempos livres e os hábitos de prática desportiva. 

 

4.1.1. Prevalência de Obesidade 

No quadro 5 apresentamos a prevalência da obesidade para a amostra total e por géneros. 

 

Quadro 5 – Análise descritiva segundo a prevalência de obesidade 

 

 

Normoponderal 

n=236 

 Excesso de 

Peso 

n=55 

 
Obeso 

n=10 

 
Sob+Obesos 

n=65 

freq %  freq %  freq %  freq % 

Feminino 113 72,9%  41 26,6%  1 0,6%  42 27,2% 

Masculino 123 69,9%  44 25%  9 5,1%  53 30,1% 

 

Da análise do quadro acima podemos referir que 10 indivíduos (3,0%) apresentam 

obesidade, sendo quase a totalidade referente ao género masculino, apresentando somente um 

elemento do género feminino obesidade. Dos 331 indivíduos da amostra 55 crianças e 

adolescentes apresentam excesso de peso (25,7%), desta percentagem fazem parte 41 raparigas e 
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44 rapazes. No total da amostra de salientar que 27,2% das raparigas são sob+obesos, enquanto 

que 30,1% dos rapazes apresentam excesso de peso ou obesidade. 

No entanto podemos realçar que a maioria das crianças e adolescentes, tanto raparigas 

como rapazes apresentam o peso dentro dos valores padrões para as idades (71,3%). 

 

4.1.2. Imagem corporal 

No quadro 6 e 7 são apresentados os resultados para a amostra total referentes à imagem 

corporal percecionada e pretendida. 

 

Quadro 6 – Análise descritiva da imagem corporal percecionada e pretendida 

Imagem corporal  1 2 3 4 5 6 7 

 

Percecionada 

n=329 

 

freq 

% 

 

2 

(0,6%) 

 

10 

(3,0%) 

 

85 

(25,8%) 

 

162 

(49,2%) 

 

57 

(17,3%) 

 

12 

(3,6%) 

 

1 

(0,3%) 

 

Pretendida 

n=329 

 

freq 

% 

 

1 

(0,3%) 

 

15 

(4,6%) 

 

102 

(31,0%) 

 

194 

(59,0%) 

 

16 

(4,9%) 

 

0 

(0,0%) 

 

1 

(0,3%) 

 

Analisando o quadro anterior, podemos observar que grande parte dos indivíduos (49,2%) 

afirma ter uma imagem do seu próprio corpo correspondente à figura quatro, por outro lado 

25,8% responderam ser a imagem 3. Observando agora os dados referentes à imagem pretendida 

verificamos que 59,0% dos indivíduos afirmam querer ter um corpo como o representado pela 

figura quatro e 31% referente à figura 3. 
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Quadro 7 – Analise descritiva da insatisfação corporal  

  - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

 

Insatisfação 

corporal 

n=329 

 

 

Freq 

% 

1 

(0,3%) 

1 

(0,3%) 

5 

(1,5%) 

51 

(15,5%) 

149 

(45,3%) 

92 

(28,0%) 

25 

(7,6%) 

5 

(1,5%) 

 
 17,6%  

Deseja Engordar 
 

37,1% 

Deseja Emagrecer 

 

Relativamente à análise do quadro anterior correspondente à insatisfação corporal, 

podemos verificar que grande parte dos indivíduos apresenta-se insatisfeito com a imagem 

corporal que apresenta (54,7%), 17,6% deseja engordar enquanto 37,1% deseja emagrecer. 
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4.1.3. Ocupação dos tempos livres 

Nos quadros apresentados de seguida relativamente às questões relacionadas com a 

ocupação dos tempos livres foi tida em conta e considerada a Escala de Likert: 

 

Quadro 8 – Análise descritiva das atividades de ocupação dos tempos livres  

Questão 0 h 1 h 2 h 3 h 4 h ≥ 5 h 

TV semana 

 

TV fim de semana 

 

5 

(1,5%) 

7 

(2,1%) 

 

50 

(15,1%) 

28 

(8,5%) 

 

83 

(25,1%) 

48 

(14,5%) 

 

69 

(20,8%) 

65 

(19,6%) 

 

51 

(15,4%) 

59 

(17,8%) 

 

73 

(22,1%) 

124 

(37,5%) 

 

Jogos eletrónicos semana 

 

Jogos eletrónicos fim de 

semana 

 

68 

(20,5%) 

60 

(18,1%) 

 

84 

(25,4%) 

67 

(20,2%) 

 

50 

(15,1%) 

54 

(16,3%) 

 

54 

(16,3%) 

48 

(14,5%) 

 

34 

(10,3%) 

35 

(10,6%) 

 

40 

(12,1%) 

66 

(19,9%) 

 

Internet semana 

 

Internet fim de semana 

 

53 

(16,0%) 

52 

(15,7%) 

 

74 

(22,4%) 

55 

(16,6%) 

 

69 

(20,8%) 

64 

(19,3%) 

 

52 

(15,7%) 

51 

(15,4%) 

 

36 

(10,9%) 

37 

(11,2%) 

 

46 

(13,9%) 

71 

(21,5%) 

Estudo semana 

 

Estudo fim de semana 

 

11 

(3,3%) 

16 

(4,8%) 

 

64 

(19,3%) 

67 

(20,2%) 

 

73 

(22,1%) 

72 

(21,8%) 

 

72 

(21,8%) 

70 

(21,1%) 

 

57 

(17,2%) 

64 

(19,3%) 

 

53 

(16,0%) 

41 

(12,4%) 

Amigos semana 

 

Amigos fim de semana 

 

12 

(3,6%) 

37 

(11,2%) 

 

14 

(4,2%) 

67 

(20,2%) 

 

34 

(10,3%) 

60 

(18,1%) 

 

47 

(14,2%) 

54 

(16,3%) 

 

46 

(13,9%) 

31 

(9,4%) 

 

177 

(53,5%) 

81 

(24,5%) 

 

No quadro anterior podemos verificamos quais as atividades de ocupação de tempo livres 

que as crianças e adolescentes preferem, bem como a frequência com que realizam estas 

atividades. De salientar que a atividade que mais referem realizar e com mais frequência tanto à 

semana como ao fim de semana é ver televisão. As atividades de jogos eletrónicos, estar na 
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internet e com os amigos é mais durante o fim de semana que acontece. Em relação ao estudar a 

frequência de horas semanais e ao fim de semana está distribuída uniformemente. 

 

4.1.4. Hábitos de prática desportiva 

No quadro seguinte é apresentado os hábitos desportivos das crianças e adolescentes 

considerando a Escala de Likert  

 

 

Quadro 9 – Analise descritiva da prática desportiva  

Questão nunca raramente ás vezes 
dia sim 

dia não 

todos 

os dias 

Praticas desporto físico, para além do 

que praticas na escola, com um treinador 

ou professor? 

50 

(15,1%) 

13 

(3,9%) 

85 

(25,7%) 

79 

(23,9%) 

104 

(31,4%) 

 

Após a análise do quadro anterior podemos constatar que a maioria possui hábitos de 

prática desportiva, pois 31,4% da amostra afirma praticar todos os dias qualquer tipo de 

exercício físico, por outro lado, 15,1% revelam não possuir qualquer tipo de prática desportiva. 

As atividades que os alunos mais referenciaram que praticam são: o futebol, a natação e a 

ginástica. 
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4.2. Análise Comparativa  

 

4.2.1. Comparação da Insatisfação Corporal  

4.2.1.1.Segundo a prevalência de Obesidade 

Para analisar a comparação da Insatisfação Corporal segundo a prevalência de Obesidade 

das crianças e adolescentes foi utilizado o teste do Qui-Quadrado.  

Quadro 10 – Comparação da insatisfação corporal segundo a prevalência de obesidade 

 

 

 Normoponderal 

n=236  

(71,7%) 

  Sob+Obesos 

n=93 

(28,3%) 

  

Total 

 

 freq %   freq %  freq % 

 

Deseja 

Engordar 

 

 

53 22,5%  

 

5 5,4% 

 

58 17,6% 

Deseja 

Emagrecer 

 
52 22,0%  

 
70 75,3% 

 
122 37,1% 

Satisfeito  131 55,5%   18 19,4%  149 45,3% 

2
 = 81,278 e p = 0,000 

Como podemos observar no quadro as diferenças entre os alunos normoponderal e com 

excesso de peso e obesidade, são estatisticamente significativas (2 = 81,278; p = 0,000) no que 

diz respeito à insatisfação com a imagem corporal. 

