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RESUMO 

 

Introdução: A obesidade foi considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a 

epidemia do século XXI, cuja prevalência tem vindo a aumentar em crianças e adolescentes em 

muitos países da Europa, incluindo Portugal. A elevada prevalência de obesidade na 

adolescência e as suas consequências físicas e psicossociais graves, transformaram a obesidade 

num dos maiores problemas contemporâneos de saúde pública. Problema que preocupa os 

enfermeiros, em particular os especialistas em enfermagem comunitária cuja intervenção 

privilegiada ao nível da prevenção deve ser reforçada, em particular na adolescência fase 

decisiva para a aquisição de hábitos saudáveis. Os hábitos alimentares inadequados e falta de 

atividade física são os principais fatores associados ao elevado índice de obesidade e que podem 

condicionar o bem-estar psicológico, autoestima e a qualidade de vida dos adolescentes. 
 

Objetivos: Estudar a relação entre a pré-obesidade e obesidade e os hábitos alimentares, 

qualidade de vida, autoestima, bem-estar psicológico, dos adolescentes de uma escola 

secundária do norte de Portugal, no ano letivo 2018/2019. 
 

Metodologia: Estudo de natureza quantitativa, transversal e descritivo-correlacional. Utilizou-se 

como instrumento de colheita de dados um questionário de autopreenchimento, constituído por 

questões sociodemográficas, as escalas QBEP, KIDSCREEN, Rosenberg e Escala de hábitos 

alimentares. Participaram no estudo 382 estudantes do ensino secundário cuja idade variou 

entre os 14 e os 18 anos de idade (M=16.28, DP=0.95), sendo 226 (59.2%) do sexo feminino e 

156 (40.8%) do sexo masculino. Do total de adolescentes 156 (40.8%) frequentavam o 10º ano, 

106 (27.7%) o 11º ano e 120 (31.4%) o 12º ano de escolaridade.  
 

Resultados: Verificou-se que 83.8% dos adolescentes tinham um peso adequado, 12.3% pré-

obesidade e 1.0% obesidade. Os resultados evidenciaram que as variáveis sociodemográficas 

(idade, sexo, escolaridade dos pais e local de residência), bem-estar psicológico, autoestima e 

qualidade de vida dos adolescentes não variaram em função do percentil de IMC. Os 

adolescentes com pré-obesidade/obesidade relataram menor variedade alimentar. A quantidade, 

a qualidade e a adequação alimentar não se relacionaram com o percentil de IMC. 

 

Conclusões: Apesar da prevalência de pré-obesidade e obesidade ser reduzida nesta amostra de 

adolescentes é importante continuar a investir na promoção da saúde tendo os enfermeiros 



 

x 
 

especialistas em enfermagem comunitária um papel muito importante no contexto escolar. O 

compromisso com a promoção da literacia para a saúde é fundamental para que os adolescentes 

adotem padrões alimentares baseados na dieta mediterrânica, nomeadamente aumentando a 

ingestão de frutas e hortaliças, diminuindo o consumo de açúcar e alimentos industrializados 

de forma a garantir um percentil adequado. 
 

Palavras-chave: obesidade; pré-obesidade; adolescência; hábitos alimentares; qualidade de 

vida; bem-estar psicológico. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Obesity was considered by the World Health Organization (WHO) as the 21st 

century epidemic, whose prevalence has been increasing in children and adolescents. The high 

prevalence of obesity in adolescence and its severe physical and psychosocial consequences 

have turned obesity into one of the major contemporary public health problems. This problem 

is of concern to nurses, in particular the community nursing experts whose intervention in 

prevention should be strengthened, especially during adolescence, a decisive phase in the 

acquisition of healthy habits. Poor eating habits and lack of physical activity are the main factors 

associated with the high rate of obesity and can affect the psychological well-being, self-esteem 

and quality of life of adolescents. 
 

Objectives: Study the relationship between pre-obesity and obesity and eating habits, quality of 

life and psychological well-being of adolescents from a secondary school in the north of 

Portugal in the 2018/2019 academic year.  
 

Methods: This is a quantitative, transversal and descriptive-correlational study. A self-

completion questionnaire was used as a data collection instrument, consisting of socio-

demographic questions, the scales QBEP, KIDSCREEN, Rosenberg and scale of eating habits. 

The study included 382 secondary school students whose ages ranged from 14 to 18 years of 

age (M = 16.28, SD = 0.95), of which 226 (59.2%) were female and 156 (40.8%) were male. 

Of the total number of adolescents, 156 (40.8%) were in the 10th grade, 106 (27.7%) were in 

the 11th grade and 120 (31.4%) were in the 12th grade. 
 

Results: Although the prevalence of pre-obesity and obesity is low in this sample of adolescents, 

it is important to continue investing in prevention, with nurses who are specialists in community 

nursing a very important role in schools. Commitment to promoting health literacy is essential 

for adolescents to adopt dietary patterns based on the Mediterranean diet, notably by increasing 

their intake of fruits and vegetables, reducing the consumption of sugar and processed foods in 

order to ensure an adequate percentile. 
 

Keywords: obesity; pre-obesity; adolescence; eating habits; quality of life; self-esteem; 

psychological well-being. 
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1. INTRODUÇÃO  

O excesso de peso pode ser diagnosticado como pré-obesidade e obesidade através do cálculo 

do índice de massa corporal (IMC), sendo a consequência da acumulação anormal e/ou 

excessiva de massa gorda corporal. Pode constituir risco para a saúde, em particular no 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial, cancro, entre 

outras (DGS, 2015). São atribuíveis à obesidade e pré‐obesidade 44% dos casos de diabetes, 

23% dos casos de doença isquémica e entre 7 a 41% dos casos de cancros (DGS, 2015). A 

obesidade é considerada uma doença crónica, multifatorial e multissistémica, sendo a quinta 

causa de morte a nível mundial e por isso considerada um dos problemas mais preocupantes de 

saúde no mundo. 

 

Em Portugal mais de metade da população apresenta sobrecarga ponderal, traduzida em pré‐

obesidade e obesidade. A dimensão do problema tem reflexo no número de crianças afetadas 

com sobrecarga ponderal, sendo cerca de 20 % da população europeia, valores particularmente 

preocupantes entre as crianças que pertencem a estratos socioeconómicos mais desfavorecidos 

(DGS, 2015). Aproximadamente 30 % das crianças portuguesas apresentam excesso de peso e 

mais de 10 % são obesas (Carmo, 2008). Nos adolescentes com idade compreendida entre os 

11 e 15 anos, a sobrecarga ponderal era de 35,3% no sexo masculino e 32,7% no sexo feminino 

(SPEO/Plataforma contra a Obesidade, 2009).  

 

O tratamento da obesidade é complexo devido às alterações metabólicas e adaptações do 

organismo a este estado, pela etiologia multifatorial e associação com estilos de vida difíceis 

de modificar. Por outro lado, quanto mais tempo a obesidade estiver instalada mais difícil será́ 

o tratamento e os custos mais elevados quer para a pessoa quer para a sociedade (DGS, 2015). 

A complexidade do tratamento e controlo reside ainda nas mudanças de comportamento 

alimentar que devem ser acompanhadas  de políticas públicas que, por vezes, têm como 

constrangimentos os interesses de diferentes setores da indústria e comércio alimentar 

(Friedman, 2009). 

 

Modificar comportamentos alimentares implica alteração dos estilos de vida. O estilo de vida 

atual  resulta da soma de vários  fatores de que são exemplo a inserção da mulher no mercado 

de trabalho, aumento da carga horária escolar, refeições fora do domicílio, ausência dos pais 
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nas refeições, entre outros, que pode levar à obesidade, com repercussões na saúde infantil e na 

vida adulta (Rinaldi, Pereira, Macedo, Mota, & Burini, 2008). 

 

Assim, a melhor estratégia passa pelo investimento na prevenção, o mais precocemente possível 

quer nas crianças quer nos jovens pois poderá ocorrer maior possibilidade de modificação de 

comportamentos relacionados com estilos de vida saudáveis. Neste sentido, decidimos estudar 

esta problemática na adolescência, que pelas caraterísticas desenvolvimentais pode ser 

considerada uma fase da vida com maior probabilidade de risco para a saúde, dado que se tem 

constatado o aumento da incidência de pré-obesidade e obesidade. As intensas mudanças físicas 

e psicológicas que ocorrem na adolescência, influenciadas por fatores genéticos, étnicos e ainda 

pelas diferentes condições sociais e ambientais, colocam a necessidade de estudar a prevalência 

da pré-obesidade e obesidade e a sua relação com o bem-estar psicológico, autoestima e 

qualidade de vida dos jovens. Tendo em consideração que a prevenção da obesidade e pré-

obesidade na adolescência constitui um importante foco de atenção por parte dos enfermeiros, 

pois tal como refere a Ordem dos Enfermeiros (OE, 2001, 2019), as suas intervenções 

pretendem evitar riscos e detetar precocemente problemas potenciais e resolver ou minimizar 

os problemas reais identificados. 

 

Para além das consequências físicas, amplamente estudadas, atualmente reconhece-se que a 

pré-obesidade e obesidade condicionam, também, o bem-estar dos indivíduos devido às 

consequências psicossociais e emocionais que derivam das alterações da imagem corporal, 

sendo frequentes os relatos de vitimização, bullying e estigmatização social, junto das crianças 

e adolescentes que podem exercer uma profunda repercussão negativa no desenvolvimento do 

adolescente (Golden, Schneider, & Wood, 2016; O'Dea, 2006; Wellmeier et al., 2013). Estas 

condicionantes psicossociais colocam, também, em causa a qualidade de vida e bem-estar 

psicológico das crianças e adolescentes acometidos pela obesidade e pré-obesidade. 

 

Assim, justifica-se que os enfermeiros privilegiem na prática clínica as intervenções 

direcionadas para a prevenção e a obtenção de possíveis ganhos em saúde, pois a obesidade 

assume-se como um dos problemas de saúde pública mais desafiadores para os profissionais de 

saúde. A relevância deste estudo reside no facto de o conhecimento desta problemática em 

adolescentes possibilitar a definição de estratégias que evitem a evolução para uma doença 
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crónica e co-morbilidades associadas, com impacto na imagem corporal e exacerbação dos 

problemas relacionados com as alterações características da adolescência. 

 

Nesta perspetiva, no âmbito do Mestrado em Enfermagem Comunitária, considerou-se 

pertinente o estudo da pré-obesidade e obesidade na adolescência no sentido de realizar o 

diagnóstico de situação atualizado para desenhar programas de prevenção e tratamento 

adequados para esta população. Neste sentido, a presente dissertação tem como objetivo geral 

desenvolver as competências do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária mais 

especificamente no domínio da investigação ao pretender estudar a relação entre a pré-

obesidade e obesidade e os hábitos alimentares, qualidade de vida, bem-estar psicológico e 

autoestima dos adolescentes de uma escola secundária situada no norte de Portugal, no ano 

letivo 2018/2019.  

Como objetivos específicos, definiram-se os seguintes: 

• Caracterizar os hábitos alimentares dos adolescentes; 

• Avaliar o Índice de Massa Corporal (IMC) para determinação de pré-obesidade e 

obesidade dos adolescentes; 

• Relacionar a pré-obesidade e obesidade com os hábitos alimentares dos adolescentes; 

• Relacionar a pré-obesidade e obesidade com a qualidade de vida dos adolescentes; 

• Relacionar a pré-obesidade e obesidade com a autoestima dos adolescentes; 

• Relacionar a pré-obesidade e obesidade com o bem-estar psicológico dos adolescentes; 

• Relacionar a pré-obesidade e obesidade dos adolescentes com as variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade dos pais, o nível socioeconómico, 

atividades sedentárias e local de residência). 

 

Em termos estruturais o presente relatório de dissertação integra cinco capítulos:  inicia com a 

introdução, segue-se o capítulo respeitante ao enquadramento teórico da temática, no qual se 

aborda a adolescência, Conceito de Pré-obesidade e Obesidade na Adolescência , avaliação e 

classificação da obesidade e pré-obesidade, epidemiologia, etiologia, prevenção e 

consequências da obesidade, e por último, qualidade de vida, bem-estar psicológico e 

autoestima. O terceiro capítulo aborda o enquadramento metodológico onde se explana o tipo 

de estudo, população e amostra, objetivos, hipóteses e variáveis, instrumentos de recolha de 

dados, procedimento de recolha e considerações éticas. O quarto capítulo diz respeito à 
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apresentação dos resultados do estudo, encontrando-se organizado em quatro partes: 

caracterização da amostra, descrição das medidas antropométricas, avaliação da fidelidade das 

escalas, e os resultados face às hipóteses de investigação. O quinto capítulo procede à discussão 

dos resultados patentes no capítulo anterior, sequencialmente, de acordo com a estrutura da 

apresentação. Por último emergem as conclusões desta investigação, enfatizando os principais 

resultados e limitações encontradas ao longo do estudo, que podem servir de orientação para 

investigações futuras. A presente dissertação finaliza com a apresentação das referências 

bibliográficas, apêndices e anexos. 
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2.  ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Neste capítulo, contextualiza-se a problemática subjacente à pré-obesidade e obesidade na 

adolescência. Aborda-se o conceito de adolescência, os hábitos alimentares dos adolescentes, 

conceito de obesidade/pré-obesidade, epidemiologia da obesidade na adolescência, a prevenção 

e consequências da obesidade e por fim a qualidade de vida e bem-estar psicológico. 

 

2.1 Adolescência 

A palavra adolescência, etimologicamente, deriva do vocábulo “adolescere” que significa 

"crescer até à maturidade" (Parveen, John, & Monica, 2017) e corresponde ao período de 

transição entre a infância e a vida adulta que cronologicamente se situa entre os 10 e os 19 anos 

de idade (Eisenstein, 2005).  

 

A adolescência caracteriza-se por uma aceleração na velocidade de crescimento, rápida 

maturação e alterações profundas na composição corporal (Fonseca, 2012). Estas mudanças 

biológicas condicionam, igualmente, importantes alterações ao nível psicológico (Pereira, 

2013; Smith, 2008), sendo previsível que, no final, o jovem tenha conseguido edificar a sua 

identidade (Erikson, 1968), tornando-se uma pessoa independente e autónoma, capaz de 

assumir os papéis sociais de um adulto (Oliveira, Albuquerque, Carvalho, Sendin, & Silva, 

2009). 

 

A fase da adolescência é um período complexo e de considerável risco para a saúde (Lima, 

2016), pois os estilos de vida que se adquirem podem ser determinantes para o futuro do 

indivíduo, designadamente, em termos de escolhas alimentares e da prática de exercício físico 

(Oliveira et al., 2009) as quais podem ser favorecedoras do aparecimento da obesidade/pré-

obesidade (Lourenço & Nogueira, 2014). 