Verifica-se uma maior insatisfação com a imagem corporal nos indivíduos com excesso de 

peso e obesidade comparativamente aos normoponderais, 80,6% e 44,5 % respetivamente. Dos 

80,6% sob+obesos insatisfeitos, a maior parte deseja emagrecer (75,3%). No que diz respeito 

aos normoponderais, cerca de 44,6% encontram-se insatisfeitos, desejando metade emagrecer e 

outra metade engordar. 
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4.2.1.2. Segundo o Género 

Para examinar a comparação da Insatisfação Corporal segundo o Género foi utilizado o 

teste do Qui-Quadrado.  

 

Quadro 11 – Comparação da insatisfação corporal segundo o género 

 

 

 Masculino 

n= 175 

(53,2%) 

 Feminino 

n=154 

(46,8%) 

 
 

Total 

 

 freq %  freq %  freq % 

 

Deseja 

Engordar  

 

 

29 16,6% 

 

29 18,8% 

 

58 17,6% 

Deseja 

Emagrecer  

 59 33,7%  63 40,9%  122 37,1% 

Satisfeito 
 87 49,7%  62 40,5%  149 45,3% 

2
 = 2,998 e p = 0,223 

Como podemos observar no quadro as diferenças entre géneros ao nível da insatisfação co 

a imagem corporal não são estatisticamente significativas (2
 = 2,998; p = 0,223). 

No entanto o género feminino (59,7%) sente-se mais insatisfeito com a imagem corporal 

comparativamente com o masculino (50,3%), em que a maior percentagem das raparigas 

insatisfeitas desejam emagrecer 40,9%. 
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4.2.1.3. Segundo o Nível de Escolaridade 

Para dissecar a comparação da Insatisfação Corporal segundo o Nível de Escolaridade foi 

utilizado o teste do qui-quadrado.  

 

Quadro 12 – Comparação da insatisfação corporal segundo o nível de escolaridade  

 

 

 2ºCiclo 

n=161 

(49,0%) 

 3ºCiclo 

n=168 

(51,0%)  

 
 

Total 

 

 freq %  freq %  freq % 

 

Deseja 

Engordar 

 

35 21,7% 

 

23 13,7% 

 

58 17,6% 

Deseja 

Emagrecer 

 59 36,6%  63 37,5%  122 37,1% 

Satisfeito 
 67 41,6%  82 48,8%  149 45,3% 

2
 = 3,977 e p = 0,137 

 Como podemos observar no quadro, as diferenças não são estatisticamente significativas 

(2 = 3,977; p = 0,137) entre os alunos dos diferentes níveis de escolaridade, quanto à 

insatisfação com a imagem corporal. No entanto quanto mais jovens os indivíduos sentem-se 

mais insatisfeitos (58,4 % do 2º ciclo e 51,2% do 3º ciclo), sendo também a percentagem dos 

que desejam engordar superior nos mais jovens (21,7 % e 13,7% respetivamente). 
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4.2.2. Comparação da Ocupação dos Tempos Livres  

4.2.2.1. Segundo a Prevalência de Obesidade 

Para verificar se existem diferenças estatisticamente significativas na ocupação dos 

tempos livres entre a prevalência de obesidade, recorreu-se ao teste não paramétrico de Mann-

Whitney com nível de significância de 0,05. 

 

Quadro 13 – Comparação da ocupação dos tempos livres segundo a prevalência de 

obesidade  

Questões 

Normoponderal 

n=236 

Sob+Obesos 

n=84 Z p 

M DP M DP 

 

Prática desportiva 

 

 

3,63 

 

 

1,367 

 

 

3,27 

 

 

1,340 

 

 

-2,419* 

 

 

0,016 

 

TV semana 3,99 1,407 4,02 1,480 -0,210 0,834 

TV fim de semana 4,57 1,435 4,49 1,436 -0,488 0,626 

       

Jogos eletrónicos semana 3,14 1,667 2,87 1,628 -1,359 0,174 

Jogos eletrónicos fim de semana 3,42 1,798 3,32 1,730 -0,356 0,722 

       

Internet semana 3,29 1,664 3,14 1,549 -0,721 0,471 

Internet fim de semana 3,62 1,784 3,35 1,644 -1,226 0,220 

       

Estudo semana 3,74 1,449 3,89 1,418 -0,838 0,402 

Estudo fim de semana 3,72 1,440 3,55 1,419 -1,020 0,308 

       

Amigos semana 4,85 1,465 5,09 1,341 -1,475 0,140 

Amigos fim de semana 3,80 1,734 3,32 1,661 -2,246* 0,025 

Z - valor da estatística estandardizada do Teste de Mann-Whitney; * p <0,05; M – média; DP – desvio padrão. 

Os resultados apresentados no quadro 13 mostram que as diferenças entre os dois grupos 

são estatisticamente significativas apenas na prática desportiva (p= 0,016) e no número de horas 

por dia com os amigos, durante o fim de semana (p= 0,025). Os indivíduos normoponderais 

praticam mais desporto, bem como estão mais tempo com os amigos do que os com excesso de 

peso e obesidade. 
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4.2.2.2. Segundo o Género 

Para verificar se existem diferenças entre os elementos do género masculino e os do 

género feminino quanto à ocupação dos tempos livres, recorreu-se ao teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. 

 

Quadro 14 – Comparação da ocupação dos tempos livres segundo o género   

Questões 

Masculino 

n=176 

Feminino 

n=155 Z P 

M DP M DP 

 

Prática desportiva 

 

3,74 

 

1,338 

 

3,28 

 

1,361 

 

-3,380** 

 

0,001 

       

TV semana 4,01 1,390 3,98 1,470 -0,246 0,806 

TV fim de semana 4,60 1,439 4,50 1,430 -0,683 0,495 

       

Jogos eletrónicos semana 3,70 1,654 2,34 1,340 -7,358** 0,000 

Jogos eletrónicos fim de semana 4,07 1,714 2,61 1,509 -7,429** 0,000 

       

Internet semana 3,65 1,610 2,79 1,534 -4,929** 0,000 

Internet fim de semana 3,89 1,692 3,14 1,728 -3,870** 0,000 

       

Estudo semana 3,75 1,456 3,82 1,424 -0,399 0,690 

Estudo fim de semana 3,61 1,402 3,75 1,471 -0,815 0,415 

       

Amigos semana 4,77 1,465 5,08 1,381 -2,424* 0,015 

Amigos fim de semana 3,84 1,670 3,46 1,768 -2,015* 0,044 

Z - valor da estatística estandardizada do Teste de Mann-Whitney para amostras independentes; M – 

media; DP – desvio padrão;  ** p <0,01; * p <0,05. 

Os resultados apresentados no quadro 14 permitem verificarr que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o género masculino e o feminino na forma de ocupar os 

tempos livres, especificamente, na prática desportiva (p= 0,001), jogos eletrónicos (p=0,00), 

internet (p=0,00) durante a semana e a fim de semana e estar com os amigos na semana 

(p=0,015) e fim de semana (p=0,044). 
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Verifica-se que os rapazes praticam mais desporto, ocupam mais o seu tempo com jogos 

eletrónicos e internet (tanto à semana como ao fim de semana) e estão mais com os amigos ao 

fim de semana comparativamente com as raparigas. Por outro lado são as raparigas que estão 

mais com os amigos durante a semana. 

 

4.2.2.3. Segundo o Nível de Escolaridade  

Para verificar se existem diferenças entre os alunos do 2º ciclo e do 3º ciclo quanto à 

quanto à ocupação dos tempos livres, recorreu-se ao teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

Quadro 15 – Comparação da ocupação dos tempos livres segundo o nível de escolaridade 

Questões 

2º ciclo 

n=176 

3º ciclo 

n=155 Z P 

M DP M DP 

 

Prática desportiva 

 

3,67 

 

1,357 

 

3,39 

 

1,367 

 

-2,065* 

 

0,039 

       

TV semana 3,96 1,482 4,03 1,373 -0,353 0,724 

TV fim de semana 4,55 1,483 4,55 1,388 -0,280 0,780 

       

Jogos eletrónicos semana 3,04 1,632 3,09 1,688 0,168 0,867 

Jogos eletrónicos fim de semana 3,38 1,797 3,40 1,762 -0,152 0,879 

       

Internet semana 3,02 1,609 3,47 1,627 -2,551* 0,011 

Internet fim de semana 3,22 1,783 3,85 1,658 -3,355** 0,001 

       

Estudo semana 3,95 1,531 3,62 1,330 -2,124* 0,034 

Estudo fim de semana 3,83 1,529 3,52 1,322 -1,924 0,054 

       

Amigos semana 4,78 1,568 5,05 1,280 -1,185 0,236 

Amigos fim de semana 3,60 1,767 3,72 1,684 -0,652 0,514 

Z - valor da estatística estandardizada do Teste de Mann-Whitney para amostras independentes; M – 

media; DP – desvio padrão; ** p <0,01; * p <0,05. 