 

A pré-obesidade e a obesidade têm consequências muito significativas para a saúde, 

constituindo fatores de risco para o desenvolvimento de várias patologias, tais como: 

hipertensão arterial, dislipidemia, doença coronária, doença vascular cerebral, diabetes mellitus 

tipo 2, doenças do aparelho locomotor (e.g, artroses e a osteoporose), e alguns tipos de cancro 

(e.g., cancro da mama e cancro colorretal), bem como problemas de natureza psicossocial 

(Lourenço, 2015). De salientar que o quadro clinico de pré-obesidade e obesidade acarreta 
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complicações de diferente natureza para o adolescente  e custos elevados para o sistema de 

saúde (Reinehr, 2018). 

 

Ademais, é necessário atender ao facto de que os adolescentes obesos tendem a ser adultos mais 

obesos do que aqueles que se tornam obesos apenas na idade adulta. Segundo Lourenço & 

Nogueira (2014)  isto gera uma preocupação dupla, pois não só os adolescentes obesos tendem 

a manter-se obesos em adultos, como a obesidade na adolescência parece estar diretamente 

associada ao aumento da morbilidade e mortalidade na vida adulta, independentemente do peso 

corporal. 

 

Por conseguinte, para os enfermeiros, a promoção da saúde e a aposta na prevenção da 

obesidade e pré-obesidade na adolescência constituem um importante foco de atenção 

determinando as ações de enfermagem que possibilitem melhoria dos indicadores sensíveis aos 

cuidados de enfermagem.  

 

 

2.2 Conceito de Pré-obesidade e Obesidade na Adolescência 

Carmo, Fagundes, & Brito (2012) referem que a acumulação de gordura no tecido adiposo é 

um processo fisiológico em determinadas fases da vida, constituindo uma reserva de energia à 

qual o organismo pode recorrer no caso de necessidade. O desenvolvimento pubertário nos 

adolescentes conduz, precisamente, a um aumento da replicação adipocitária, especialmente no 

sexo feminino, aquando da menarca, ficando o número de adipócitos definido no final da 

adolescência (Sedas, 2011).  

 

O consumo de alimentos com altos níveis de açúcar e gorduras saturadas, combinado com 

atividade física reduzida têm aumentado em três vezes ou mais, a prevalência da obesidade de 

forma mais rápida nos países em desenvolvimento. A acumulação excessiva de gordura 

corporal pode ser perniciosa para a saúde, algo que já no tempo de Hipócrates se reconhecia 

estar associado a uma maior probabilidade de morte precoce (Carmo, Fagundes & Brito, 2012). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde  (OMS, 2000), a obesidade caracteriza-se por um 

excesso de gordura corporal acumulada no tecido adiposo e tem implicações para a saúde. 

Trata-se de um grave problema de saúde pública, de proporções epidémicas (Wang & Lobstein, 

2006), o qual requer uma ação global urgente (DGS, 2005), sobretudo na idade pediátrica, pois 



Enquadramento Teórico  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

7 

 

embora as mortes por doença não transmissível ocorram mais na idade adulta, a verdade é que 

os riscos associados à obesidade e pré-obesidade se verificam na  infância e intensificam-se ao 

longo do ciclo vital (Lourenço, 2015). 

 

Portugal é um dos países da Europa com números mais altos de obesidade, com todas as 

consequências que daí poderão advir, particularmente no que respeita ao risco acrescido para 

outras doenças e  morte prematura, bem como ao aumento dos custos com a saúde (Prazeres & 

Fonseca, 2010). Pela complexidade de implementação de estratégias eficientes de intervenção 

que auxiliem as pessoas obesas a manter a perda de peso, é essencial identificá-las 

precocemente e sensibilizar as crianças, adolescentes e pais para os malefícios da obesidade e 

de como esta se pode prevenir através da alimentação saudável e prática de exercício físico. A 

prevenção reveste-se de particular importância para a saúde dos jovens, que serão os futuros 

adultos do nosso país (Prazeres & Fonseca, 2010). 

 

Para conseguir alcançar estes objetivos, é necessário trabalho em equipa multidisciplinar, na 

qual a família, a escola, os profissionais de saúde e professores estejam comprometidos com 

objetivos educacionais que visem a prevenção da obesidade (Barbosa, 2009). 

 

2.2.1 Avaliação e Classificação da pré-obesidade e obesidade na Adolescência 

Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz (2000) referem que as constantes alterações na composição 

corporal e no peso, durante a infância e adolescência, dificultam o estabelecimento de uma 

classificação universal de obesidade nestas faixas etárias.  

 

Um dos procedimentos mais utilizados para avaliar a obesidade é a circunferência abdominal 

calculada através da razão cintura/anca (Oliveira et al., 2009). Não está diretamente relacionada 

com a altura dos indivíduos, mas correlaciona-se com a quantidade de gordura intra-abdominal 

que  tem sido apelidada de “nova” glândula endócrina pelo seu papel no ciclo vicioso da 

regulação homeostática, concretamente, no mecanismo de saciedade (Carmo, Fagundes & 

Brito, 2012).  

 

Outro procedimento usado, consiste na avaliação da espessura da prega cutânea que permite 

aferir a quantidade de gordura subcutânea (Smith, 2008). No entanto, o indicador mais utilizado 

para a determinação da pré-obesidade e obesidade é o Índice de Massa Corporal (IMC), o qual 
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se determina dividindo o peso (em quilogramas) pela altura (em metros) elevada ao quadrado, 

(Fernandes, 2011; Moreira, 2007) ou seja: 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚)2
 

 

Contudo, em termos de fiabilidade, o recurso ao IMC é algo controverso, pois o peso não é 

sinónimo de tecido adiposo. Não obstante, os estudos epidemiológicos que têm relacionado o 

peso com a gordura corporal têm obtido uma boa correlação (Carmo, Fagundes & Brito, 2012), 

permitindo obter estimativas comparáveis entre países. 

 

Nos adultos, um valor de IMC igual ou superior a 25 kg/(m)2 corresponde a uma condição de 

pré-obesidade, enquanto que um valor de IMC igual ou superior a 30 Kg/(m)2 é classificado de 

obesidade (DGS, 2005). 

 

Segundo a OMS (2018) os valores do IMC permitem a classificação do estado nutricional, 

conforme se pode observar no quadro 1. 

 

Quadro 1 - IMC – Classificação segundo a OMS (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IMC aumenta muito lentamente nos adultos, por isso os pontos de corte, independentemente 

da idade, podem ser utilizados para criar escalas de gordura corporal. Contudo, Ferreira (2011) 

adverte que na idade pediátrica o IMC altera-se significativamente com a idade, aumentando 

durante a primeira infância, caindo no período pré-escolar e escolar e subindo novamente com 

a adolescência e os primeiros anos de vida adulta, pelo que é necessário recorrer a curvas de 

crescimento consensuais. 

IMC Classificação do estado 

nutricional 

<18,5 Abaixo do peso normal 

18,5 - 24.9 

 

Peso Normal 

25 - 29,9 Pré-obesidade 

30 - 34,9 

 

Obesidade classe I 

35 - 39,9 

 

Obesidade classe II 

≥40 Obesidade classe III 
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Em Portugal, a avaliação estato-ponderal da criança é feita nas consultas de vigilância de saúde 

infantil, constituindo um importante indicador do seu bem-estar. Para efetuar essa avaliação, 

desde 2013, foram adotadas as curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde (DGS, 

2013) (Anexo A).  

 

Lourenço (2015) refere que, à semelhança das variáveis antropométricas que servem de base 

ao seu cálculo, o valor do IMC em idade pediátrica deve ser percentilado, tendo como base as 

tabelas de referência. O Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (DGS, 2013) considera 

obesidade quando o IMC é igual ou superior a P97 (2 z-scores) e pré-obesidade quando o IMC 

está entre P85 (1 z-score) e P97, ou seja: valores de IMC iguais ou superiores ao percentil 85 e 

inferiores ao percentil 97 permitem fazer o diagnóstico de pré-obesidade; valores de IMC iguais 

ou superiores ao percentil 97, permitem fazer o diagnóstico de obesidade (Quadro 2).  

 

Quadro 2 - IMC percentilado para idades entre 5-19 (DGS, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne à decisão clínica e critérios determinantes de pré-obesidade e obesidade em 

crianças e adolescentes, Cole et al. (2000) salientam que são necessárias informações adicionais 

como a história clínica, contendo os antecedentes pessoais e familiares, dados relativos aos 

estilos de vida, concretamente, as escolhas alimentares e a atividade física. 

 

Tendo em consideração as características morfológicas, a obesidade pode ser classificada em: 

obesidade androide, abdominal ou visceral, se a gordura se distribui sobretudo no abdómen 

(mais comum no sexo masculino); e obesidade ginóide, se a gordura se encontrar distribuída, 

principalmente, nos glúteos e coxas (mais comum no sexo feminino). A obesidade androide 

está mais associada a complicações metabólicas (e.g., diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, 

hipertensão arterial, doença vascular cerebral, síndrome do ovário poliquístico e disfunção 

Percentil de IMC Classificação do estado 

nutricional 

<P3 Abaixo do peso normal 

 ≤P3  e < P85 

 

Peso Normal 

 ≤P85  e < P97 Pré-obesidade 

≥ P97 

 

Obesidade  
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endotelial). Quanto à obesidade ginóide, está mais associada a alterações circulatórias e 

hormonais (National Taskforce on Obesity, 2005). 

 

Importa, também, distinguir entre obesidade exógena ou primária e obesidade endógena ou 

secundária (Singhal, Schwenk, & Kumar, 2007). A obesidade primária ocorre quando, de forma 

sucessiva e prolongada no tempo, a energia ingerida é maior que a energia despendida, fazendo 

com que o balanço energético seja positivo e conduza a uma acumulação das reservas não 

usadas o que, consequentemente, leva a um aumento de peso. Já a obesidade secundária é mais 

rara e as causas podem ser de origem endócrina, genética e/ou iatrogénica (Sedas, 2011). 

 

2.2.2 Epidemiologia da pré obesidade e obesidade na Adolescência 

De uma forma geral, a prevalência da pré-obesidade e obesidade em crianças e adolescentes 

tem vindo a aumentar a nível mundial, quer nos países desenvolvidos, quer em alguns países 

em desenvolvimento (Wang & Lobstein, 2006). 

 

Ogden, Flegal, Carroll, & Johnson (2002) ao estudarem a prevalência da obesidade e pré-

obesidade em crianças e adolescentes dos Estados Unidos constatam uma tendência de 

crescimento em todos os grupos etários, tendo passado de 7,2% para 10,4% no grupo dos 2 aos 

5 anos; de 11,3% para 15,3% no grupo dos 6 aos 11 anos e de 10,5% para 15,5% no grupo dos 

12 aos 19 anos. 

 

Nos países que, habitualmente, não manifestavam esta tendência, tal como os países asiáticos, 

também, se tem verificado um aumento da prevalência da obesidade e pré-obesidade nas 

crianças e adolescentes. A título de exemplo, Luo & Hu (2002) mencionam que, na China, entre 

1989 e 1997, a prevalência de crianças de idade pré-escolar, residentes nas zonas urbanas, com 

pré-obesidade aumentou de 14,6% em 1989 para 28,9% em 1997, sendo que a prevalência de 

obesidade passou de 1,5% para 12,6%, para igual período. 

 

No contexto nacional, Lobstein, Rigby, & Leach (2005) referem que Portugal encontra-se entre 

os países que tem os índices mais elevados de pré-obesidade e obesidade que ultrapassam os 

30% na faixa etária entre os 7 e os 11 anos. Posteriormente, Ferreira (2010) estudou a 

prevalência da obesidade infantojuvenil e, também, verificou que a prevalência da pré-

obesidade e obesidade nos adolescentes portugueses era de 30,4%. 
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Ribeiro, Guerra, Pinto, Duarte, & Mota (2003) desenvolveram um estudo com crianças e 

adolescentes entre os 10 e 15 anos de idade, cujos resultados permitiram constatar que 41% das 

crianças e adolescentes apresentam excesso de peso e 13,7% obesidade, sendo que os rapazes 

apresentam valores mais elevados, em comparação com as raparigas. 

 

No que concerne às diferenças em função do género, Lourenço &Nogueira (2014) referem que 

estas podem estar relacionadas com uma maior sensibilidade às influências ambientais e uma 

menor eficiência das intervenções preventivas no género masculino. Contudo, os autores 

salientam, ainda, que culturalmente são imputados estereótipos de beleza feminina, pelo que 

desde cedo que as meninas são encorajadas a controlarem o seu peso, adotando práticas 

dietéticas com maior facilidade. 

 

Marques & Matos (2016), também desenvolveram um estudo sobre a prevalência e tendências 

dos valores de IMC de adolescentes portugueses em 2002, 2006 e 2010. Os resultados 

permitiram constatar que, no período entre 2002 a 2010, a prevalência de pré-

obesidade/obesidade diminuiu nos adolescentes de 11 a 13 anos, de 23,5% para 20,7%, 

utilizando os pontos de corte do IOTF (International Obesity Task Force) e  de  32,4 para 28,4%, 

utilizando pontos de corte da OMS. Para os adolescentes com idades compreendidas entre os 

15 e 17 anos, a prevalência aumentou de 13,9 para 16,8%, usando o ponto de corte do IOTF, e 

de 14,8% para 18,2%, quando se utilizaram os pontos de corte da OMS.  

 

 

2.2.3 Etiologia da Obesidade na Adolescência 

Apesar das causas do aumento da obesidade ainda não estarem suficientemente esclarecidas, 

sabe-se que pode resultar da conjunção de fatores genéticos, físicos, psíquicos, ambientais, 

familiares e comportamentais, que contribuem tanto para o seu aparecimento como para a sua 

manutenção. A obesidade não é uma desordem singular, e sim um grupo heterogéneo de 

condições com múltiplas causas que, em última análise, resultam no fenótipo de obesidade. 

Para  Carmo, Fagundes & Brito (2012), a etiologia da obesidade é quase sempre multifatorial e 

complexa. Esse conjunto sistémico de fatores tem início no terreno genético e no ambiente 

gestacional, e depois continua através de um fenótipo bioquímico complexo fortemente 

influenciado pelo meio ambiente, nos quais se integra a família, a escola e a sociedade.  
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Efetivamente, o ambiente social que se instalou depois da segunda metade do século XX é 

considerado obesogénico, pois a abundância calórica e o sedentarismo propiciam um 

desequilíbrio homeostático importante (Carmo et al., 2012; Fonseca, Mourão-Carvalhal, & 

Coelho, 2017; M. Lourenço, 2015; Rego, 2012). Aliás, segundo Varo et al. (2003), Portugal é 

o país da União Europeia com o índice mais elevado de sedentarismo (87%). 

 

Para além disso, existem outros fatores de risco ambientais que parecem exercer um efeito 

precipitante da obesidade, concretamente, a estrutura (famílias monoparentais) e a dinâmica 

familiar e o estatuto socioeconómico (Ferreira, 2011). Neste âmbito, Smith (2008) destaca a 

desintegração da vida familiar, sendo exemplo disso a constatação de que se efetuam cada vez 

menos refeições em família. Tavares, Nunes, & Santos (2010) referem fatores associados ao 

ganho excessivo de peso, como as mudanças do quotidiano (casamento, viuvez, separação), 

situações de violência, fatores psicológicos (stresse, ansiedade, depressão e compulsão 

alimentar), alguns tratamentos medicamentosos (psicofármacos e corticoides), a cessação do 

hábito de fumar, o consumo excessivo de álcool e a redução drástica de atividade física. 