Os resultados apresentados no quadro 15 permitem concluir que existem diferenças 

estatisticamente significativas nas variáveis prática desportiva (p= 0,039), horas na internet 

durante a semana (p=0,011), horas na internet durante o fim de semana (p= 0,001) e horas de 

estudo por dia durante a semana (p= 0,034). 
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Os alunos do 2º ciclo praticam mais desporto e estudam mais durante a semana; e os do 3º 

ciclo estão mais horas na internet, à semana e ao fim de semana. 

 

4.3. Análise Correlacional 

Foram realizadas correlações entre as variáveis Imagem Corporal (percecionada, 

pretendida e insatisfação) e o IMC e entre as Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e o 

IMC, mas serão apenas apresentadas as que são estatisticamente significativas. 

 

Quadro 16 – correlação entre a imagem corporal e as atividades de ocupação dos tempos 

livres com o IMC 

Questões 
IMC 

Rho p 

 

Imagem Corporal Percecionada 

 

0,526** 

 

0,000 

 

Insatisfação Corporal 

 

0,477** 

 

0,000 

 

Prática desportiva 

 

-0,139* 

 

0,011 

 

Amigos fim de semana 

 

-0,118* 

 

0,032 

rho – coeficiente de correlação de Spearman; ** p <0,01 e * p <0,05. 

Através da análise do quadro anterior podemos referir que a imagem corporal 

percecionada (p= 0,000) e a insatisfação (p= 0,000) apresentam uma associação moderada e 

positiva com o IMC. Relativamente às atividades de ocupação dos tempos livres, tanto a prática 

desportiva (p= 0,011) como estar com os amigos ao fim de semana (p= 0,032) apresentam uma 

associação baixa e negativa com o IMC. 
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V. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentaremos a discussão dos resultados, tendo em conta os objetivos 

definidos, comparar as atividades de ocupação dos tempos livres e a imagem corporal de jovens 

em função do género da prevalência de obesidade e do nível de escolaridade e por fim relacionar 

a ocupação dos tempos livres e a imagem corporal com o Índice de Massa Corporal (IMC). 

A organização deste capítulo segue a mesma lógica de todo o trabalho que o precedeu, 

assim inicialmente será realizada a discussão da análise descritiva e, seguidamente, será feita a 

discussão da análise inferencial, tendo em conta as comparações e correlações das variáveis 

estudadas. 

 

 

5.1. Análise Descritiva 

 

5.1.1. Prevalência de Obesidade 

Relativamente à prevalência de Obesidade, os dados deste estudo demonstram que as 

raparigas apresentam valores mais elevados para o excesso de peso e normoponderal, enquanto 

que os rapazes apresentam valores mais elevados para obesidade. Estes resultados vão de 

encontro com um estudo realizado por Ferreira (2010), sobre a prevalência de obesidade 

infantojuvenil em Portugal Continental onde se obtiveram-se indicadores de excesso de peso 

superiores nos rapazes em relação às raparigas, 31,7% e 29,3%, respetivamente. Tal facto é 

concordante com estudos europeus onde os rapazes apresentam indicadores mais elevados de 

prevalência de obesidade do que as raparigas na maioria dos países (WHO., 2004). Também no 

estudo de Matos et al. (2006), os rapazes apresentam valores ligeiramente superiores em relação às 

raparigas. 

Analisando um estudo realizado com crianças e adolescentes do distrito de Viseu (Amaral, 

Pereira e Escoval, 2007) obtiveram resultados idênticos ao do nosso estudo, assim estes autores 

afirmam que nesta zona do país regista-se uma elevada prevalência de excesso de peso e 

obesidade, sendo superior nos género masculino, com diferenças geográficas.  
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Este facto poderá ser justificado pela preocupação com o peso e a imagem corporal das 

raparigas já demonstrada em vários estudos sobre o comportamento alimentar nas adolescentes, 

que se traduz num menor consumo de alimentos em geral comparativamente com os rapazes 

(Weaver, 2000; Lappe, 2004) citado por Ferreira (2010). 

 

5.1.2. Imagem Corporal 

Analisando os resultados obtidos, podemos verificar a nível geral, que as crianças 

percecionam-se com a imagem corporal 4 e também desejam a mesma imagem, embora as 

respostas dadas pelas crianças variam no valor mínimo de 1, até um valor máximo de 7, tanto na 

imagem corporal percecionada como na desejada. Dito desta forma, remete-nos para uma 

grande satisfação da imagem corporal das crianças, mas analisando os dados verificamos que 

apenas estão satisfeitas (45,3%). A grande maioria destas crianças está insatisfeita por ser gorda, 

e deseja emagrecer (37,1%).  

De acordo com Dohnt e Tiggermann (2006),citado por Coelho, Mourão-Carvalhal, Santos 

e Fonseca (2010), realizaram um estudo com crianças dos 5 aos 8 anos de idade, verificaram que 

um grande número de meninas deseja um ideal de imagem corporal de magreza. 

Este facto pode dever-se aos costumes vividos pela sociedade de hoje em dia, o que pode 

refletir-se nas crianças, pois a maioria das crianças deste estudo apresenta peso normal. 

 

5.1.3. Ocupação dos Tempos Livres 

De todas as atividades de tempos livres estudadas, podemos verificar que quase todas 

apresentam valores mais elevados ao fim de semana, com exceção de Estudar e estar com os 

Amigos. Desta forma podemos concluir que as crianças estudam mais durante a semana bem 

como passam mais tempos com os amigos nos intervalos, enquanto que no fim de semana 

procuram outras atividades, principalmente atividades como ver televisão, jogar jogos 

eletrónicos e estar na internet. As atividades com mais adesão, são a televisão, pois nem todas as 

crianças possuem internet e jogos eletrónicos, o que também pode depender do seu estatuto 

social. Atendendo a este facto, analisando os nossos dados, verificamos que os jogos eletrónicos 

apresentam os valores mais baixos, tanto durante a semana como também ao fim de semana.  
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Num estudo realizado por Marivoet (2001) citado por Loureiro (2004), ver televisão 

constitui a prática de lazer preferida para a maioria da população portuguesa. Um terço dos 

jovens afirma ver televisão 4 horas ou mais por semana. Os jovens portugueses estão entre os 

maiores consumidores de televisão da União Europeia (King, Would, Tudor-Smith & Harel, 

1996) citado por Loureiro (2004). 

Segundo Matos et al. (2006), os comportamentos adotados nos períodos de lazer são 

dependentes das influências dos pares e dos familiares com quem os indivíduos interagem. Estas 

diferenças poderão estar justificadas pela influência da publicidade transmitida na TV, sendo 

maioritariamente dirigida para os mais jovens levando a uma massificação de consumo 

(W.H.O., 2004).  

 

5.1.4. Hábitos de Pratica de Desporto 

Relativamente aos hábitos de prática desportiva de salientar que a grande maioria da 

amostra apresenta níveis de prática bastante satisfatórios, no entanto existe ainda uma grande 

percentagem (19,0%) que nunca pratica ou raramente pratica desporto. Assim os dados do nosso 

estudo vão de encontro aos argumentos apresentados por Mourão-Carvalhal (2000), que refere que a 

baixa prática de atividade física regulamentada se deve ao facto da amostra pertencer a um nível 

socioeconómico baixo mas também, ao facto de viverem em zonas rurais, onde a oferta de 

programas de atividades físicas desportivas é muito reduzida. 