Relativamente à compulsão alimentar, designada de “alimentação emocional”, presente em 

todos os estratos sociais, traduz-se numa ingestão calórica excessiva e, consequentemente, 

promove a obesidade precipitada por circunstâncias stressantes (Alleyne & LaPoint, 2004). 

 

Um outro aspeto que tem sido referido, diz respeito à alimentação nos primeiros anos de vida, 

concretamente, a opção parental e possibilidade materna de amamentar que parece ser um 

importante fator de prevenção da obesidade (Ferreira, 2011). Quanto à influência da obesidade 

parental, Singhal et al. (2007) referem que esta pode constituir um fator de risco para o 

desenvolvimento de obesidade na criança/adolescente, porque há uma tendência para  

reproduzirem os comportamentos dos progenitores. Muitas vezes, a diminuição do tempo 

disponível para preparar refeições saudáveis e equilibradas, aliada à grande acessibilidade na 

aquisição de alimentos já preparados e à forte componente publicitária, conduz a desvios 

dietéticos significativos com ingestão de alimentos processados ricos em açúcares e gorduras, 

bem como bebidas e refrigerantes com percentagens de açúcar muito elevadas. Nesse âmbito, 

Singhal et al. (2007) advertem para a negligência crescente por parte dos pais pelo poder de 

decisão que relegam nos filhos quanto às escolas alimentares. 

 

Quanto à atividade física, cada vez mais os adolescentes adotam um estilo de vida sedentário 

passando longos períodos a ver televisão ou em frente ao computador, o que por si só constitui 
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um fator de risco para o desenvolvimento de obesidade (Enes & Slater, 2010; Giammattei, Blix, 

Marshak, Wollitzer, & Pettitt, 2003). Sobre o tempo despendido a ver televisão, Van den Bulck 

& Hofman (2009) advertem que são necessárias duas horas e meia de exercício semanal para 

compensar sete horas semanais de visionamento televisivo. Acresce, ainda, a exposição às 

agressivas formas de publicidade de produtos alimentares altamente calóricos (Vazquez & 

Torres, 2012).  

 

No que respeita ao comportamento alimentar, Oliveira et al. (2009) asseguram que é um dos 

aspetos que influencia de forma determinante a saúde, e que os adolescentes são o grupo etário 

com maior prevalência de estados nutricionais deficitários e desequilibrados, muitas vezes em 

resultado da adoção de práticas e comportamentos alimentares incorretos. Os autores 

acrescentam que o desejo de independência, a procura de identidade, e a maior participação em 

atividades sociais propiciam à realização de um maior número de refeições fora de casa e, por 

vezes, à omissão de refeições ou adoção de práticas alimentares desviantes (Oliveira et al., 

2009). Neste âmbito, Fonseca (2012) destaca a influência dos seguintes fatores: i) maturação 

somática e psicológica aceleradas; ii) procura progressiva de independência/autonomia; iii) 

adoção de hábitos alimentares que procuram romper com a infância e com os padrões adultos 

tradicionais; iv) estilos de vida acelerados, horários irregulares com perda de algumas refeições 

importantes; v) consumo de alimentos de alto conteúdo calórico e baixo valor nutritivo.  

 

Garcia, Gambardella, & Frutuoso  (2003) desenvolveram um estudo qualitativo, no qual 

efetuaram uma análise do consumo alimentar dos adolescentes brasileiros com idades 

compreendidas entre os 10 e os 14 anos, tendo constatado que 70% ingeria diariamente 

refrigerantes, biscoitos, salgados e barras de doces e concomitantemente, um baixo consumo 

de frutas, legumes e laticínios.  

 

No contexto nacional, Gonçalves (2006) concretizou um trabalho de investigação com o 

objetivo de caracterizar os hábitos alimentares de adolescentes, analisar a frequência de 

consumo de alimentos saudáveis e determinar se existiam diferenças no comportamento 

alimentar em função do sexo e grupo etário. Os resultados permitiram concluir que os hábitos 

alimentares dos adolescentes se mostraram inadequados e pouco saudáveis, não se tendo 

verificado associação entre o sexo e a idade e os hábitos alimentares. 
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Fonseca et al. (2017), encetaram um estudo com o objetivo de conhecer as diferenças no padrão 

alimentar de estudantes portugueses dos diferentes ciclos de estudo do ensino básico, 

designadamente, o segundo e terceiro ciclos, numa amostra constituída por 529 adolescentes. 

Os resultados do estudo permitiram constatar uma prevalência de obesidade/pré-obesidade de 

22,8%, sendo mais evidente no segundo ciclo do ensino básico. Foi possível verificar, também, 

que os adolescentes mais velhos não cumprem o número de refeições adequadas e têm um 

consumo mais elevado de refrigerantes e bebidas alcoólicas. Os investigadores concluíram a 

existência de uma desadequação do padrão alimentar dos adolescentes aquando da passagem 

do segundo ciclo para o terceiro ciclo do ensino básico. 

 

Cardoso, Santos, Nunes & Loureiro (2015) realizaram um estudo através do qual foi possível 

constatar que na adolescência, apesar da típica necessidade de afirmação, a verdade é que a 

influência dos pais continua a ser relevante. De facto, ficou evidente que o padrão alimentar 

praticado em casa é determinante para a adoção e manutenção de comportamentos alimentares 

que são depois perpetuados no contexto extrafamiliar. Por conseguinte, os investigadores 

sublinharam que as práticas de intervenção devem envolver a família dos adolescentes, 

concretamente, os pais, para que estes disponibilizem e consumam mais frutas e legumes e 

diminuam/excluam os alimentos menos saudáveis. Por outro lado, a influência dos pares nos 

hábitos alimentares, de modo particular na adolescência, está relacionada com a pressão para 

determinados comportamentos, frequentemente relacionados com a escolha de um padrão 

alimentar não saudável (Poínhos, 2010). 

 

Dos vários estudos constata-se que os hábitos alimentares dos adolescentes portugueses se 

distanciam da dieta tipo mediterrânica. Neste contexto, segundo Pereira (2013), não se pode 

olvidar o papel primordial que a escola pode desempenhar na promoção de hábitos alimentares 

mais saudáveis junto dos adolescentes e dos seus progenitores. Dado que os hábitos alimentares 

se adquirem em grande parte no contexto familiar, é imperativo que as intervenções na área da 

educação para a saúde considerem o envolvimento familiar. Medidas que contemplem esta 

conjunção, particularmente através de atividades que incluam os pais/família com quem vive o 

adolescente, serão sempre mais apropriadas. É de todo imprescindível intervir junto dos pais, 

nomeadamente no sentido de os estimular a ter em casa, alimentos variados, como frutas e 

vegetais de modo a reduzir a disponibilidade de outros alimentos menos saudáveis (Cardoso et 

al., 2015). 
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2.2.4 Prevenção da Obesidade na Adolescência 

Wofford (2008) destaca que a prevenção da obesidade na infância e adolescência conforma 

uma solução que gera ganhos em saúde a longo prazo e que deve ser iniciada logo nos primeiros 

anos de vida, ainda antes da entrada na escola dado os programas de tratamento que visam a 

redução de peso são demorados e têm custos elevados. Assim, tendo em consideração as 

importantes repercussões da obesidade na saúde atual e futura das crianças e jovens, os esforços 

têm de ser direcionados para a prevenção (Ferreira, 2010). Para Lourenço (2015) a intervenção 

precoce tem de contemplar e envolver a família e a comunidade e visa a capacitação dos 

indivíduos para tomadas de decisão em matéria de saúde, concretamente, mudanças de 

comportamentos e adoção de estilos de vida saudáveis. Esta recomendação está plasmada no 

Programa Nacional de Combate à Obesidade (DGS, 2005), salientando a necessidade de 

implementar intervenções direcionadas aos indivíduos, grupos, instituições e comunidade.  

Neste âmbito, todas as oportunidades devem ser aproveitadas para que os profissionais que 

trabalham com crianças/adolescentes e respetivas famílias possam intervir  no sentido de 

corrigir hábitos alimentares desequilibrados e combater o sedentarismo (DGS, 2006). 

 

A intervenção precoce junto da família pode ajudar na adoção de comportamentos alimentares 

saudáveis destacando-se a promoção do aleitamento materno, a implementação de refeições 

regulares em família, a responsabilidade dos pais na escolha dos alimentos. No que respeita ao 

combate ao sedentarismo, devem ser fomentadas as oportunidades para a prática de atividade 

física e a instituição de medidas de controlo/redução do tempo despendido a ver televisão e a 

utilizar dispositivos eletrónicos (Ferreira, 2011). 

 

Quanto ao papel da escola, não se pode negligenciar a sua  influência na promoção da atividade 

física e no comportamento alimentar das crianças, nomeadamente, pela qualidade das refeições 

oferecidas no contexto escolar e pelos snacks que estão disponíveis nos postos de venda (Sedas, 

2011). A este propósito, são necessárias medidas de intervenção conjuntas, entre os 

profissionais de saúde,  escola e a comunidade, pois somente desta forma é possível atingir 

níveis elevados de qualidade de vida e a sua manutenção na vida adulta (Fonseca et al. (2017). 

 

Quanto às escolhas alimentares, se é consensual que estas têm de passar pela diminuição do 

consumo de alimentos ricos em gorduras e açúcares refinados e um aumento da ingestão de 

frutas e legumes, (Ferreira, 2010) adverte que as reduções no consumo energético total não 
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podem ser muito drásticas, sob pena de conduzirem ao desenvolvimento de distúrbios 

nutricionais e problemas psicológicos. Para este autor, o risco de isolamento é um aspeto 

importante, pois as crianças e adolescentes com pré-obesidade e obesidade não devem ser ou 

sentirem-se diferentes dos seus pares (Ferreira, 2010). 

 

Em suma, a prevenção da obesidade na adolescência implica uma intervenção precoce com o 

envolvimento da família e dos enfermeiros, e de modo mais particular os especialistas em 

enfermagem comunitária,  que desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e 

no empowerment dos diversos intervenientes, detendo um lugar privilegiado na equipa 

pluridisciplinar de saúde, constituindo um agente facilitador da mudança comportamental que 

se pretende efetuar (Pereira, 2013). 

 

 

2.2.5 Consequências da Obesidade na Adolescência 

A obesidade está associada a uma maior probabilidade de ocorrência de doenças, morte 

prematura e incapacidade e agrava-se, de modo particular, quando já ocorre durante a infância 

e adolescência. Oliveira et al. (2009) referem que a obesidade está intimamente relacionada 

com o desenvolvimento de doenças que afetam praticamente todos os aparelhos orgânicos, 

concretamente: 1) aparelho cardiovascular: hipertensão arterial, arteriosclerose, insuficiência 

cardíaca congestiva e angina de peito; 2) aparelho gastrointestinal: esteatose hepática, litíase 

vesicular e carcinoma colorretal; 3) aparelho génito-urinário e reprodutor: infertilidade e 

amenorreia, incontinência urinária de esforço, hiperplasia e carcinoma endometrial, cancro da 

mama, cancro da próstata, hipogonadismo hipotalâmico e hirsutismo; 4) Complicações 

metabólicas: dislipidemia, insulinorresistência, diabetes mellitus tipo 2 e gota; 5) Aparelho 

respiratório: dispneia e fadiga, síndrome de insuficiência respiratória do obeso, apneia do sono 

e embolia pulmonar; 6) outras alterações: osteoartroses, insuficiência venosa crónica, hérnias, 

risco anestésico e maior propensão a sofrer quedas.  

 

Também a OMS (2017) corrobora as consequências da obesidade, relevando o risco de 

desenvolver doenças cardiovasculares (doença cardíaca e acidente vascular cerebral), diabetes, 

distúrbios do sistema locomotor (osteoartrite), e alguns tipos de cancro (endométrio, mama, 

ovário, próstata, fígado, vesícula biliar, rins e cólon).  
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Porém, para além das consequências do foro físico, Fisberg et al. (2004) e Oliveira et al. (2009) 

alertam para o facto de que a obesidade e pré-obesidade na infância e adolescência estão 

relacionadas com o desenvolvimento de patologias de foro mental a longo prazo. Embora, tal 

como referem Rankin et al. (2016), não seja claro se os transtornos psicológicos são uma causa 

ou uma consequência da obesidade infantil-juvenil. A escolha de alimentos pobres do ponto de 

vista nutricional, além de ocasionar o ganho de peso, implica um quadro sério de deficiências 

nutricionais nesta população (Azevedo & Brito, 2012). 

 

A sociedade valoriza a beleza, a elegância e a estética, associando o sucesso e a felicidade a um 

protótipo de “magreza ideal” (Klaczynski, Goold, & Mudry, 2004), aspeto ao qual os 

adolescentes são particularmente vulneráveis, sobretudo, pela influência  do grupo de pares. De 

facto, existem estigmas que afetam os jovens obesos e com pré-obesidade, o que  pode conduzir 

ao isolamento social (Needham & Crosnoe, 2005; Schwimmer, Burwinkle, & Varni, 2003), 

gerar sentimentos de insatisfação com a imagem corporal, baixa autoestima, depressão, 

desordens alimentares e ideação suicida (Harriger & Thompson, 2012). 

 

Para além do isolamento social e a estigmatização, os adolescentes com obesidade e pré-

obesidade, também, têm maior propensão para serem vítimas de bullying relacionado com o 

seu peso corporal (Bacchini et al., 2015; Neumark-Sztainer et al., 2002), têm mais dificuldades 

em estabelecer amizades (McCullough, Muldoon, & Dempster, 2009) e frequentemente são 

alvo de atitudes negativas por parte de professores, pais e profissionais de saúde, ou seja, 

vítimas de um padrão difundido de opressão civilizada (Rogge, Greenwald, & Golden, 2004). 

Aliás, Latner & Stunkard (2003) referem que muitos adultos estereotipam as crianças e jovens 

obesos e referem que estas são: “preguiçosas”, “feias” e “estúpidas”. Ainda sobre a 

estigmatização, Tang-Peronard & Heitmann (2008), numa revisão de literatura evidenciaram 

que as raparigas obesas são  as vítimas de maior descriminação, em comparação com os rapazes. 

Contudo, é o sexo masculino que enfrenta maiores situações de marginalização social e 

bullying, quer nas relações de amizade quer nas relações românticas. 