Costa (1997) verificou que a atividade física pode exercer alguma influência nos níveis de 

saúde, condição física e nos hábitos de vida dos alunos, afirmando contudo, que esta influência 

ainda não é muito significativa devido à fraca regularidade da prática desportiva, ao tempo de 

atividade por treino/aula ou à formação dos treinadores 

Relativamente ao tipo de atividade praticada, a modalidade mais praticada é o futebol, 

natação e a ginástica. Estas opções têm a ver com as ofertas locais de modalidades desportivas e 

também às questões culturais. 
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5.2. Análise Comparativa 

 

5.2.1. Comparação da Insatisfação Corporal  

 

5.2.1.1. Segundo a Prevalência de Obesidade 

Analisando os resultados obtidos podemos afirmar que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os alunos dos dois grupos (normoponderal e sob+obesos), 

quanto à insatisfação com a imagem corporal. Assim do grupo sob+obesos, 75,3% não se 

encontram satisfeitos coma imagem que apresentam, desejando emagrecer. Segundo os autores 

Fonseca e Matos (2005), citado por Leal (2009) no estudo que realizaram verificaram que os 

adolescentes com excesso de peso afirmam ter uma perceção do próprio corpo negativa, da 

saúde e da sua aparência física revelando o desejo de quererem modificar a silhueta corporal, 

isto é o desejo de se tornarem mais magras. 

Também Batista (1995) afirma que mulheres obesas tendem a estar mais insatisfeitas 

com as características físicas do corpo, o que corrobora com resultados do presente estudo 

realizado, em que os elementos com peso a mais desejam alterar a sua fisionomia querendo 

emagrecer. 

O resultado de alguns estudos efetuados demonstra que à medida que aumentava o IMC, 

diminuía o nível de satisfação com a imagem corporal, sendo os homens os que apresentavam 

maior satisfação comparativamente com as mulheres (Markey & Markey, 2005; Killion, 

Rodriguez, Rawlins, Miguez & Soledad, 2003) citado por Oliveira (2008). 

Pode-se aferir que as crianças mais magras têm uma melhor perceção face à sua imagem 

corporal, conseguindo adaptar-se melhor a uma sociedade cada vez mais obstinada pelo corpo 

magro. 

 

5.2.1.2. Segundo o Género 

De salientar que as diferenças entre os géneros (masculino e feminino) quanto à 

insatisfação com a imagem corporal, não são estatisticamente significativas, no entanto ao 

analisarmos os resultados denotamos que existem mais elementos do género feminino desejar 

emagrecer (40,9%) do que os indivíduos do género masculino (33,7%). Desta forma os 
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resultados obtidos apesar de não serem estatisticamente significativos vão de encontro com os 

mais variados estudos realizados neste âmbito, uma vez que também neste estudo são os 

elementos do género feminino os que mais se encontram insatisfeitos com a imagem corporal e 

pretendem emagrecer. Assim e de acordo com Estudo Nacional da Rede Europeia HBSC /OMS 

(1998os resultados são semelhantes ao do nosso estudo assim de salientar que os rapazes 

apresentam graus de satisfação da imagem corporal mais elevados do que as raparigas, 

considerando-se estas sempre mais gordas e com intenção de alterar a sua imagem corporal. 

Também Batista (1995) obteve resultados semelhantes ao realizar um estudo com 629 

adolescentes caucasóides, com idade decimal de média 14,54 anos conclui que conforme o peso 

corporal das raparigas aumentava diminuía a satisfação com a sua imagem corporal, o mesmo 

autor afirma que mulheres obesas tendem a estra mais insatisfeitas com as características físicas 

do corpo. 

O resultado de alguns estudos efetuados demonstra que à medida que aumentava o IMC, 

diminuía o nível de satisfação com a imagem corporal, sendo os homens os que apresentavam 

maior satisfação comparativamente com as mulheres (Markey & Markey, 2005; Killion, 

Rodriguez, Rawlins, Miguez & Soledad, 2003) citado por Oliveira (2008). 

De acordo também com o estudo realizado pela HBSC (Matos et al 2006) os resultados 

são semelhantes ao presente estudo, assim também se encontraram diferenças entre os rapazes e 

as raparigas quanto à insatisfação corporal, assim são as raparigas que mais frequentemente 

respondem que alterariam alguma coisa no corpo. 

A maioria dos artigos demonstram que as meninas relatam mais insatisfação com o 

corpo que os meninos, porém, alguns artigos mostram que a prevalência de insatisfação corporal 

é semelhante entre os dois sexos, mas na sua totalidade elas preferem ser mais magras, enquanto 

os meninos preferem um corpo maior, provavelmente não significando o desejo de ter mais 

gordura corporal, e sim ter um porte atlético (Pinheiro, 2003). 

 

5.2.1.3. Segundo o Nível de Escolaridade 

Relativamente aos níveis de insatisfação corporal segundo o nível de escolaridade de 

salientar que não se verificam diferenças estatisticamente significativas, no entanto podemos 

salientar que através da análise dos resultados podemos inferir que são os alunos do 3ºciclo os 

que se encontram mais satisfeitos com a sua imagem corporal do que os alunos do 2º ciclo, 

48,8% e 41,6% respetivamente. 
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Os resultados do nosso estudo no entanto não vão de encontro com os mesmos resultados 

de outros estudos realizados, assim segundo o Estudo Nacional da Rede Europeia HBSC /OMS 

(1998) quando comparados indivíduos mais velhos com os mais novos verificamos que os mais 

novos dão menos importância à imagem corporal e por consequente sentem-se mais satisfeitos 

Segundo o estudo da HBSC (Matos et al 2006) Também neste estudo foi possível aferir que de 

2002 para 2006 aumenta o desejo de alterar algo no corpo para todos os grupos etários, sendo os 

jovens de 15 anos os que expressam mais frequentemente esse desejo. 

 

5.2.2. Comparação da Ocupação do Tempos Livres  

 

5.2.2.1. Segundo a Prevalência de Obesidade 

É do consenso geral que existe uma forte relação inversa entre os níveis de atividade 

física praticada por um individuo e o grau de obesidade destes, assim quanto mais ativo for o 

indivíduo menos propensão para ser obeso, sendo o contrário também verdadeiro (Damasio et. 

al., 2003). 

Relativamente às atividades de ocupação dos tempos livres segundo a prevalência de 

obesidade mostram que as diferenças entre os dois grupos são estatisticamente significativas 

apenas na prática desportiva e no número de horas por dia com os amigos durante o fim de 

semana. Isto significa que o grupo normoponderal pratica mais desporto que o grupo 

sob+obesos, assim como passa mais horas com os amigos ao fim de semana. Assim como os 

resultados do nosso estudo também Gomes, A. (2009), obteve resultados idênticos concluindo 

que o grupo dos sob+obesos possuem um maior número de horas em comportamentos 

sedentários tais como: veem mais TV, utilizam mais o computador, passam mais tempo a jogar 

jogos eletrónicos, quer à semana quer ao fim de semana, do que o grupo dos normoponderal. 

Acredita-se que as pessoas com IMC elevado, têm mais barreiras na realização de exercício 

físico como consequência da obesidade (Martinez- Gonzalez et al., 2001) citado por Oliveira 

(2008), estando mais pessoas obesas envolvidas em baixos níveis de atividade física habitual, 

comparativamente às pessoas não obesas (Bouchard, Shephard & Stephens, 1993) citado por 

Oliveira (2008). 

Reduzir o tempo a jogar jogos eletrónicos e ver televisão é uma das formas de reduzir e 

prevenir a obesidade (Mourão-Carvalhal et al., 2006). 

A relação entre a prática de atividade física e obesidade pode-se entender em dois 

sentidos, ou seja a falta de atividade física pode induzir a um aumento de gordura corporal, mas 
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por outro lado jovens obesos são menos ativos (Delgado & Tercedor, 2002), citado por Loureiro 

(2004) 

 

5.2.2.2. Segundo o Género 

Quando comparamos as atividades de ocupação de tempos livres segundo o género 

verificamos que existem diferenças estatisticamente significativas, assim para a prática 

desportiva verificamos que é o género masculino que pratica mais deporto que o género 

feminino, relativamente ao número de horas passadas a jogar jogos eletrónicos e a navegar na 

internet tanto durante a semana como ao fim de semana de salientar que o género masculino 

passa mais horas nestas atividades que o género feminino. Por outro lado é o género feminino 

que passa mais horas com os amigos durante a semana enquanto que o género masculino é ao 

fim de semana que esta mais com os amigos. 

Estes resultados devem-se aos diferentes papéis que a família e a sociedade espera de 

cada género, que veem confirmar as diferenças de educação para os rapazes e para as raparigas. 

A sociedade onde vivemos permite ao homem ter mais tempo livre e a mulher ficar em casa para 

desempenhar as tarefas domésticas. Logo os rapazes tem mais tempo disponível jogar, enquanto 

que as raparigas ajudam nas tarefas domésticas (Mourão-Carvalhal, 2000). 

A literatura consultada indica que os indivíduos do género masculino praticam mais atividade 

física que os do género feminino (World Health Organization, 2000). Perante os dados 

disponíveis parecem indicar que as raparigas são uma população de elevado risco na adoção de 

estilos de vida sedentários (Mota & Sallis, 2002) citado por Loureiro (2004). 

Com base num estudo conduzido por Ferreira e Ribeiro (2000)citado por Neto (2006), as 

raparigas referem mais frequentemente não jogar jogos eletrónicos do que os rapazes. Os 

rapazes, por sua vez afirmam jogar mais horas, por semana, do que as raparigas. 

Um estudo realizado em Portugal Continental em 1996 financiado pelo Ministério da 

Educação com jovens com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos de idade, verificou-se 

que nos tempos livres os rapazes vêm mais televisão, vídeos e jogam mais jogos de computador 

(Matos et al., 2002). 

Os comportamentos de lazer são dependentes das influências dos pares e dos familiares 

com quem os indivíduos interagem (Matos et al., 2006). Desta forma, e mais uma vez, podemos 

comprovar os diferentes papéis que culturalmente são atribuídos a cada género, induzidos na 

sociedade em geral, e a família em particular (Mourão-Carvalhal, 2000). 
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5.2.3. Segundo o nível de Escolaridade 

De acordo com os resultados obtidos de salientar que as diferenças estatisticamente 

significativas que distinguem o 2º ciclo do 3ºciclo quanto às atividades de ocupação dos tempos 

livres de realçar que é o 2º ciclo que pratica mais desporto bem como passa mais tempo a 

estudar, enquanto que o 3º ciclo despende mais horas a navegar na internet tanto durante a 

semana como ao fim de semana. 

Os resultados do nosso estudo vão de encontro aos resultados de um estudo realizado em 

Portugal Continental em 1996 financiado pelo Ministério da Educação com jovens com idades 

compreendidas entre os 11 e os 15 anos de idade, verificou-se que nos tempos livres assim como 

os jovens mais velhos praticam menos frequentemente uma atividade física, vêm mais televisão 

e vídeo por outro lado são mais os novos que praticam uma atividade física com maior 

frequência e nos seus tempos livres jogam mais jogos de computador. (Matos et al., 2002). 

Vários estudos revelam que o aumento da idade é inversamente proporcional à prática de 

atividade física (Aarnio, 2003; Caius & Benifice, 2002; Sallis, et al, 2000) citado por Loureiro 

(2004). Esta ideia é corroborada pelos estudos de Montes (1997), que afirma que os 

adolescentes entre os 10 e os 14 anos são os mais ativos, observando-se a partir dessa idade uma 

diminuição na prática. 

Também segundo Matos (2006) Os jovens mais velhos praticam menos frequentemente 

uma atividade física, vêm mais televisão e vídeo, enquanto que os mais novos praticam uma 

atividade física com maior frequência e nos seus tempos livres jogam mais jogos de 

computador. 
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5.3. Análise Correlacional 

 

5.3.1. Correlação entre as variáveis Imagem Corporal e Atividades de Ocupação dos 

Tempos Livres com o IMC 

 

No que se refere aos estudos realizados sobre a imagem corporal e o IMC em crianças é 

escassa. 

Verificou-se que o nível de obesidade se encontra significativamente correlacionado, no 

sentido positivo, com a “imagem corporal percecionada” e com a “insatisfação corporal”. Isto é 

quanto maior o nível de incidência de obesidade maior é o grau da imagem corporal 

percecionada. Aumentando também por isso a insatisfação corporal com o aumento do nível de 

incidência da obesidade. 

De acordo com um estudo realizado por Coelho, Mourão-Carvalhal, Santos e Fonseca 

(2010),com adolescentes obtiveram que existiu uma associação entre o IMC e a imagem 

corporal percecionada foi positiva e moderada (r=0,651) este estudo veio corroborar os 

resultado do nosso estudo. 

O resultado de alguns estudos efetuados demonstra que à medida que aumentava o IMC, 

diminuía o nível de satisfação com a imagem corporal, sendo os homens os que apresentavam 

maior satisfação comparativamente com as mulheres (Markey & Markey, 2005; Killion, 

Rodriguez, Rawlins, Miguez & Soledad, 2003) citado por Oliveira (2008). 

Verificou-se que apenas as variáveis “prática desportiva” e “horas com os amigos por dia 

durante o fim de semana” se encontram significativamente correlacionadas com a variável 

“prevalência de obesidade”. Essa correlação é negativa e de fraca intensidade. Isto significa que 

quanto menor a pratica desportiva dos alunos maior é o nível de prevalência de obesidade, assim 

como quanto menor o numero de horas passadas com os amigos durante o fim de semana maior 

será o grau de prevalência de obesidade. 

A prática de exercício físico contribui para melhoria na perceção da imagem corporal, 

embora nos adolescentes esta tendência não se verifique resultado de um estudo realizado por 

Coelho, Mourão-Carvalhal, Santos e Fonseca (2011). 

Existe uma forte relação inversa entre os níveis de atividade física praticada por um 

individuo e o grau de obesidade destes, assim quanto mais ativo for o indivíduo menos 

propensão para ser obeso, sendo o contrário também verdadeiro (Damasio et. al., 2003). 
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VI. CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve como objetivo principal relacionar a ocupação dos tempos livres e a 

imagem corporal com a Obesidade. Como objetivos específicos comparar as atividades de 

ocupação dos tempos livres e a insatisfação corporal de jovens em função do género, da 

prevalência de obesidade e do nível de escolaridade. 

Podemos assim concluir que: 

 A prevalência de obesidade é elevada, no entanto está de acordo com estudos já 

realizados em Portugal, estando cerca de metade da amostra insatisfeito com a sua 

imagem corporal. 

 Estar com os amigos e a prática desportiva são as únicas variáveis deste estudo que 

se associaram à obesidade, tanto no estudo comparativo como no correlacional. 

 No que se refere à ocupação dos tempos livres, a atividade mais predominante é o 

visionamento de TV e a menor é o jogar jogos electrónicos. Em termos gerais a 

amostra despende mais tempo ao fim de semana a realizar estas atividades exceto 

estar com os amigos. Relativamente à prática desportiva cerca, de 20% da amostra 

não possuir qualquer hábito de prática. 

 Quanto à insatisfação com a imagem corporal apenas se encontram diferenças, em 

função da prevalência de obesidade, apresentando uma maior insatisfação os 

jovens com excesso de peso e obesidade, desejando principalmente emagrecer. 

 Verificamos ainda que os rapazes ocupam mais tempo que as raparigas na prática 

desportiva, a jogar jogos eletrónicos, navegar na internet (tanto durante a semana 

como ao fim de semana) bem como estar com os amigos durante o fim de semana. 

Por outro lado, o género feminino passa mais tempo com os amigos durante a 

semana. 

 Ao analisar a comparação do 2º com o 3º ciclo de escolaridade, são os alunos mais 

novos que ocupam mais tempo na prática desportiva e no estudo; sendo por outro 

lado, os alunos mais velhos que passam mais tempo na internet. 
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Face a estes resultados torna-se urgente atuar sobre estes comportamentos e estilos de 

vida, que mais contribuem para o excesso de peso e obesidade das crianças, de forma a mudar o 

rumo destas tendências.  