 

No que concerne às consequências do ponto de vista psicológico, de salientar os resultados do 

estudo de Jacka et al. (2011), ao referirem que a melhoria da qualidade da dieta alimentar  se 

traduz em melhoria do ponto de vista da saúde mental dos adolescentes, o que pode ser muito 

profícuo em termos do estabelecimento de um plano de intervenção junto desta população. 
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2.3 Qualidade de vida, bem-estar psicológico e autoestima 

A OMS  definiu a saúde numa perspetiva ampla, para além da mera ausência de doença, tendo 

em vista o despertar de novas perspetivas e considerações acerca da saúde, nomeadamente, a 

perspetiva da qualidade de vida. Apesar desta definição ter várias décadas, foi somente na 

década de 90 que a OMS reuniu um conjunto de peritos e formou o WHOQOL Group com o 

objetivo de definir o conceito de qualidade de vida e construir instrumentos que permitissem a 

sua mensuração. Tornou-se consensual, entre os investigadores, que a qualidade de vida  é um 

conceito multidimensional e assume uma dimensão subjetiva (Seidl & Zannon, 2004).  

 

Atualmente, a OMS define a qualidade de vida como a perceção que um indivíduo detém sobre 

a sua posição na vida, tendo em consideração o contexto cultural e os sistemas de valores nos 

quais está inserido, bem como os seus objetivos, expetativas, padrões e preocupações. Portanto, 

trata-se de um conceito abrangente que interage de forma complexa com a saúde física, 

psicológica, crenças pessoais e relações sociais.  

 

Ao afetar todas as dimensões da vida de um adolescente, quer no que concerne aos aspetos de 

saúde física, quer no que respeita aos aspetos psicossociais, será expectável que a obesidade e 

a pré-obesidade afetem negativamente a qualidade de vida dos adolescentes. Efetivamente, 

vários autores (e.g., Anderson et al. (2017); Buttitta, Iliescu, Rousseau, & Guerrien (2014); 

(Khairy, Eid, El Hadidy, Gebril, & Megawer, 2016) relatam uma menor qualidade de vida entre 

os jovens obesos, em comparação com outros jovens sem esta condição. 

 

Buttitta et al. (2014) acrescentam que a autoimagem, o bullying, as dores físicas, a qualidade 

da ingestão alimentar, a atividade física, o tempo despendido a ver televisão, a escolaridade dos 

pais e o peso corporal são variáveis que afetam a qualidade de vida dos jovens obesos. 

Solans et al. (2008) reportam-se a um aspeto da qualidade de vida - a qualidade de vida 

relacionada com a saúde (QVRS), a qual implica um modelo compreensivo da saúde subjetiva 

que envolve aspetos físicos, sociais, psicológicos e funcionais de bem-estar.  

 

Este construto tem sido utilizado em alguns estudos, a título de exemplo Keating, Moodie, & 

Swinburn (2011) desenvolveram um estudo para determinar se a QVRS de adolescentes obesos 

ou pré-obesos era significativamente menor do que os pares saudáveis. Os resultados desse 

estudo confirmaram que a QVRS é menor nos adolescentes obesos ou pré-obesos. Um outro 
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aspeto a salientar neste estudo foi a constatação de que nos adolescentes obesos a dimensão 

emocional foi a mais afetada, enquanto nos adolescentes pré-obesos foram as dimensões física 

e social. 

 

Beer et al. (2007), também, realizaram um estudo com o intuito de comparar a QVRS e o IMC 

de adolescentes. Os resultados do estudo permitiram constatar que a QVRS em adolescentes 

obesos é menor do que nos pares com peso normal e é parcialmente explicada pelas 

comorbilidades relacionadas com a obesidade. A QVRS global foi inversamente associada ao 

IMC, pelo que a QVRS pode constituir um importante indicador do impacto da obesidade e 

também do efeito das intervenções implementadas para o combate à obesidade (Beer et al., 

2007; Hoedjes et al., 2018; Nadeau et al., 2011). 

 

Muros et al., (2017) realizaram um estudo através do qual pretenderam examinar a associação 

entre o IMC, a atividade física, a adesão à dieta mediterrânica e a QVRS numa amostra de 

adolescentes espanhóis. Dos resultados destaca-se que a atividade física, o IMC e a adesão à 

dieta mediterrânea são componentes relevantes e condicionam a melhoria da QVRS dos 

adolescentes (Muros et al., 2017). 

 

Embora a definição clássica da OMS (1946) abordasse a saúde, não apenas como a inexistência 

de doença, mas como uma condição de absoluto bem-estar físico, mental e social, a verdade é 

que continuou ao longo dos tempos a existir uma focalização na doença (Strack, Argyle, & 

Schwarz, 1991). Por sua vez, o conceito de saúde foi perdendo o seu pendor negativo de 

ausência de doença, passando a ser entendido positivamente em constante mutação ao longo da 

vida (Feio & Oliveira, 2015).  

 

No âmbito do estudo da obesidade na adolescência, Russell-Mayhew, McVey, Bardick, & 

Ireland  (2012) são consonantes quando referem que muito se sabe sobre os padrões alimentares 

saudáveis, mas que isso contrasta com o incipiente estudo do impacto da obesidade no bem-

estar. No entanto, atualmente, e de uma forma global, tem-se vindo a verificar um crescente 

interesse no estudo da qualidade de vida e na dimensão positiva das emoções humanas, sendo 

que o bem-estar enquadra-se neste domínio da investigação (Strack et al., 1991; Woyciekoski, 

Natividade, & Hutz, 2014). De acordo com Novo (2003), a abordagem do bem-estar tem em 

consideração a compreensão e promoção de aspetos positivos do funcionamento do indivíduo, 

designadamente: o otimismo, a satisfação com a vida, a resiliência e a esperança. Além disso, 
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o estudo do bem-estar insere-se no movimento da Psicologia Positiva, o qual teve início em 

1998 através de Seligman & Csikszentmihalyi  (2000). A Psicologia Positiva tem procurado 

investigar o bem-estar salientando duas abordagens: a perspetiva hedónica e a perspetiva 

eudaimónica (Delle Fave, Brdar, Freire, Vella-Brodrick, & Wissing, 2011). Essas duas 

perspetivas fundamentam-se em visões distintas da natureza humana e do que constitui uma 

boa sociedade (Ryan & Deci, 2001). Assim, a perspetiva hedónica encara o bem-estar como 

prazer ou felicidade e focaliza-se no bem-estar subjetivo, o qual se reporta a mais afeto positivo, 

menos afeto negativo e maior satisfação com a vida (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Em 

contraponto, a perspetiva eudaimónica defende que o bem-estar consiste no exercício pleno das 

potencialidades do indivíduo, assim como na sua capacidade de pensar, usar o raciocínio e o 

bom senso, destacando que o bem-estar psicológico é mais do que a mera “felicidade” e consiste 

no alcance da realização do potencial humano (Ryff, 1989). 

 

Ryff (1989) propôs um modelo multidimensional de funcionamento psicológico positivo, 

baseado em conceções de crescimento pessoal e autorrealização (Ryff & Keyes, 1995; Ryff & 

Singer, 1998). A autora operacionalizou o bem-estar psicológico em seis dimensões que se 

relacionam entre si: (1) Aceitação de si (designa um nível elevado de autoconhecimento e uma 

atitude positiva sobre si); (2) Relação positiva com os outros (estabelecimento de relações 

interpessoais calorosas e de confiança); (3) Domínio do meio (habilidade de caracterização, 

participação, controlo e manipulação do meio externo e respetivas instâncias, de acordo com o 

autoconhecimento); (4) Autonomia (emancipação do locus externo e boa avaliação do locus 

interno, estado de autodeterminação e capacidade de regulação do comportamento interno); (5) 

Objetivos de vida (determinação e manutenção de objetivos que provêm de crenças do 

significado de vida); (6) Crescimento pessoal (aquisição do sentimento de autorrealização pelo 

contínuo florescimento, alcançado pela abertura à experiência) (Ryff & Singer, 2008). Rainho 

et al. (2018), realizaram a adaptação e validação do questionário geral de bem-estar psicológico 

- reduzido (QGBEP-R) em estudantes do ensino superior e sublinham a importância do bem-

estar psicológico e a implementação de intervenções especificas para fomentar o bem-estar. 

 

A fase da adolescência compreende um conjunto de tarefas desenvolvimentais complexas, as 

quais ocorrem durante um período longo, o que exige a mobilização de recursos e competências 

por parte dos adolescentes para conseguir bem-estar psicológico (M. Ferreira & Nelas, 2006). 
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De acordo com Smith (2008), a obesidade e pré-obesidade pode influenciar todos os aspetos da 

vida de um indivíduo, designadamente: emocional, físico, social, económico e familiar. Este 

autor refere que a obesidade tem um impacto inolvidável no bem-estar psicológico dos 

adolescentes, sendo que os dois domínios mais afetados são o eu físico (aceitação de si) e o eu 

social (relação positiva com os outros).  

 

No entanto, o sexo parece desempenhar um papel mediador do impacto da obesidade na 

dimensão da aceitação de si do bem-estar psicológico dos adolescentes. Assim, os rapazes 

parecem ser menos propensos a fazer comentários depreciativos sobre a sua autoimagem e 

atribuem menor importância à sua atratividade física em relação ao sexo oposto; enquanto as 

raparigas obesas parecem ser mais auto-conscientes da sua aparência física e apresentam uma 

diminuição mais acentuada do seu bem-estar psicológico (Smith, 2008). 

 

Quanto à dimensão relação positiva com os outros, a sensação de rejeição pelos pares e o 

sentimento de ser incapaz de “encaixar” nos grupos de pares, têm um impacto significativo no 

seu bem-estar psicológico (Smith, 2008), o que é compreensível tendo em consideração que 

interfere, substancialmente, com as etapas de desenvolvimento psicológico da adolescência 

(Erikson, 1968) (Pratta & Santos, 2007). 

 

De modo geral, é consensual que para a compreensão da pré-obesidade e obesidade em 

adolescentes, o crescente isolamento social do adolescente obeso pode conduzir à manutenção 

de hábitos alimentares inadequados, com o intuito de obter algum conforto a partir do prazer 

conferido pela alimentação, bem como agravar o sedentarismo, pela ampla utilização de 

equipamentos tecnológicos e visionamento de televisão. Este ciclo vicioso, se não for 

interrompido, pode contribuir para o declínio mais acentuado do bem-estar psicológico  e 

qualidade de vida dos adolescentes obesos (Smith, 2008). 

 

A adolescência é um período crítico e crucial do desenvolvimento do indivíduo, num ambiente 

cultural particular. A autoestima desempenha um papel muito importante para o 

desenvolvimento durante este período. Segundo Rosenberg, citado por Minev et al   a 

autoestima é uma avaliação que o sujeito faz de si próprio, ou seja, uma avaliação global de si, 

que influencia, negativamente ou positivamente, os sentimentos em relação ao próprio.  

 

Segundo French et al. (2018), adolescentes com obesidade relatam autoavaliações de 

competência académica mais baixas, baixa autoestima, sentimentos de desesperança e menor 
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conectividade social, em comparação com crianças sem obesidade. Maior consciencialização 

da sociedade sobre as causas multifacetadas da obesidade e maior aceitação pública da mesma 

pode ajudar a reduzir a discriminação enfrentada por adolescentes com obesidade em contextos 

educacionais, ocupacionais e sociais. Para Murray (2017), a baixa autoestima em adolescentes, 

particularmente em adolescentes com excesso de peso, tem sido associada a determinados 

comportamentos alimentares e dietéticos, uma preocupação com o peso corporal e forma, um 

estilo de vida inativo, e pior desempenho em educação e desenvolvimento de tarefas. Um 

aumento da autoestima parece levar a melhores resultados de peso a longo prazo, no entanto, 

alguns investigadores referem que esta relação entre pré-obesidade/obesidade e autoestima não 

é direta e podem depender de outras varáveis (Puhl & Latner, 2007). Também para Vaz et al 

(2010), os resultados indicaram que as crianças obesas apresentaram valores mais elevados na 

dimensão comportamento, associados ao facto de a criança obesa poder criar mecanismos 

cognitivos compensatórios, de forma a equilibrar outros domínios em que a sua perceção é mais 

negativa. 
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3.  ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

Neste capítulo definimos a componente metodológica do estudo empírico, aspeto fulcral uma 

vez que serve de orientação durante o processo de investigação. Todos os procedimentos 

metodológicos são fundamentais para garantir a fiabilidade e qualidade dos resultados obtidos 

e consequente resposta à problemática em estudo (Fortin, 2009). 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada na investigação, nomeadamente o tipo de 

estudo, a população, os objetivos, as hipóteses, as variáveis em estudo, o instrumento de recolha 

de dados, os procedimentos de colheita de dados e o respetivo tratamento estatístico. 

 

3.1 Tipo de estudo e questão de investigação  

Para o estudo definimos como questão de partida “Qual a relação entre a pré-obesidade e 

obesidade em adolescentes e os hábitos alimentares, qualidade de vida, autoestima e bem-estar 

psicológico?”. Para responder a esta questão, foi realizado um estudo de natureza quantitativa, 

transversal e descritivo-correlacional. 

 

3.2 População /Amostra 

A população alvo do estudo é constituída pelos alunos do ensino secundário (10º, 11º e 12º ano 

de escolaridade) de uma escola secundária do norte de Portugal (escola não agrupada), 

abrangida pela área de influência do ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte. No ano letivo 

2018/2019, os alunos do ensino secundário desta escola distribuíam-se da seguinte forma: i) 

10º ano: 10 turmas, total de 264 alunos; ii) 11º ano: 12 turmas, total de 247 alunos; 12º ano: 11 

turmas, total de 225 alunos. Ou seja, a população alvo é constituída por 736 alunos, distribuídos 

por 33 turmas.  

 

Para a seleção da amostra recorreu-se ao processo de amostragem não probabilística, por 

conveniência, ficando constituída por 250 alunos. Para a seleção dos participantes foram 

utilizados os seguintes critérios de inclusão/exclusão no estudo: i) estar matriculado no 10º, 11º 

e 12º ano do ensino regular; ii) estar presente na sala aula no momento de recolha de dados; iii) 

ter idade inferior a 19 anos; e iv) ter autorização dos pais/encarregados de educação para o 



Enquadramento Metodológico 

____________________________________________________________________________________________________ 

24 

 

preenchimento dos questionários; v) concordar em participar no estudo. E como critérios de 

exclusão: i) Alunos com défices cognitivos que impeçam a compreensão do questionário 

(informação dada pelo diretor de turma); ii) aceitar participar, mas não possuir a autorização 

dos pais/encarregados de educação para o preenchimento dos questionários. 

 

3.3 Objetivos  

Situada no âmbito de atuação dos enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária, esta 

investigação tem como objetivo geral: estudar a relação entre a pré-obesidade e obesidade e os 

hábitos alimentares, qualidade de vida, bem-estar psicológico e autoestima, dos adolescentes 

de uma escola secundária situada no norte do país, a frequentar o ano letivo 2018/2019. Os 

resultados obtidos permitir-nos-ão caracterizar a situação de obesidade e pré-obesidade nesta 

comunidade escolar e conhecer alguns fatores relacionados, como também propor projetos de 

intervenção adequados às particularidades desta população alvo, dirigidos para a promoção da 

saúde para a modificação dos hábitos alimentares dos adolescentes, melhoria da qualidade de 

vida e bem-estar psicológico.   

 

Delineamos como objetivos específicos para o estudo: 

• Caracterizar os hábitos alimentares dos adolescentes; 

• Avaliar o IMC para determinação de pré-obesidade e obesidade dos adolescentes; 

• Relacionar a pré-obesidade e obesidade com os hábitos alimentares dos adolescentes; 

• Relacionar a pré-obesidade e obesidade com a qualidade de vida relacionada com a 

saúde dos adolescentes; 

• Relacionar a pré-obesidade e obesidade com o bem-estar psicológico dos adolescentes; 

• Relacionar a pré-obesidade e obesidade com a autoestima dos adolescentes; 

• Relacionar a pré-obesidade e obesidade dos adolescentes participantes com variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade dos pais, o nível socioeconómico e local 

de residência). 
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3.4 Hipóteses 

De acordo com os objetivos de estudo propostos, formularam-se  previsões de resposta para o 

problema, as hipóteses de estudo (Fortin, 2009). Assim, as hipóteses formuladas para o estudo 

são: 

• H1- Existem diferenças estatisticamente significativas em função das variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo, escolaridade dos pais e local de residência), entre os 

adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

• H2- Existem diferenças estatisticamente significativas quanto ao bem-estar psicológico 

entre os adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

• H3- Existem diferenças estatisticamente significativas quanto à qualidade de vida 

relacionada com a saúde entre os adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

• H4 - Existem diferenças estatisticamente significativas quanto à autoestima entre os 

adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

• H5- Existem diferenças estatisticamente significativas quanto aos hábitos alimentares entre 

os adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

 

3.5 Variáveis 

As variáveis devem ser operacionalizadas, ou seja, traduzidas em conceitos mensuráveis. Para 

Fortin (2009)  as variáveis são qualidades, propriedades ou características de pessoas, objetos 

de situações, passíveis de mudar ou variar no tempo, podendo assumir diferentes valores que 

podem ser medidos, manipulados ou controlados. 

 

Ao longo deste estudo, foram utilizadas variáveis de atributo e de investigação. As variáveis de 

atributo são características pré-existentes dos participantes num estudo, geralmente constituídas 

por dados demográficos com fim do estudo para obter um perfil demográfico das características 

da amostra. As variáveis de investigação são qualidades, propriedades ou características que 

são observadas ou medidas (Fortin, 2009). A sua operacionalização e categorização constam 

do Apêndice A. 
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3.6 Instrumentos de recolha de dados 

Consideramos que a utilização de um questionário permite responder aos objetivos do estudo, 

obtendo-se a informação necessária através das respostas dos participantes a um conjunto de 

questões (Fortin, 2009).  Neste sentido, utilizamos um questionário que contempla várias 

escalas cuja autorização foi solicitada aos autores. O questionário (Apêndice B) encontra-se 

divido em quatro partes: i) a primeira parte, é constituída por perguntas para caracterização 

sociodemográfica da amostra e avaliação de dados antropométricos dos participantes; ii) a 

segunda parte, integra o questionário reduzido de bem-estar psicológico (QGBEP-R), 

instrumento que avalia a auto-perceção de bem-estar psicológico relativamente à vitalidade, 

humor e autocontrolo. Foi desenvolvido por Grossi et al. (2006) sendo uma versão reduzida do 

Psychological General Well-Being Index (PGWBI), ou índice geral de bem-estar psicológico, 

validado por Dupuy (1984). Em Portugal, foi traduzido e adaptado por Rainho et al. (2018), 

sendo constituído por seis itens, respondidos através de uma escala tipo likert que varia entre 

zero e cinco. A pontuação resulta do somatório dos itens, podendo variar entre zero, valor 

mínimo, e 30, valor máximo de bem-estar, o aumento da pontuação indica aumento da perceção 

de bem-estar; iii) Integra, a escala KIDSCREEN-10 (Matos, Gaspar, & Simões, 2012) que 

avalia a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde para crianças e adolescentes. O KIDSCREEN-

10 apresenta 10 itens respondidos numa escala Likert com 5 possibilidades (nada, pouco, 

moderadamente, muito e muitíssimo). A escala foi reajustada para ter uma pontuação de 0 a 10. 

Em termos de interpretação, os itens 1 e 2 exploram a atividade física; os itens 3 e 4 descrevem 

humores, emoções e sentimentos; os itens 5 e 6 determinam as oportunidades de aproveitar o 

lazer e o tempo livre; o item 7 interpreta a qualidade da interação e sentimentos entre o 

adolescente e os pais - responsáveis legais; o item 8 examina a relação do adolescente com os 

seus pares. Por fim, os itens 9 e 10 exploram a perceção da capacidade cognitiva e satisfação 

com o desempenho escolar; iv) Inclui também a Escala de autoestima de Rosenberg para 

adolescentes, validada para a população adolescente portuguesa por Pechorro, Marôco, Poiares, 

e Vieira (2011) que é constituída por dez itens e avalia a autoestima em adolescentes e adultos. 

É cotada somando a resposta a todos os itens numa escala tipo Likert de 4 pontos (Discordo 

fortemente=0, Discordo=1, Concordo=2, Concordo fortemente=3). A pontuação varia entre 0 

e 30, sendo que pontuações elevadas indicam autoestima elevada e vice-versa;  v) A última 

parte integra a Escala de Hábitos Alimentares, validada para a população portuguesa por 
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Marques, Luzio, Martins, e Vaquinhas (2011). As respostas são dadas através de uma escala de 

tipo Likert. Cada item da escala pode ter uma classificação de um a cinco pontos, com cinco 

possibilidades (nunca, raras vezes, algumas vezes, muitas vezes e sempre). Quanto mais elevada 

a pontuação média de todos os itens, mais adequados serão os hábitos alimentares. Este 

instrumento inclui questões relativas a 4 dimensões: quantidade, qualidade, variedade e 

adequação alimentar. 

 

Pré-teste  

O pré-teste é um procedimento prévio à aplicação do instrumento de recolha de dados de  forma 

de testar a sua adequação à população ou amostra, pretendendo-se identificar dificuldades 

encontradas na resposta às questões (Fortin, 2009). Esta etapa é fundamental pois permite 

descobrir erros, reformular questões e introduzir alterações. Foi testada a clareza e a 

compreensão das questões do instrumento de recolha de dados, através de um pré-teste com 10 

participantes, mantendo-se os critérios de inclusão e exclusão do estudo. Constatou-se que o 

preenchimento durou cerca de 16 minutos. Com o pré-teste aplicado, determinou-se não existir 

evidência de necessidade de alterações às questões que constam do instrumento de recolha de 

dados. Os participantes no pré-teste não foram incluídos na amostra deste estudo. 

 

3.7 Procedimento de recolha de dados 

Após a autorização da Direção Geral da Educação (DGE), através do sistema de Monitorização 

de Inquéritos em Meio Escolar (MIME), para a realização do estudo procedemos ao pedido 

dirigido ao diretor do conselho executivo da Escola. Foi, ainda, pedida autorização para reunir 

com os diretores de turmas para conseguir o apoio necessário no processo que envolve a 

aplicação dos questionários.    

 

Antes do preenchimento do questionário foi entregue uma caixa a cada diretor de turma por 

parte da diretora da escola, com um envelope para cada aluno das turmas selecionadas. Dentro 

desse envelope constava o pedido de autorização e o respetivo instrumento de recolha de dados 

para que fosse analisado pelos encarregados de educação.  
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Após a recolha, pelos diretores de turma, dos consentimentos informados assinados pelos 

encarregados de educação, procedeu-se à aplicação dos questionários que foram aplicados na 

presença dos diretores de turma, garantindo assim, em todo o processo, o anonimato exigido.  

 

Para o cálculo da pré-obesidade e obesidade, determinou-se o Índice de Massa Corporal 

considerado um indicador útil a classificação de pré-obesidade e obesidade e o seu cálculo é 

estabelecido de acordo com a relação entre peso e altura, através da fórmula: IMC = peso (kg) 

/ [altura2 (m)].  Tendo em consideração que os adolescentes ainda se situam em idade pediátrica, 

devido às características dinâmicas de crescimento e maturação, o calculo do valor do IMC é 

percentilado, correspondendo a pré‐obesidade a valores de IMC iguais ou superiores ao 

percentil 85 e inferiores ao percentil 97 e obesidade quando se verificam valores de IMC iguais 

ou superiores ao percentil 97.  

 

3.8 Considerações éticas  

No desenvolvimento de um estudo de investigação as questões éticas é algo previsível, pelo 

que é essencial proteger os direitos e liberdade dos participantes. Neste sentido, tivemos em 

atenção a salvaguarda do estipulado no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União 

Europeia (RGPD), que passou a produzir efeitos a partir de 25 de maio de 2018, e a Lei nº 67/98 

de 26 de Outubro, alterada pela Lei nº 103/2015, de 24 de agosto. Os pais/encarregados de 

educação foram informados da finalidade e objetivos do estudo, sendo assegurada toda a 

informação necessária para a sua compreensão. Assim, a recolha de dados respeitou o direito à 

autodeterminação, o direito à intimidade, o direito ao anonimato, à confidencialidade, o direito 

à proteção contra o desconforto e o prejuízo (Fortin, 2009). Assegurou-se que todos os dados 

obtidos fossem tratados com sigilo, e garantida a confidencialidade, de acordo com as normas 

Éticas da Declaração de Helsínquia. No pedido de consentimento informado constava o 

contacto do investigador para que os encarregados de educação ou os participantes pudessem 

solicitar qualquer informação adicional. Respeitando os procedimentos éticos, os dados foram 

recolhidos, codificados e tratados e os resultados utilizados unicamente para a elaboração do 

relatório da dissertação e eventual publicação. Após a defesa do relatório e a divulgação dos 

dados junto da Escola e da UCC, os questionários serão destruídos e as bases de dados serão 

guardadas (para eventual publicação) pela investigadora durante um ano que após este período 

procederá à sua destruição.  
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O relatório será disponibilizado à UCC no sentido dos enfermeiros especialistas em 

enfermagem comunitária poderem utilizar informação para a planificação e realização de 

intervenções em contexto escolar destinadas a melhorar os indicadores relativos à pré-

obesidade e obesidade.  
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4.  APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Neste capítulo apresentam-se os dados obtidos através da aplicação do instrumento de recolha 

de dados, bem como os resultados da análise e respetivo tratamento estatístico. Esta 

apresentação de resultados será efetuada em cinco subcapítulos: i) caracterização da amostra; 

ii) descrição das medidas antropométricas; iii) avaliação da fidelidade das escalas; iv) e os 

resultados face às hipóteses de investigação. 

 

Na apresentação serão utilizadas tabelas e figuras cuja fonte será omissa, uma vez que todos os 

dados resultaram deste estudo.  

 

A análise de resultados foi realizada com o programa SPSS® (versão 25). Na caracterização da 

amostra foram utilizadas frequências absolutas (n) e percentagens (%) nas variáveis categóricas 

e médias (M) e desvios padrão (DP) nas variáveis contínuas. Procedeu-se à avaliação da 

simetria das distribuições pelo cálculo do coeficiente de assimetria, enquadrado no intervalo [-

2; 2] e pela observação do histograma para determinação do tipo de testes estatísticos. Nestas 

variáveis foram também apresentados mínimos e máximos. A fidelidade das escalas foi 

avaliada com o alfa de Cronbach, considerando 0.60 como limite mínimo aceitável. 

 

Para a verificação das hipóteses de investigação foram definidos dois grupos de participantes, 

um dos grupos com peso considerado normal, cujo percentil de IMC estava enquadrado no 

intervalo [5; 85[ e outro grupo com pré-obesidade e obesidade [85; 100]. O objetivo foi 

comparar estes dois grupos quanto a um conjunto de variáveis, nomeadamente variáveis 

sociodemográficas e as variáveis referentes às escalas utilizadas neste estudo: QBEP, 

KIDSCREEN, Rosenberg e Escala de hábitos alimentares. Na comparação das variáveis 

categóricas foi utilizado o teste qui-quadrado. Na comparação das variáveis contínuas foi 

utilizado o T-teste, após verificação do pressuposto de normalidade, com o teste Kolmogorov-

Smirnov (p>0.05); o histograma foi também observado para complementar esta avaliação. Foi 

ainda avaliada a homogeneidade de variâncias com o teste de Levene. Em caso de cumprimento 

do pressuposto (p<0.05) foi utilizado o T-teste; em caso de incumprimento (p<0.05) foi 

utilizado o teste de Welch. 

 

As conclusões sobre a hipótese nula, relacionadas com o teste qui-quadrado e t-teste ou teste de 

Welch foram baseadas num nível de significância de 5%. 
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4.1 Caracterização da amostra 

A caracterização dos adolescentes participantes foi efetuada quanto ao sexo, idade, ano de 

escolaridade, subsídio de ação social escolar, consumo de substâncias e consumo de medicação. 

Foram avaliados os dados provenientes de uma amostra de 382 adolescentes entre os 14 e os 

18 anos de idade (M=16.28, DP=0.95), 226 (59.2%) do sexo feminino e 156 (40.8%) do sexo 

masculino. A distribuição dos adolescentes pelos anos de escolaridade foi de 156 adolescentes 

(40.8%) no 10º ano, 106 adolescentes (27.7%) no 11º ano e 120 adolescentes (31.4%) no 12º 

ano (Tabela 1). 

 

A maior parte dos adolescentes vivem em cidades (58.1%) e uma parte importante reside em 

aldeias (30.9%) e 11% vive em vilas. A maior parte dos pais estavam ambos empregados 

(n=313, 81.9%). Mais de metade dos inquiridos recebia subsídio de ação social escolar (n= 221, 

57.9%)  sendo que: o subsídio do tipo A (equivalente a 100% de comparticipação na ação social 

escolar) foi assinalado por 56 adolescentes (14.7%); do tipo B (equivalente a 50% de 

comparticipação na ação social escolar) por 101 (2.4%) adolescentes e do tipo C (apenas com 

comparticipação em livros na ação social escolar)  por  64 (16.8%) adolescentes. 

 

 
Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica 

Variável N % 

Sexo   

  Masculino 156 40,8 

  Feminino 226 59,2 

Idade   

  ≤ 15 anos 98 25,7 

  16 anos 112 29,3 

  17 anos 139 36,4 

  18+ anos 33 8,6 

Ano de escolaridade   

  10º 156 40,8 

  11º 106 22,7 

  12º 120 31,4 
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Residência   

  Aldeia 118 30,9 

  Cidade 222 58,1 

  Vila 42 11,0 

Pais empregados   

  Não 69 18,1 

  Sim 313 81,9 

Subsídio de ação social escolar   

  Sem subsídio 151 42,1 

  Tipo A 56 14,7 

  Tipo B 101 26,4 

  Tipo C 64 16,8 

 

 

No que respeita à escolaridade dos pais predominam níveis de escolaridade baixos, 

nomeadamente até ao 3º ciclo do Ensino Básico (EB). No que se refere ao pai, 2,6% apresentava 

escolaridade inferior ao 1º ciclo, 20,2% o 1º ciclo, 29,3%  o 2º ciclo de escolaridade e 18,3% o 

3º ciclo de escolaridade do EB. Ou seja, 70,4% dos pais com escolaridade até 3º ciclo do EB. 