Considera-se relevante que trabalhem em consonância pais, escola, entidades locais, e 

principalmente é de extrema importância uma rápida atuação de Saúde Pública, em que o Estado 

Português deverá assumir um papel relevante ao nível do desenvolvimento de estratégias 

preventivas que permitam reduzir a obesidade. Tais estratégias devem incidir sobre um controlo 

dos hábitos alimentares e consumo energético total e ao mesmo tempo, proporcionar um 

aumento da prática de atividade física por parte desta população com uma reestruturação do 

programa escolar e com a criação de infraestruturas que facilitam a prática de comportamentos 

saudáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PROPOSTAS FUTURAS  

 

 



PROPOSTAS FUTURAS 

 

 71 
  

 

VII. PROPOSTAS FUTURAS  

 

Após a realização deste estudo, parece-nos pertinente a apresentação de algumas sugestões 

de propostas futuras neste âmbito. Assim propomos: 

 

(1) Realizar um estudo longitudinal, com o mesmo objetivo, no sentido de verificar se os 

fatores que influenciam a prevalência da obesidade, se mantêm ou modificam nas 

diferentes fases de desenvolvimento das crianças e jovens;  

(2) Estudar a Prevalência de Obesidade segundo as diferentes formas de ocupação dos 

tempos livres com os amigos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. BIBLIOGRAFIA 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

 73 
 

 

VII. BIBLIOGRAFIA 

 

ACSM (2003). Manual de Pesquisa das Directrizes do ACSM para os testes de Esforço e sua 

Prescrição. 4ª edição. Rio de Janeiro, Editora: Guanabara Koogan.  

ACSM (2005); Manual ACSM para la valoracion y prescripcion del ejercicio. (2ª edicíon) 

Barcelona; American College of Sports Medicine; Editorial Paidotrio. 

ACSM (2006). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Seventh Edition. 

Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. 

ALEXY, U.; KERSTING, M. (2004); Pattern of long term fat intake and BMI during 

childhood and adolescence – results of the Donald study. Int J Obes Relat Metab Disord.  

AMARAL, O.: PEREIRA, C.; ESCOVAL, A.; (2007); Prevalência de Obesidade em 

Adolescentes do distrito de Viseu; Saúde dos Adolescentes; Revista Portuguesa de Saúde 

Publica; vol 25 

ANTIPATIS, V. & GILL, T. (2001). Obesity as a Global Problem. In Björntorp, P. (2001). 

International Textbook of Obesity (3-22). Jonhn Wiley & Sons, Ltd: British Library. 

BARLOW SE AND THE EXPERT COMMITTEE EXPERT COMMITTEE. (2007); 

Expert Committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of 

child and adolescent overweight and obesity: Summary report. Pediatrics  

BULIK, CM; WADE; TD, HEATH, AC; MARTIN, NG; STUNKARD, AJ e EAVES, LJ 

(2001). Relating body mass index to figural stimuli: population-based normative data of 

caucasians. [Versao electronica]. International Journal of Obesity 

BROWNELL, K. (1995). Eating disorder and obesity: A comprehensive handbook. In K.B.C. 

Fairbur (Ed.) (chap. Definition and Classification of obesity). London: The Guilford Press. 

CALMEIRO, L e MATOS, M. (2004). Actividade Física e Desenvolvimento Pessoal. 

Psicologia - Exercício e Saúde. Lisboa: Visão e Contextos 

CARPENSEN, J.; POWELL, E.; CHRSTENSON, M. (1985) - Physical activity, exercise and 

physical fitness. Definitions and distinctions for health related research. Public Health Report.  



BIBLIOGRAFIA 

 

 74 
 

CAVALHOSA, S; MATOS, M; REIS, S; SIMÕES, C; (1998); A Saúde dos Adolescentes 

Portugueses; Estudo Nacional da Rede Europeia HBSC /OMS; Faculdade de Motricidade 

Humana /Programa de Educação Para Todos - Saúde 

CHRISLER, J., MUHLBAUER, V. (2007) Women over 50. Psychological Perspectives. 

USA: Springer. 

COELHO, E., MOURÃO-CARVALHAL, I., SANTOS, A., & FONSECA, S. (2010); 

Associação entre o IMC e a percepção da imagem corporal em crianças com e sem prática 

desportiva; Promoção da Saúde e Actividade Física: Contributos para o Desenvolvimento 

Humano; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Centro de Investigação em Desporto, 

Saúde e Desenvolvimento Humano 

COLE, T., BELLIZZI, M., FLEGAL, K., & DIETZ, W. (2000). Establising a standard 

definition fot child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 

COLLINS, M; (1991); Body figure perceptions and preferences among preadolescent 

children; International Journal of Eating Disorders Volume 10 

CONTI, M; FRUTUOSO, M; GAMBARDELLA, A; (2005); Excesso de Peso e Insatisfação 

Corporal em Adolescentes; Revista de Nutrição; Campinas 

CORREIA, M. (2004). Determinantes psico-afectivas e sócio-culturais no tratamento da 

obesidade. Doutoramento em Ciências Biomédicas, Especialidade em Medicina Preventiva, 

Saúde Pública. Universidade de Lisboa: Faculdade de Medicina. 

COUTINHO, V; I Convenção Latino-Americana para o consenso da obesidade; Outubro 

1998; Rio de Janeiro; Brasil 

CRESPO, C. & SMIT, E. (2003). Prevalence of Overweigth and Obesity in the United States. 

In ANDERSEN, R. (2003). Obesity. Etiology, Assessment, Treatment and Prevention; Human 

Kinetics. 

CURRIE, C. [et al.]; (2004) - Young people`s health in context – Health behaviour in school 

aged children (H.B.S.C.) study: international report from the 2001/2002 survey. Copenhagen: 

World Health Organization,  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1098-108X(199103)10:2%3c199::AID-EAT2260100209%3e3.0.CO;2-D/abstract
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1098-108X(199103)10:2%3c199::AID-EAT2260100209%3e3.0.CO;2-D/abstract


BIBLIOGRAFIA 

 

 75 
 

DÂMASO, A., GUERRA, R. L. F., BOTERO, J. P., & PRADO, W. L. (2003). Etiologia da 

obesidade. In A. Dâmaso (Coord.), Obesidade; Rio de Janeiro: MEDSI. 

DÂMASO, A., TEIXEIRA, L. & CURI, C. M. (1995). Actividades Motoras na Obesidade. In: 

Fisberg, M. Obesidade na infância e adolescência (pp. 91-99). São Paulo: Fundação BYK, SP. 

DE SOUSA, SM. (2008). Body image and obesity in adolescence: a comparative study of 

social-demographic, psychological, and behavioural aspects. The Spanish Journal of 

Psychology  

DIETZ WH; (1998); Health consequences of obesity in youth: childhood predictors of adult 

disease. Pediatrics  

DIRECÇÃO GERAL DA SAÚDE. Sérgio A, Correia F, Breda J, Medina JL, Carvalheiro M, 

Vaz de Almeida MD, Dias T. (2005). Programa Nacional de combate à Obesidade. Consultado 

a 15 Março 2010 disponível em http://www.dgs.pt/ 

FERREIRA, J (2010); Prevalência de Obesidade Infanto-Juvenil Associação com os hábitos 

alimentares, actividade física e comportamentos sedentários dos adolescentes escolarizados de 

Portugal Continental; Tese Doutoramento; Universidade Nova de Lisboa. 

FRELUT, M.; (2004); A obesidade da criança e do adolescente. (M. Raoult, Trad.); Men 

Martins; Edições Cetop. 

GARDNER RM; (1996) Methodological issues in assessment of the perceptual component of 

body image disturbance. Br J Psychol; 87  

GOMES, A.; (2009); Estilos de Vida dos Jovens e Obesidade: Estudo Comparativo; Tese de 

Dissertação de Mestrado em Ciências do Desporto – Especialização em Actividades de 

Academia; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Vila Real 

LEAL, S (2009); Estado de Saúde Auto-Percebido, Índice de Massa Corporal e Percepção da 

Imagem Corporal em Utentes dos Cuidados de Saúde Primários; Tese de Mestrado em 

psicologia; Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade Nova de Lisboa 

LOBSTEIN, T.; BAUR, L.; & UAUY, R.; (2004); Obesity in children and young people: a 

crisis in public health; Obes Rev. 5 (suppl.1). 



BIBLIOGRAFIA 

 

 76 
 

LOUREIRO, N.; (2004); A Saúde dos Jovens Portugueses: Prática Desportiva e 

Sedentarismo; Tese de Mestrado; Faculdade de Motricidade Humana; Universidade Técnica de 

Lisboa 

MACHADO, A (2010); Hábitos alimentares, ocupação dos tempos livres, imagem corporal e 

obesidade em crianças do 1º ciclo do ensino básico; Tese de 2º ciclo; Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 

MADRIGAL H, SANCHEZ-VILLEGAS A, MARTINEZ-GONZÁLEZ MA, KEARNEY 

J, GIBNEY MJ, IRALA J, et al. (2000); Underestimation of body mass index through 

perceived body image as compared to self-reported body mass index in the European Union. 

Public Health.  

NAHAS, M. (1999). Obesidade, Controle de Peso e Atividade Física. Londrina. Editora 

Midiograf.  

MATOS, M; EQUIPA DO PROJECTO AVENTURA SOCIAL E SAÚDE (2002); A Saúde 

dos Adolescentes Portugueses; Relatório Português do estudo HBSC; Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia / Ministério da Ciência e do Ensino Superior; Comissão Nacional de Luta 

Contra a Sida; Faculdade de Motricidade Humana; Instituto de Higiene e Medicina Tropical; 

Health Behaviour in School-aged Children / Organização Mundial de Saúde 

MATOS, M; SIMÕES, C; TOMÉ, G; SILVA, M; GASPAR, T; DINIZ, J; EQUIPA DO 

PROJECTO AVENTURA SOCIAL E SAÚDE (2006); A Saúde dos Adolescentes 

Portugueses; Relatório Preliminar HBSC; Fundação para a Ciência e a Tecnologia / Ministério 

da Ciência e do Ensino Superior; Comissão Nacional de Luta Contra a Sida; Faculdade de 

Motricidade Humana; Instituto de Higiene e Medicina Tropical; Health Behaviour in School-

aged Children / Organização Mundial de Saúde 

MATOS, M; EQUIPA DO PROJECTO AVENTURA SOCIAL E SAÚDE et. al (2010); A 

Saúde dos Adolescentes Portugueses; Relatório Preliminar do estudo HBSC; Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia / Ministério da Ciência e do Ensino Superior; Comissão Nacional de 

Luta Contra a Sida; Faculdade de Motricidade Humana; Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical; Health Behaviour in School-aged Children / Organização Mundial de Saúde 

MATOS, M.; SIMÕES, C. & CANHA, L. (2004). Saúde e estilos de vida em jovens 

portugueses em idade escolar. In Sardinha, L., Matos, M. & Loureiro, I. (Eds). Promoção da 



BIBLIOGRAFIA 

 

 77 
 

saúde: modelos e práticas de intervenção nos âmbitos da actividade física, nutrição e tabagismo, 

Lisboa: Edições FMH. 

MCARDLE, W.; KATCH, F. & KATCH, V. (2003). Fisiologia do Exercício: Energia, 

Nutrição e Desempenho Humano. Rio de Janeiro. Editora: Guanabara Koogan.  

MOLARIUS, A. (2003). The contribution of lifestyle factors to socioeconomic differences in 

obesity in men and women – a population-based study in Sweden. European Jornal of 

Epidemiology, Kluwer Academic Publisshers. 

MOTA, J. (1992). Educação e Saúde. Contributo da Educação Física. Câmara Municipal de 

Oeiras 

MOTA, J., & SALLIS, J. (2002). Actividade física e saúde: factores de influência da 

actividade física nas crianças e nos adolescentes. Porto: Campo das Letras 

MOURÃO-CARVALHAL, I. (2000). Efeito da Interacção das variáveis socioculturais, 

biológicas e motora na prestação das habilidades, corrida, salto, pontapé e lançamento em 

crianças de 7 e 8 anos de idade. Tese de Doutoramento, Vila Real: UTAD. 

MOURÃO-CARVALHAL, I.; PADEZ, M.; MOREIRA, P. & ROSADO, V. (2006). 

Overweight and obesity related to activities in Portuguese children, 7-9 years. European 

Journal of Public Health. 

NETO, C. (2006). Actividade Física e Saúde - As políticas para a Infância. Boletim do IAC, 

n.º82 – Outubro/Dezembro, separata 20. 

NETO, M.; (2006); Obesidade na Adolescência; Monografia; Universidade da Madeira 

NOBRE, E., JORGE, Z., MACEDO, A., & CASTRO, J. (2003). Tendências do peso em 

Portugal no final do século XX. Estudo de corte de jovens só sexo masculino. [Versão 

electrónica]. Acta Médica Portuguesa, 205-209. Consultado. 05 de Julho de 2011, disponível 

em http://www.actamedicaportuguesa.com/pdf/2004-17/3/205-210.pdf. 

ODOMS-YOUNG AM, ZENK S, MASON M. (2009). Measuring food availability and 

access in African-American communities: implications for intervention and policy. American 

Journal Preventive Medicine 36(4 Suppl) 

http://www.actamedicaportuguesa.com/pdf/2004-17/3/205-210.pdf


BIBLIOGRAFIA 

 

 78 
 

OLIVEIRA A, ALBUQUERQUE C, CARVALHO G, SENDIN P, SILVA M. (2009). 

Determinantes da obesidade nos adolescentes. Comunicação apresentada em Actas de V 

Seminário Internacional/ II Ibero-Americano de Educação Física, Lazer e Saúde. 

OLIVEIRA, T.; (2008); Obesidade, Actividade Física e Percepção da Imagem Corporal na 

Adolescência; Monografia; Faculdade de Desporto, Universidade do Porto 

OLIVEIRA, L., COELHO, E., FONSECA, S., & MOURÃO-CARVALHAL, I., (2010); 

Relação entre a imagem corporal e o IMC em adolescentes; Promoção da Saúde e Actividade 

Física: Contributos para o Desenvolvimento Humano; Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro – Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. (2000). Obesity: preventing and managing the 

global epidemic. Geneva: World Health Organization. 

ORNELAS, R. (2004). Apontamentos da Cadeira de Saúde II . Funchal: Uma 

PADEZ, C., FERNANDES, T., MOURÃO-CARVALHAL, I., MOREIRA, P., & 

ROSADO, V. (2004). Prevalence of overweight and obesity in 7-9-year-old Portuguese 

children. Trends in body mass index from 1970-2002. American Journal of Human Biology 

PADEZ, C.; MOURÃO, I.; MOREIRA, P. & ROSADO, V. (2005). Prevalence and risk 

factors for overweight and obesity in Portuguese children. Acta Pediátrica, Taylor & Francis. 

PEREIRA, A.; (2009) Relação entre o Índice de Massa Corporal e a Imagem Corporal em 

Crianças do 1º ciclo; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. 

PEREIRA, B.; (2008). Jogos e brinquedos nos recreios das escolas. In Pereira, B. & Carvalho, 

G. (2008). Actividade, Física Saúde e Lazer: Modelos de Análise e Intervenção. Lidel – 

Edições Técnicas, Lda. 

PEREIRA, S.; (2000); Projecto de intervenção em crianças e adolescentes obesos. Artigo 

científico publicado nos arquivos de Medicina. 

PINHEIRO A., (2003). Insatisfação com o corpo, auto-estima e preocupações com o peso em 

escolares de 8 a 11 anos de Porto Alegre. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul 

PITANGA, F. (1998). Actividade física, exercício e saúde. Salvador, B.A. 



BIBLIOGRAFIA 

 

 79 
 

PORTAL DA SAUDE; Consequências da obesidade; disponível em http://www.min-

saude.pt/portal (consultado a 22 de Maio 2011) 

PRONK, N. (2003). Economic Aspects of Obesity: Managed Care Perspective. In Andersen, R. 

(2003). Obesity. Etiology, Assessment, Treatment and Prevention. Human Kinetics. 

RODRIGUEZ, J.S.; GÓMEZ, E. C.; MARTINEZ, G.F.; PÉREZ, J.H.; (2003). Rio de 

Mouro: Everest Editora, Lda 

ROSSNER, S. (2002). Obesity: the disease of the twenty-first century. International Journal of 

Obesity 

SABBAH, H.; et al.; (2009); Body weight dissatisfaction and communication with parents 

among adolescents in 24 countries: international cross-sectional sunvey; BMC Public Health. 

SALLIS, J., & OWEN, N. (1999). Physical activity & behavioral medicine. Thousand Oaks: 

SAGE. 

SALLIS, J., & PATRICK, K. (1994). Physical Activity Guidelines for Adolescents: Consensus 

Statement. Pediatric Exercise Science,  

SANTOS, R. (2004). Obesidade, Síndrome Metabólico e Actividade Física. Estudo 

exploratório realizado com adultos de ambos os sexos, da ilha de S. Miguel - Região Autónoma 

dos Açores. Porto: R. Santos. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

SCHILDER P. (1981). A Imagem do corpo – As energias construtivas da psique. Martins 

Fontes: São Paulo. 