Níveis mais altos de escolaridade foram mais frequentes nas mães (Tabela 2), 1,0% com 

escolaridade inferior ao 1º ciclo, 14,9% com o 1º ciclo, 22,3% com 2º ciclo de escolaridade e 

22,3% com 3º ciclo de escolaridade do EB. Ou seja, 60,5% das mães apresentavam escolaridade 

até 3º ciclo do EB. 

 

Tabela 2. Escolaridade do pai e da mãe 

Escolaridade Pai  Mãe 

 n %  N % 

  < 1º ciclo do EB 10 2.6  4 1.0 

  1º ciclo do EB 77 20.2  57 14.9 

  2º ciclo do EB 112 29.3  85 22.3 

  3º ciclo do EB 70 18.3  85 22.3 

  Curso profissional (nível III) - -  7 1.8 

  Ensino secundário 73 19.1  91 23.8 
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  Bacharelato/Licenciatura/Pós-Graduação 23 6.0  37 9.7 

  Mestrado 1 0.3  8 2.1 

  Doutoramento 5 1.3  3 0.8 

    NR 11 2.9  5 1.3 

 

 

Do total de adolescentes, 27 (7.1%) referiram que fumavam (Tabela 3). A idade média de início 

do consumo foi de 14.12 anos (DP=2.01), com mínimo de 9 anos e máximo de 17 anos. O 

número de cigarros/dia variou entre 1 e 45, com média de 5.66 (DP=9.26).  

 

No que se refere à frequência de consumo de bebidas com álcool, 176 (46.1%) referiram nunca 

ter consumido, 130 (34.0%) 1 vez por mês ou menos, 58 (15.2%) entre 2-4 vezes por mês, 14 

(3.7%) entre 2-3 vezes por semana e 4 (1.0%) reportaram consumos superiores a 4 vezes por 

semana. Quando bebem, os consumos tendem a ser baixos, entre 1-2 bebidas (n=163, 42.7%); 

ainda assim constatamos consumos entre 3-4 bebidas (n=31, 8.1%) e 5-6 bebidas (n=10, 2.6%). 

 

Tabela 3. Consumo de Tabaco e álcool 

Consumos n (%) / M (DP) 

Fuma  

  Não 355 (92.9%) 

  Sim 27 (7.1%) 

    Idade de início 14.12 (2.01) 

    Nº cigarros/ dia 5.66 (9.26) 

Frequência de consumo de bebidas com álcool  

  Nunca 176 (46.1%) 

  ≤ 1 vez por mês 130 (34.0%) 

  2-4 vezes por mês 58 (15.2%) 

  2-3 vezes por semana 14 (3.7%) 

  4+ vezes por semana 4 (1.0%) 

Quando bebe quantas bebidas consome num dia normal  

  Nunca bebe 160 (41.9%) 

  1-2 bebidas 163 (42.7%) 

  3-4 bebidas 31 (8.1%) 
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  5-6 bebidas 10 (2.6%) 

  7-9 bebidas 10 (2.6%) 

  10+ 8 (2.1%) 

Com que frequência consome 6 ou mais bebidas numa ocasião  

  Nunca 277 (72.5%) 

  ≤ 1 vez por mês 67 (17.5%) 

  Pelo menos 1 vez por mês 28 (7.3%) 

  Pelo menos uma vez por semana 3 (0.8%) 

  Diariamente ou quase diariamente 7 (1.8%) 

 

 

Cerca de um quarto dos adolescentes (n=98, 25.7%) tomavam habitualmente alguma 

medicação, 17 (1.73%) dos quais para doença crónica (Tabela 4).  

 
Tabela 4. Medicação 

Medicação n (%) 

Habitualmente toma alguma medicação  

  Não 284 (74.3%) 

  Sim 98 (25.7%) 

    Em caso afirmativo a medicação é para alguma doença crónica?  

      Não 81 (82.7%) 

      Sim 17 (17.3%) 

 

 

4.2 Descrição das medidas antropométricas 

Na Tabela 5 são apresentadas as medidas antropométricas dos adolescentes participantes. A 

altura variou entre 1.48m e 1.93m, com média de 1.67m (DP=0.09); o peso variou entre os 

36.00Kg e os 180Kg, com média de 60.10Kg (DP=12.02). A maioria dos adolescentes 

apresentava peso adequado (n=320, 83.8%); 47 (12.3%) foram classificados com pré-obesidade 

e 4 (1.0%) com obesidade e 11 (2.9%) tinha baixo peso. 

 
Tabela 5. Medidas antropométricas dos participantes 
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Medidas antropométricas Min-Max M (DP) 

Altura (cm) 1.48 - 1.93 1.67 (0.09) 

Peso (Kg) 36.00 - 180.00 60.10 (12.02) 

IMC 15.00 - 54.90 21.43 (3.40) 

IMC (percentil) 0.20 - 100.00 52.73 (26.71) 

Categorias de percentil N % 

  Baixo peso 11 2.9% 

  Peso adequado 320 83.8% 

  Pré-obesidade 47 12.3% 

  Obesidade 4 1.0% 

 

 

4.3 Avaliação da fidelidade das escalas 

A avaliação da fidelidade das escalas foi medida com o alfa de Cronbach, tendo sido 

considerado alfa>0.60 como um valor aceitável. As escalas QBEP (0.822), KIDSCRENN 

(0.769), Rosenberg (0.900) e as subescalas qualidade alimentar (0.680) e variedade alimentar 

(0.684) obtiveram valores acima do valor de referência mencionado. As subescalas de 

quantidade alimentar (0.554) e adequação alimentar (0.519) obtiveram valores abaixo do valor 

de referência (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Avaliação da fidelidade das escalas 

Escala Medida Score calculado Alfa de Cronbach 

QBEP Bem-estar psicológico Total (1-30) .822 

KIDSCREEN Qualidade de vida Total (1-50) .769 

Rosenberg Autoestima Total (1-30) .900 

Hábitos alimentares    

  Quantidade alimentar Quantidade alimentar Média (1-5) .554 

  Qualidade alimentar Qualidade alimentar Média (1-5) .680 

  Variedade alimentar Variedade alimentar Média (1-5) .684 

  Adequação alimentar Adequação alimentar Média (1-5) .519 
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4.4 Hipóteses de investigação 

De seguida são apresentados os resultados relativos às hipóteses de investigação. 

 

H1- Existem diferenças estatisticamente significativas em função das variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo, escolaridade dos pais e local de residência), entre os 

adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

 

Constata-se que não existem diferenças estatisticamente significativas  entre os adolescentes 

com pré-obesidade/obesidade e peso normal em função das variáveis sexo (p=.224), residência 

(p=.968), nível de escolaridade dos pais (p=.489) e a idade p=(.787) (Tabela 7). Não se confirma 

a hipótese 1. 

 

Tabela 7. Variáveis sociodemográficas (idade, sexo, escolaridade dos pais e local de residência) e 

adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

Variável 
Pré-Obes/Obes 

n (%) 

Peso normal 

n (%) 

Teste Qui-quadrado 

p-valor 

Sexo   p=.224 

Masculino 128 (40.0%) 25 (49.0%)  

Feminino 192 (60.0%) 26 (51.0%)  

Residência   p=.968 

Aldeia 99 (30.9%) 15 (29.4%)  

Cidade 186 (58.1%) 30 (58.8%)  

Vila 35 (10.9%) 6 (11.8%)  

Nível escolaridade dos pais   p=.489 

 1º ciclo EB 26 (8.2%) 6 (11.8%)  

 2º ciclo EB 76 (24.0%) 12 (23.5%)  

 3º ciclo EB 79 (24.9%) 10 (19.6%)  

 Ensino secundário 85 (26.8%) 18 (35.3%)  

 Ensino Superior 51 (16.1%) 5 (9.8%)  

 Pré-Obes/Obes 

M (DP) 

Peso normal 

M (DP) 

T-teste 

p-valor 

Idade  16.29 (0.94) 16.25 (1.06) p=.787 
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H2- Existem diferenças estatisticamente significativas quanto ao bem-estar psicológico 

entre os adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

 

Verifica-se que o valor médio de bem-estar psicológico dos adolescentes é semelhante, nos 

adolescentes com pré-obesidade/ obesidade (M=20.26, DP=5.54) em comparação com os 

adolescentes com peso normal (M=19.92, DP=7.72) (p=.763) (Tabela 8). Não se confirma a 

hipótese 2. 

 

Tabela 8.  Bem-estar psicológico e adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal  

Escala 
Pré-Obes/Obes 

M (DP) 

Peso normal 

M (DP) 

T-teste 

p-valor 

QBEP - Bem-estar psicológico 20.26 (5.54) 19.92 (7.72) p=.763 

 

 

H3- Existem diferenças estatisticamente significativas quanto à qualidade de vida 

relacionada com a saúde entre os adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso 

normal. 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p=.294) quanto à qualidade 

de vida relacionada com a saúde dos adolescentes inquiridos que apresentavam pré-

obesidade/obesidade (M=38.14, DP=5.45), em comparação com os adolescentes que 

apresentavam peso normal (M=37.02, DP=7.26) (Tabela 9). Não se confirma a hipótese 3. 

 

Tabela 9. Qualidade de vida relacionada com a saúde e adolescentes com pré-obesidade/obesidade e 

peso normal. 

Escala 
Pré-Obes/Obes 

M (DP) 

Peso normal 

M (DP) 

T-teste 

p-valor 

KIDSCREEN - Qualidade de vida 38.14 (5.45) 37.02 (7.26) p=.294 
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H4- Existem diferenças estatisticamente significativas quanto à autoestima entre os 

adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

 

Relativamente à autoestima dos adolescentes inquiridos, não se verificou diferenças 

estatisticamente  significativas entre os adolescentes com pré-obesidade/obesidade (M=20.89, 

DP=5.64) e os adolescentes com peso normal (M=20.47, DP=6.86) (p=.681) (Tabela 10). Não 

se confirma assim a hipótese 4. 

 

Tabela 10. Autoestima e adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal 

Escala 
Pré-Obes/Obes 

M (DP) 

Peso normal 

M (DP) 

T-teste 

p-valor 

Rosenberg - Auto-estima 20.89 (5.64) 20.47 (6.86) p=.681 

 

 

 

 

H5- Existem diferenças estatisticamente significativas quanto aos hábitos alimentares 

entre os adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal.  

 

Quanto aos hábitos alimentares, os adolescentes com pré-obesidade/obesidade obtiveram uma 

pontuação mais baixa na subescala de variedade alimentar (M=3.59, DP=0.66) em comparação 

com os adolescentes com peso normal (M=3.78, DP=0.58) pelo que existem diferenças 

estatisticamente significativas (p=.045). Não foram encontrados resultados estatisticamente 

significativos para a quantidade alimentar (p=.749), qualidade alimentar (p=.861) ou adequação 

alimentar (p=.823) (Tabela 11). Estes resultados confirmam parcialmente a hipótese 5. 

 

Tabela 11. Hábitos alimentares e adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal 

Escala 
Pré-Obes/Obes 

M (DP) 

Peso normal 

M (DP) 

T-teste 

p-valor 

Hábitos alimentares    

  Quantidade alimentar 3.26 (0.63) 3.29 (0.80) p=.749 

  Qualidade alimentar 3.47 (0.42) 3.45 (0.61) p=.861 
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  Variedade alimentar 3.59 (0.66) 3.78 (0.58) p=.045* 

  Adequação alimentar 3.46 (0.50) 3.44 (0.50) p=.823 

*resultado estatisticamente significativo
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5.  DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

O presente capítulo diz respeito à discussão dos resultados do estudo, à luz dos dados teóricos 

e empíricos que lhes serviram de referência, tendo por base a questão, o problema e os objetivos 

da investigação. Relativamente à estrutura adotada para o presente capítulo, seguirá a ordem 

das hipóteses formuladas, bem como a estrutura de apresentação dos resultados do capítulo 

anterior. 

 

Antes de se proceder à discussão dos resultados dos testes de hipóteses, considera-se pertinente 

tecer algumas considerações breves relativamente aos dados da caracterização da amostra, uma 

vez que podem ajudar a compreender os resultados obtidos. 

 

No que concerne à idade, a média de idades era de 16.28 anos, sendo que a maioria era do sexo 

feminino, viviam em cidades e encontravam-se no décimo ano de escolaridade. Quanto à 

escolaridade dos pais, esta concentrou-se em níveis mais baixos, nomeadamente até ao 3º ciclo 

do EB. Níveis mais altos de escolaridade foram mais frequentes nas mães. Na sua maioria, os 

pais estavam ambos empregados e a maioria dos adolescentes recebia subsídio de ação social. 

 

Relativamente às medidas antropométricas, a média de altura foi de 1.67m e a média de peso 

foi de 60.10 Kg. De salientar que apesar de 83.8% dos inquiridos apresentar peso normal, ou 

seja, trata-se de uma amostra maioritariamente normoponderal, é de referir que 16,2% 

apresentava pré-obesidade/obesidade. 

Partindo desta breve caracterização, passa-se à discussão dos resultados dos testes de hipóteses. 

 

 

H1 – Existem diferenças estatisticamente significativas em função das variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo, escolaridade dos pais e local de residência), entre os 

adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

Em relação à Hipótese 1, que se reportava à diferença entre os adolescentes com pré-

obesidade/obesidade e peso normal, em função das variáveis sociodemográficas (idade, sexo, 

escolaridade dos pais e local de residência) os resultados não confirmaram a hipótese 1. 

 

A literatura não é unânime em relação à influência das variáveis sociodemográficas na 

prevalência de pré-obesidade e obesidade. Smetanina et al. (2015), referem que não 

encontraram associações significativas entre a composição familiar, a escolaridade e o estatuto 
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económico dos pais e o IMC de crianças e adolescentes. De igual modo, Mladenova & 

Andreenko  (2015) num estudo que pretendia averiguar o impacto de alguns fatores 

socioeconómicos e demográficos sobre a prevalência de pré-obesidade e obesidade, verificaram 

valores mais elevados de IMC nos filhos de mães e pais com ensino superior e entre filhos de 

pais solteiros. Para além disso, os investigadores constataram que as crianças e adolescentes 

que viviam em meios urbanos apresentavam valores de IMC mais elevados, comparativamente 

com as crianças oriundas de meios rurais. 