SEIDELL, J. (2001). The Epidemiology of Obesity. In BJÖRNTORP, P. (2001). International 

Textbook of Obesity (23-29). Jonhn Wiley & Sons, Ltd: British Library 

SILVA , (2004) Os Perigos da Obesidade . Vol.1 n.1  

SILVA, A.; MOURÃO-CARVALHAL, I.; REIS, V.; MOTA, M.; GARRIDO, N.; 

PITANGA, F. & MARINHO, D. (2008). A Prevalência do Excesso de Peso e da Obesidade 

entre Crianças Portuguesas. Fit Perf J. Colégio Brasileiro de actividade Física, Saúde e Esporte 

http://www.min-saude.pt/portal
http://www.min-saude.pt/portal


BIBLIOGRAFIA 

 

 80 
 

SILVA, A. & SARDINHA, L. (2008). Adiposidade Corporal: métodos de avaliação e valores 

de referência. In Teixeira, P.; Sardinha, L. & Barata, J. (2008). Nutrição, Exercício e Saúde 

(135-180). Lidel – Edições Técnicas, Lda. 

SOARES, L; PETROSKI, E; Prevalência, Factores Etiológico e Tratamento da Obesidade 

Infantil; Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano; (2003) volume 5; 

nº1  

SOBRAL, F. & Silva, M. (2002). Cineantropometria. Textos de Apoio. FCDEF – UC.  

SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE. (2001). Relatório de 

Consenso. Obesidade e sua terapêutica. Lisboa. 

SOUZA, D. P. d., SILVA, G. S., OLIVEIRA, A. d. M., & SHINOHARA, N. K. S. (2007). 

Etiologia da obesidade em crianças e adolescentes. Revista brasileira de nutrição clínica 

STEINBECK, K. (2001). The importance of physical activity in the prevention of overweight 

and obesity in childhood: a review and an opinion. Obesity Reviews.,  

STRAUSS RS, POLLOCK HA. Epidemic increase in childhood overweight 1986- 1998. 

JAMA 2001 

TELES, A; REIS, J; DIAS, T.; (2008); Obesidade, Prevenção e Terapêutica. Lisboa. Editorial 

Presença. 

THOMPSON, D. (1997). Body Composition. In Howley, E. & Franks, B. (1997). Health 

Fitness Instructor’s Handbook. Third Edition ; Human Kinetics. 

UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES – (2008) 

Physical Activity Guidelines for Americans. DHHS. C.D.C.. 2008. Disponível em 

http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf (consultado a 16 Maio 2011) 

WANG, Y. L. (2006). Worldwide trends in childhood overweight and obesity. Intl J Pediatric 

Obesity,  

WEINSHENKER, N. (2002). Adolescence and body image. School-Nurse-News,  

WESER, E. & YOUNG, E. (1983). Internal medicine. In J.H. Stein (Ed.) (chap. Nutricion and 

internal medicine). Little, Brown and Company. 

http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf


BIBLIOGRAFIA 

 

 81 
 

WHITAKER RC, WRIGHT JA, PEPE MS.; (1997); Predicting obesity in young adulthood 

from childhood and parental obesity. N Engl J Med;  

WILMORE, J. & COSTILL, D. (2003). Fisiologia do desporto e do Exercício. 2ª edição. S. 

Paulo, Editora Manole. 

WILLIAMS, S; SCHLENKER, E; (2003); Essentials of Nutrition and diets therapy; 8ª ed; St 

Louis; Mosby 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. (1995). Physical Status: the use and interpretation of 

Anthropometry. Geneve. WHO  

WORLD HEALTH ORGANIZATION (2000)- Obesity: Preventing and Managing the 

Global Epidemic. Geneva: W.H.O. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EUROPEAN OFFICE, (2007). The Challenge of 

obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Disponível em 

http://www.euro.who.int/document/nut/instanbul_conf_edoc06.pdf (consultado em 13 de Junho 

de 2011). 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXOS 

 

 



ANEXOS 

 

 83 
 

 

ANEXO  

 
 
 

 

 

 

 

 

Este questionário tem como objectivo avaliar e relacionar os níveis de Obesidade, a Ocupação dos Tempos Livres e 

a Imagem Corporal nos jovens de Tarouca. 

 

Este estudo faz parte da Tese de Dissertação de Mestrado do Curso: Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 
(CARO (A) JOVEM: Sendo importante a tua colaboração, desde já peço que respondas com sinceridade, e a 

todas as questões. Este questionário é confidencial, e as tuas respostas são totalmente ANÓNIMAS.) 

1. Qual é o teu sexo: 

 masculino feminino 

2. Qual a tua data de nascimento (dia/mês/ano): 
    /       /

 

3. Qual o teu peso (Kg)?  

4. Qual a tua altura (metros)?  

5. Qual o nome da tua Escola: 

 

6. Qual a localidade:  

7. Qual o ano que frequentas:  

8. Que meio de transporte utilizas na deslocação para a Escola:  

9. Qual a profissão do teu pai?  

10. Qual a escolaridade do teu pai?  

11. Qual a profissão da tua mãe?  

12. Qual a escolaridade da tua mãe?  

Avaliação dos níveis de Obesidade, Ocupação dos Tempos Livres e 

Imagem Corporal em Jovens da Escola de Tarouca 
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13. Se fores Rapaz,  

 

escreve o número, nos espaços em branco, da imagem com a qual te identificas:  

e da imagem que gostarias de ser  

14. Se fores Rapariga,  

 

escreve o número, nos espaços em branco, da imagem com a qual te identificas:  

. e da imagem que gostarias de ser  

 

15. Nas QUESTÕES que se seguem, as 5 opções de resposta correspondem a:  

» O 1º circulo (começando do teu lado esquerdo) corresponde a nunca; o 2º a raramente; o 

3º a às vezes; o 4º a dia sim, dia não e o 5º a todos os dias.  

16. Tomas o pequeno almoço: 

nunca todos os dias 
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17. Fazes a refeição do almoço: 

nunca todos os dias 

18. Fazes a refeição do jantar: 

nunca todos os dias 

19. Fumas: 

nunca todos os dias 

20. Praticas exercício físico, para além do que praticas na escola, com um treinador ou professor: 

nunca todos os dias 

21. Que tipo de actividade praticas?  

22. Quantas horas por semana praticas exercício físico?  

12. Quantas horas dormes por dia?  

 

24. Nas QUESTÕES que se seguem, as 5 opções de resposta correspondem a:  

» O 1º circulo (começando do teu lado esquerdo) corresponde a nunca; o 2º a uma vez por 

dia; o 3º a mais de duas vezes por dia  

 

25. Comes doces: 

nunca       mais de quatro vezes por dia 

26. Comes fruta: 

nunca       mais de quatro vezes por dia 

27. Comes vegetais: 

nunca       mais de quatro vezes por dia 

28. Bebes água: 

nunca       mais de quatro vezes por dia 

29. Bebes leite: 

nunca       mais de quatro vezes por dia 
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30. Bebes refrigerante: 

nunca       mais de quatro vezes por dia 

31. Bebes bebidas alcoólicas: 

nunca       mais de quatro vezes por dia 

 

32. Nas QUESTÕES que se seguem, as 6 opções de resposta correspondem a:  

O 1º círculo (começando do teu lado esquerdo) corresponde a 0 horas; o 2º a 1 hora; o 3º a 

2 horas; o 4º a 3 horas; o 5º a 4 horas e o 6º a mais de 5 horas  

33. Quantas horas por dia vês Televisão durante a semana: 

0 horas mais de 5 horas  

34. Quantas horas por dia vês Televisão ao fim de semana: 

0 horas mais de 5 horas  

35. Quantas horas jogas Jogos Electrónicos durante a semana: 

0 horas mais de 5 horas  

36. Quantas horas jogas Jogos Electrónicos ao fim de semana: 

0 horas mais de 5 horas  

37. Quantas horas passas na Internet durante a semana: 

0 horas mais de 5 horas  

38. Quantas horas passas na Internet ao fim de semana: 

0 horas mais de 5 horas  

39. Quantas horas Estudas durante a semana: 

0 horas mais de 5 horas  

40. Quantas horas Estudas ao fim de semana: 

0 horas mais de 5 horas  

41. Quantas horas estas com os amigos durante a semana: 

0 horas mais de 5 horas  
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42. Quantas horas estas com os amigos ao fim de semana: 

0 horas mais de 5 horas  

43. Tens computador 

sim não 

44. Tens televisão no quarto 

sim não 

45. Tens consola de jogos 

sim não  
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