 

Também, Alves Junior, Gonçalves, & Silva (2016), que desenvolveram um estudo com o 

objetivo de investigar a associação da obesidade com alguns fatores sociodemográficos, 

verificaram que as raparigas, sobretudo, na fase de maturação pós-pubertária, apresentavam 

maior propensão para a obesidade. Os investigadores avançam com a explicação de que as 

meninas apresentam maior produção de estradiol, o que reduz a sua apetência para a atividade 

física. Para além disso, as meninas são socializadas, desde cedo, para o cuidado familiar e 

doméstico, não tendo incentivo para a prática de atividade física na adolescência. No que 

concerne aos fatores sociodemográficos (idade, escolaridade dos pais e nível económico), à 

semelhança do presente estudo, Alves Junior et al. (2016), também, não encontraram uma 

associação com a obesidade ou pré-obesidade. Para os investigadores, a falta de associação 

entre a escolaridade dos pais e a obesidade/pré-obesidade dos adolescentes deve-se ao facto da 

escolaridade dos pais já não ser determinante no acesso à informação, pois a maioria tem 

facilidade de aceder a conteúdos educativos através da internet e da televisão. 

 

Por outro lado, Galfo, D'Addezio, Censi, Roccaldo, & Martone (2016) mencionam que, 

segundo os resultados do estudo que concretizaram, os adolescentes inseridos em famílias 

monoparentais são os que apresentam maior prevalência de pré-obesidade e obesidade e que 

isso pode estar relacionado com os recursos financeiros e a forma como estes condicionam a 

escolha de alimentos mais baratos e menos saudáveis.  

 

Ademais, parece existir uma maior prevalência de pré-obesidade e obesidade nos adolescentes 

cujas mães são domésticas, em comparação com os adolescentes cujas mães têm um emprego 

remunerado, bem como nos adolescentes que residem em áreas metropolitanas (Galfo et al., 

2016). 
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Em suma, os resultados da investigação não são unanimes quanto à influência das variáveis 

sociodemográficas na prevalência da pré-obesidade/obesidade em adolescentes, indiciando a 

eventual complexidade da influência destas varáveis e a necessidade de continuar a estudar 

potenciais relações em futuros estudos. 

 

 

H2 – Existem diferenças estatisticamente significativas quanto ao bem-estar psicológico 

entre os adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

No que concerne à Hipótese 2, pretendia-se aferir a existência de diferença entre os adolescentes 

com pré-obesidade/obesidade e os adolescentes com peso normal, em função do bem-estar 

psicológico. Os resultados obtidos não permitiram confirmar a hipótese 2. Estes resultados são 

surpreendentes pois tendo em conta a literatura, seria expectável a existência de menores índices 

de bem-estar psicológico em adolescentes com pré-obesidade e obesidade. 

 

Neste âmbito, Russell-Mayhew et al. (2012) numa revisão de literatura que versou o impacto 

da obesidade no bem-estar e saúde mental de crianças e adolescentes, constataram que, não 

obstante algumas incertezas e inconsistências, parece haver algum consenso de que a obesidade 

é um fator de risco potencial para o bem-estar psicológico e emocional. Relevam que  afeta a 

autoestima, causando maior insatisfação com a imagem corporal, especialmente, face aos ideais 

culturais de beleza vigentes, pressionando os jovens a assumirem práticas de controlo de peso 

e dietas que podem colocar em risco a sua saúde e gerar transtornos alimentares (Russell-

Mayhew et al., 2012) .  

 

Russell-Mayhew et al. (2012) salientam que a obesidade é considerada uma das formas mais 

estigmatizantes e uma das condições socialmente menos aceitável na infância. A vitimização 

não só é consequência da obesidade como parece contribuir para a manutenção do excesso de 

peso e obesidade, em virtude dos resultados negativos em termos psicossociais que, por sua 

vez, levam à ingestão emocional de alimentos. Trata-se, portanto, de um círculo vicioso que 

engloba sentimentos de ansiedade, solidão, isolamento social e vergonha. 

 

Wardle & Cooke (2005) reconhecem que as crianças e adolescentes com obesidade enfrentam 

estigmatização e discriminação em muitas áreas de suas vidas, e que o seu bem-estar 

psicológico poderá estar comprometido, no entanto, salientam que existem vários moderadores 

e mediadores importantes na associação entre obesidade e bem-estar, o que pode ajudar a 
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explicar alguns resultados que não comprovam uma relação direta, como é o caso do presente 

estudo. 

 

 

H3 – Existem diferenças estatisticamente significativas quanto à qualidade de vida 

relacionada com a saúde entre os adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso 

normal. 

Relativamente à Hipótese 3, que pretendia conhecer a diferença entre os adolescentes com a 

pré-obesidade/obesidade e peso normal, em função da qualidade de vida relacionada com a 

saúde. Os resultados do estudo constataram que não existiram diferenças estatisticamente 

significativas pelo que não se confirmou a hipótese 3.  

 

À semelhança do que sucedeu no presente estudo, Haraldstad, Christophersen, Eide, Nativg, & 

Helseth (2011) constataram numa amostra de 1066 crianças e adolescentes, a não existência de 

uma relação entre a pré-obesidade/obesidade e a qualidade de vida. No entanto, os 

investigadores salientaram que a idade, ter sofrido bullying, e a insatisfação com a imagem 

corporal parecem estar significativamente associados à qualidade de vida relacionada com a 

saúde. Apesar destes resultados, Buttitta et al. (2014) concretizaram uma revisão de estudos 

sobre a qualidade de vida em crianças e adolescentes pré-obesos/obesos e constataram que, não 

obstante a diversidade de metodologias utilizadas, a maioria relata que estas crianças 

apresentam níveis inferiores de qualidade de vida, comparativamente com as 

crianças/adolescentes com peso normal. Curiosamente, num estudo recente desenvolvido por 

Whitaker et al. (2018), constataram que a qualidade de sono está mais fortemente relacionada 

com a depressão e, consequentemente, com a diminuição da qualidade de vida, do que a 

obesidade, independentemente do seu grau. Deste modo, fica patente a necessidade de se 

continuar a investigar a relação entre a pré-obesidade/obesidade na adolescência e a qualidade 

de vida, mormente, adicionando algumas variáveis aos modelos de análise, as quais podem ter 

um efeito determinante nesta relação. 

 

 

H4 – Existem diferenças estatisticamente significativas quanto à autoestima entre os 

adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

A Hipótese 4 pretendia analisar a diferença entre os adolescentes com pré-obesidade/obesidade 

e os adolescentes com peso normal, em função da autoestima. Os resultados permitiram 
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constatar que não se confirmou a hipótese 4. Estes resultados são surpreendentes pois, 

atendendo à revisão de literatura efetuada, seria expetável que a pré-obesidade/obesidade 

influenciasse negativamente, e de forma estatisticamente significativa, a autoestima dos 

adolescentes.  

 

Wang., Wild, Kipp, Kuhle, & Veugelers (2009) concretizaram um estudo longitudinal que 

permitiu aferir que o IMC está inversamente relacionado com a autoestima de 

crianças/adolescentes e que o excesso de peso precede o desenvolvimento da baixa autoestima. 

Para os referidos investigadores estes resultados são de extrema importância pois uma baixa 

autoestima pode ser precursora de problemas como ansiedade, stresse, solidão, depressão, 

práticas de automutilação e aumento da vulnerabilidade ao abuso de drogas e de álcool. No 

entanto, alguns investigadores referem que esta relação entre pré-obesidade/obesidade e 

autoestima não é direta. 

 

 Puhl & Latner (2007) mencionam que existem outras variáveis que exercem influência nesta 

relação, concretamente, a estigmatização, o bullying, as críticas proferidas pelos pais em relação 

ao peso, e o locus de controlo externo (i.e., crianças que acreditam que o seu peso é algo que 

não é possível ser controlado por elas). Becerra, Muros, Cuadros, Sánchez, & González (2015) 

acrescentam que existe uma influência do sexo nesta relação entre pré-obesidade/obesidade e 

autoestima, sendo que as meninas apresentam valores mais baixos de autoestima e autoconceito 

físico do que os meninos, que poderá estar relacionado com a pressão social e cultural para se 

coadunarem com determinados estereótipos femininos. 

No entanto, no presente estudo, e tal como já foi referido, não confirmou a hipótese 4. Assim, 

e tal como referem Harriger & Thompson  a eventual relação entre a autoestima e o peso é 

particularmente inconsistente do ponto de vista empírico, o que demonstra a necessidade de 

pesquisas adicionais com a análise de variáveis moderadoras ou mediadoras desta relação. 

 

 

H5 – Existem diferenças estatisticamente significativas quanto aos hábitos alimentares 

entre os adolescentes com pré-obesidade/obesidade e peso normal. 

Em relação à Hipótese 5 que pretendia analisar a diferença entre os adolescentes com pré-

obesidade/obesidade e os adolescentes com peso normal, em função dos hábitos alimentares, 

os resultados do estudo permitiram constatar que os adolescentes com pré-obesidade/obesidade 

obtiveram uma pontuação significativamente mais baixa na subescala de variedade alimentar, 
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em comparação com os adolescentes com peso normal. Ademais, não foram encontrados 

resultados estatisticamente significativos para a quantidade alimentar, qualidade alimentar e 

adequação alimentar. Assim, estes resultados confirmaram, parcialmente, a hipótese 5. 

 

Atendendo à revisão de literatura efetuada, seria expetável que os hábitos alimentares 

influenciassem o peso dos adolescentes. Efetivamente, Mladenova & Andreenko (2015) 

referem que um dos principais determinantes da pré-obesidade, da obesidade e até do baixo 

peso, nas crianças e adolescentes, são os fatores relacionados com a alimentação e o 

comportamento alimentar. 

 

O facto de a variedade alimentar estar relacionada com o peso dos adolescentes é algo que não 

surpreende. Na verdade, a dieta mediterrânica constitui um exemplo de um padrão alimentar 

marcado pela diversidade de alimentos, designadamente: cereais pouco refinados, produtos 

hortícolas, frutas, leguminosas, produtos frescos. Yannakoulia, Ntalla, Papoutsakis, Farmaki, 

& Dedoussis (2010), também, concretizaram um estudo verificando que as crianças com peso 

normal consomem mais vegetais e frutas, em comparação com as crianças com pré-obesidade 

e obesidade. Efetivamente, os alimentos processados, normalmente, compõem padrões 

alimentares onde não existe tanta variedade e que se caracterizam por serem altamente 

obesogénicos (Alves, 2017). 

 

No entanto, foi surpreendente constatar que a quantidade de alimentos e a qualidade ou a 

adequação alimentar não se tenham relacionado de forma estatisticamente significativa com o 

peso dos adolescentes que constituem a amostra em estudo. Assim, torna-se importante, em 

futuros estudos, continuar a indagar as possíveis relações entre os hábitos alimentares e o IMC 

dos adolescentes. 
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6.  CONCLUSÕES 

A OMS (2000),  carateriza a obesidade como o excesso de gordura corporal acumulada no 

tecido adiposo, que acarreta consequências deletérias para a saúde, sendo considerada uma 

nova epidemia (Wang & Lobstein, 2006), tem vindo a ser alvo crescente de atenção por parte 

da comunidade científica. A DGS tem vindo a assumir que este problema requer uma ação 

global urgente, especialmente, na idade pediátrica, altura em que são adquiridos estilos de vida 

que tendem a permanecer ao longo de todo o ciclo vital. Para além das consequências físicas 

da pré-obesidade e obesidade, reconhece-se, cada vez mais, as consequências para o bem-estar 

psicológico, qualidade de vida e autoestima dos indivíduos. 

 

 Neste sentido sublinham-se as principais conclusões do estudo que teve como objetivo estudar 

a relação entre a pré-obesidade e obesidade e os hábitos alimentares, qualidade de vida, bem-

estar psicológico e autoestima dos adolescentes que frequentavam uma escola secundária no 

ano letivo 2018/2019:  

• Dos 382 adolescentes, entre os 14 e os 18 anos de idade, 59.2% era do sexo feminino; 

• A distribuição dos adolescentes pelos anos de escolaridade foi de 10.8% no 10º ano, 

27.7% no 11º ano e 31.4% no 12º ano; 

• A maior parte dos adolescentes vivem em cidades 58.1%; 

• A maioria dos pais estavam ambos empregados (81.9%), com predomínio da   

escolaridade até ao 3º ciclo do EB e verificando-se níveis mais elevados de 

escolaridade nas mães;  

• Mais de metade dos adolescentes recebia subsídio de ação social escolar (57.9%); 

• 7.1% dos adolescentes referiram que fumavam em média 5.66 cigarros.  

• No que se refere à frequência de consumo de bebidas com álcool, 46.1% referiu 

nunca ter consumido, sendo que 8.1% dos adolescentes refere ter consumido entre 3-

4 bebidas; 

• Cerca de um quarto dos inquiridos (25.7%) tomavam habitualmente alguma 

medicação, sendo que 1.73% para doença crónica;  

• Quanto às medidas antropométricas, 83.8% apresentava peso adequado, 12.3% pré-

obesidade e 1.0% obesidade e 2.9% tinha baixo peso; 
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• Não se verificou relação estatisticamente significativa entre as variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo, escolaridade dos pais e local de residência) e o peso 

dos adolescentes; 

• Não se verificou relação estatisticamente significativa entre o bem-estar psicológico, 

a qualidade de vida e a autoestima e o peso dos adolescentes; 

• Os adolescentes com pré-obesidade/obesidade relataram menor variedade alimentar 

e a quantidade alimentar, a qualidade alimentar e a adequação alimentar não se 

relacionaram com o peso dos adolescentes. 

 

Neste estudo a maioria dos adolescentes apresentou peso adequado, o que pode evidenciar a 

importância da intervenção da equipa de enfermagem da UCC, nomeadamente nas atividades  

que de forma programada e continuada se enquadram e articulam com o Plano Nacional de 

Saúde Escolar. Mais especificamente a concretização do Programa de Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar (PASSE), sobre os determinantes da saúde ligados aos estilos‐de‐vida e do 

Programa Nacional de Combate à Obesidade.  

 

O PASSE visa a promoção de comportamentos alimentares saudáveis e o envolvimento de toda 

a comunidade educativa, contribuindo para que exista um ambiente promotor de uma 

alimentação saudável. As intervenções centradas na escola, como a promoção de estilos de vida 

e hábitos alimentares saudáveis, o fornecimento de refeições equilibradas só resultará se 

consubstanciada na práxis familiar, ou seja, mudando, efetivamente, os comportamentos. De 

facto, só através de uma ação global, conjunta, bem estruturada, envolvendo todos os “atores” 

interessados poder‐se‐á cumprir os objetivos do programa de combate à obesidade. 

 

Salienta-se que os objetivos inicialmente propostos foram atingidos na sua globalidade, 

consolidando as competências de investigação inerentes ao perfil do enfermeiro especialista em 

enfermagem comunitária. No decorrer do estudo surgiram algumas dificuldades, 

concretamente, o tempo para a obtenção da autorização da DGE – MIME para a realização do 

estudo. Acresce ainda, o cumprimento do procedimento relativo à autorização dos encarregados 

de educação para o preenchimento do questionário pelos adolescentes. No que respeita à 

obtenção de autorização para a aplicação dos questionários por parte da direção da escola, 

mostrou-se um procedimento inicialmente difícil de ultrapassar dada a intensidade das 
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atividades letivas, tendo sido importante a colaboração da responsável da UCC. Todos os 

obstáculos foram ultrapassados com responsabilidade e empenho.  

 

Embora os resultados desta investigação não tenham encontrado relações consistentes entre as 

variáveis, acredita-se que pode constituir um ponto de partida para a reflexão sobre esta 

problemática e o futuro desenvolvimento de novos estudos empíricos que recorram a modelos 

que contemplem outras variáveis. Ainda assim, espera-se que este estudo possa dar um 

contributo, ainda que modesto, para o desenvolvimento sustentado da investigação na área da 

Enfermagem Comunitária e para a melhoria dos cuidados de Enfermagem prestados neste 

âmbito. 

 

Como limitação do estudo salientamos a natureza da amostra, pois tratando-se de uma amostra 

de conveniência, ou seja, não probabilística, deve ser prudente a generalização das conclusões 

da amostra para a população.  
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Apêndice A 

Sistematização e categorização das variáveis em estudo  

 

Quadro 3 - Sistematização e categorização das variáveis em estudo 

 
Variável Operacionalização 

Categorização da 

variável 

Tipo de 

variável 

V
ar

iá
v

ei
s 

d
e 

at
ri

b
u

to
 

Género 

Diferença em termos 

anatómicos entre homens e 

mulheres 

1- Feminino 

2- Masculino 

Qualitativa 

nominal 

Idade 
Caraterística ligada ao 

envelhecimento orgânico 
Idade exata 

Quantitativa 

contínua 

Habilitações 

literárias dos 

pais 

Grau académico, 

independente da profissão 

desempenhada 

1- menos de 4 anos 

de escolaridade 

2-  4 anos de 

escolaridade 

3- 6 anos de 

escolaridade  

4- 9.º ano  

5- 11.º ano 

6- 12.º ano 

7- curso tecnológico  

8- bacharelato 

9- licenciatura 

10- pós-graduação 

11- mestrado 

12- doutoramento 

13- curso de 

especialização 

tecnológica 

Qualitativa 

Nominal 

Local de 

residência 

Local onde o indivíduo 

reside com a respetiva 

família 

1- Cidade 

2- Aldeia 

3- Vila 

Qualitativa 

Nominal 

Escalão de 

Subsídio 

Escolar 

 

Auxílio económico 

destinado a comparticipar as 

despesas e refeições 

escolares 

 

1- Escalão A 

2- Escalão B 

3- Escalão C 

4- Sem subsídio 

Qualitativa 

nominal 

V
ar

iá
v

ei
s 

d
e 

in
v

es
ti

g
aç

ão
 

Peso 
Peso corporal da pessoa em 

quilogramas 
Peso exato em Kg 

Quantitativa 

contínua 

Altura 
Altura corporal da pessoa em 

metros 

Altura exata em 

metros 

Quantitativa 

contínua 

Percentil do 

IMC 

Relação entre a altura e o 

peso, sexo e idade, que 

permite identificar obesidade  

1- Percentil < 5: 

abaixo de peso para 

a idade 

2- Percentil >= 5 e < 

85: peso adequado 

3- Percentil >= 85 e < 

97: Pré-obesidade 

Quantitativa 

contínua 
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4- Percentil de IMC 

>= 97: Obesidade 

Hábitos 

alcoólicos 

Conhecimento do consumo 

de álcool  

1- nunca  

2- uma vez por mês 

ou menos  

3- duas a quatro vezes 

por mês 

4- duas a três vezes 

por semana 

5- quatro ou mais 

vezes por semana 

Qualitativa 

Nominal 

Hábitos 

tabágicos 

Conhecimento dos hábitos 

tabágicos dos alunos e sua 

frequência  

1- Sim 

2- Não 

Qualitativa 

Nominal 

Medicação 

crónica 

Existência de medicação que 

acompanha o aluno durante 

um tempo relativo da sua 

vida  

1- Sim 

2- Não 

Qualitativa 

Nominal 

Hábitos 

Alimentares 

 

Referente a uma dieta 

variada e nutricionalmente 

equilibrada, com resposta 

através de escala tipo Likert 

 

- Nunca 

- Raras vezes 

- Algumas vezes - 

Muitas vezes 

- Sempre 

Qualitativa 

Nominal 

Qualidade de 

Vida  

Relacionada à Saúde para 

crianças e jovens 

- Nada 

- Pouco 

- Moderadamente 

- Muito 

- Totalmente 

Qualitativa 

Nominal 

Bem-Estar 

Psicológico  

Conjunto de sensações que 

se referem a como julgamos 

nossas vidas 

- Nunca 

- Pouco tempo 

- Parte do tempo 

- Uma boa parte do 

tempo 

- A maior parte do 

tempo 

- Sempre 

Qualitativa 

Nominal 

 Autoestima 
Avaliação subjetiva que uma 

pessoa faz de si mesma 

- Discordo totalmente 

- Discordo 

- Concordo 

- Concordo 

totalmente 

Qualitativa 

Nominal 
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Apêndice B 

Instrumento de Recolha de Dados 

 

Questionário 

 

 

 

 

  

 

 

 

Parte I – Dados de Caracterização 

1. Género: Feminino (1)           Masculino (2) 

2. Idade:  (anos) 

3. Ano de escolaridade:  

4. Vives na cidade, vila ou na aldeia? 

  Cidade (1)     Aldeia (2)   Vila (3) 

5.  Profissão do Pai _____________________ Habilitações literárias do pai____________________ 

6. Profissão Mãe _______________________ Habilitações literárias da mãe____________________ 

Subsídio de Ação Social Escolar  A (1)      B (2)               C   (3)  Sem subsídio (4)                                     

9. Ambos os pais estão empregados? Sim (1)     Não (2) 

10. Altura _______ (em cm)  11. Peso ____________ (em Kg) 

12. Fumas ? Não (1)    Sim (2)      12.1. Se sim,  com que idade começas-te a fumar  (anos)      

12.2. Se sim quantos cigarros por dia ______________ 

13. Habitualmente tomas alguma medicação?                       Sim (1)       Não (2)                           

13.1 Se sim, a medicação que tomas é para uma doença crónica?  Sim (1)       Não (2)                          

Se respondeste não, queres referir com que objetivo tomas esta medicação 

__________________________ 

 

O seguinte questionário tem como principal objetivo recolher informação para realização de um estudo 

denominado “Pré-obesidade e obesidade em adolescentes: relação com hábitos alimentares, qualidade de vida 

e bem estar psicológico”. Todos os dados recolhidos são destinados exclusivamente para a realização deste 

estudo, não havendo possibilidade de ninguém ser identificado, sendo assegurado o anonimato e 

confidencialidade dos dados. Os resultados  obtidos serão utilizados para o relatório da nossa dissertação de 

mestrado e se verificar pertinente  os enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária poderão  de acordo 

com os resultados dos resultados planear, nesta área, formação no âmbito da saúde escolar. 

Neste sentido, se concordar fazê-lo, responda às questões que se seguem. Lembre-se que não existem respostas 

certas ou erradas. O objetivo deste questionário é a pesquisa científica, por isso pedíamos o favor de serem 

sinceros nas respostas.  

Agradecemos a participação e lembramos que podem desistir a qualquer momento, se assim o entenderem.  
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B.1. Com que frequência 

consome bebidas que 

contêm álcool?   

(0) nunca     

(1) uma vez 

por mês ou 

menos 

(2) duas a 

quatro vezes por 

mês 

(3) duas a três vezes 

por semana 

(4) quatro ou 

mais vezes por 

semana 

B.2. Quando bebe, 

quantas bebidas contendo 

álcool consome num dia 

normal?   

(0) uma ou 

duas   

(1) três ou 

quatro 
(2) cinco ou seis (3) de sete a nove (4) dez ou mais 

B.3. Com que frequência 

consome seis bebidas ou 

mais numa única ocasião? 

(0) nunca     
(1) menos de 

uma vez por mês   

(2) pelo menos 

uma vez por mês   

(3) pelo menos uma 

vez por semana   

(4) diariamente 

ou quase 

diariamente 

 (Direção Geral da Saúde, 2014) 

 

 

Parte II  

Questionário de Bem-Estar Psicológico (QBEP)  

No quadro são enumeradas situações que podem traduzir como te podes ter sentido ou reagido durante o último mês. Indica 

a frequência ou intensidade, assinalando com uma cruz a opção correspondente. 

 

 

Durante o último mês: 

1. Sentiu-se incomodado(a) / aborrecido(a) / nervoso(a)?  

(0) Extremamente – 
(a ponto de não poder 

trabalhar ou tomar conta das 

minhas coisas) 

(1)Muitíssimo (2)Bastante 
(3)Algo – (o 

suficiente para me 

incomodar/aborrecer) 
(4)Um pouco (5)Nada 

2. Quanta energia ou vitalidade sentiu? 

(0)Senti-me cheio(a) 

de energia 

(1) Senti que o meu 

nível de energia variou 
bastante (com energia a 

maior parte do tempo) 

(´2) Senti que o 

meu o meu nível de 

energia variou um 

pouco 

(3) Geralmente senti 

um baixo nível de 

energia 

(4) A maior 

parte do tempo 

senti um nível de 

energia muito 

baixo 

(5) Senti que não 

tinha Nenhuma 

energia ou 

vitalidade em relação 

a tudo 

3. Sentiu-se abatido(a)  (em baixo) 

(0)Nunca 

 
(1)Pouco tempo 

 
(2)Parte do 

tempo 
(3)Uma boa parte 

do tempo 

(4)A maior 

parte do tempo/A 

maioria das vezes 
(5)Sempre 

4. Sentiu-se emocionalmente estável e seguro(a) de si próprio.  

(0)Nunca 

 
(1)Pouco tempo 

 
(2)Parte do 

tempo 
(3)Uma boa parte 

do tempo 

(4)A maior 

parte do tempo/A 

maioria das vezes 
(5)Sempre 

5. Sentiu-se alegre 

(0)Nunca 

 
(1)Pouco tempo 

 
(2)Parte do 

tempo 
(3)Uma boa parte 

do tempo 

(4)A maior 

parte do tempo/A 

maioria das vezes 
(5)Sempre 

6. Sentiu-se cansado(a), exausto(a) ou desgastado(a). 

(0)Nunca 

 
(1)Pouco tempo 

 
(2)Parte do 

tempo 
(3)Uma boa parte 

do tempo 

(4)A maior 

parte do tempo/A 

maioria das vezes 
(5)Sempre 
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KIDSCREEN-10 (Matos, Gaspar & Simões (2012). 

 

 Escala de autoestima de Rosenberg para adolescentes 

Assinala em cada questão a resposta mais adequada com X, sendo o mais honesto (a) possível.  

 Discordo 
Totalmente 

Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 –De um modo geral estou satisfeito 
comigo próprio/a. 

    

2 – Por vezes penso que não presto.      

3 – Sinto que tenho algumas boas 
qualidades 

    

4 – Sou capaz de fazer coisas tão bem 
como a maioria das pessoas. 

    

5 – Sinto que eu não tenho motivos para 
me orgulhar de mim próprio/a. 

    

6 – Por vezes sinto que sou um (a) inútil.     

7 – Sinto que sou uma pessoa de valor.     

8 – Gostaria de ter mais respeito por mim 
próprio/a. 

    

Pensa. 

Na última semana: 

Nada Pouco Modera

damente 

Muito Totalment

e 

1. Sentiste-te bem e em forma?      

2. Sentiste-te cheio de energia?      

3. Sentiste-te triste?      

4. Sentiste-te sozinho?      

5. Sentes que tens tempo suficiente para ti próprio?      

6. Tiveste oportunidades suficientes para estar ao ar livre?      

7. Os teus pais trataram-te com justiça?       

8. Divertiste-te com os teus amigos(as)?      

9. Foste bom/boa aluno(a) na escola?      

10. Sentiste-te capaz de prestar atenção? 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9 – De um modo geral sinto-me um 
fracassado/a. 

    

10 – Tenho uma boa opinião de mim 
próprio. 

    

(Pechorro, Marôco, Poiares &Vieira, 2011) 

 

Parte III - Escala de Hábitos Alimentares 

 
Instruções de preenchimento: 
Neste questionário vais encontrar um conjunto de afirmações relacionadas com comportamentos 

alimentares. Para cada questão assinala com uma cruz (x) a resposta que melhor corresponde ao que 

se passa consigo. Cada afirmação tem cinco opções de resposta: i) Nunca (0 vezes por semana); ii) 

Raras vezes (1 a 2 vezes por semana); iii) Algumas vezes (3 a 4 vezes por semana); iv) Muitas vezes (5 

a 6 vezes por semana); v)  e Sempre (7 ou mais vezes por semana). 

Lembra-te que não existem respostas certas ou erradas. O objetivo deste questionário é a pesquisa 
científica, por isso podes ser sincero nas suas respostas. 
 

Comportamentos Alimentares 
N

u
n

ca
 

R
ar

as
 v

ez
e

s 
 

(1
 a

 2
 v

ez
es

) 

A
lg

u
m

as
 

ve
ze

s 
(3

 a
 4

 

ve
ze

s)
 

M
u

it
as

 v
e

ze
s 

(5
 a

 6
 v

ez
es

) 

Se
m

p
re

 (
7

 o
u

 

m
ai

s 
ve

ze
s)

 

1 
Após acordar tenho por hábito tomar o pequeno-almoço (até 1 
hora após acordar). 

     

2 Como devagar e mastigo bem os alimentos.      

3 
Quando passo muitas horas sem comer, na refeição seguinte 
como mais que o habitual. 

     

4 Faço 5 ou 6 refeições por dia.      

5 Faço refeições com intervalos de 3 a 4 horas.      

6 O jejum noturno não ultrapassa as 10 horas.      

7 Ingiro leite/iogurte/queijo.      

8 Como fruta.      

9 Como legumes e hortaliças.      

10 Como sopa.      

11 
Como alimentos integrais ricos em fibra (pão integral, feijão, 
grão, frutos secos...). 

     

12 Como carnes gordas (porco, vaca, cordeiro …).      

13 Como carnes magras (peru, frango, coelho).      

14 
Adiciono aos alimentos produtos industriais (maionese, molhos 
…). 
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15 O azeite faz parte da minha alimentação.      

16 
Consumo os molhos gordos resultantes da confeção dos 
alimentos. 

     

17 Como pizzas, hambúrgueres e cachorros.      

18 
Consumo produtos de charcutaria (salsichas, presunto, 
mortadela, fiambre, 
paio). 

     

19 Prefiro a comida com um pouco de sal a mais.      

20 
Ingiro alimentos salgados (amendoins, pistachios, batatas fritas, 
…). 

     

21 
Ingiro alimentos ricos em açúcar (bolos, bebidas açucaradas, 
refrigerantes, chocolate...). 

     

22 
À merenda, como um bolo ou um salgado (rissol, empada, 
croquete, …). 

     

23 
Quando como um doce opto por fazê-lo após a refeição (pudim, 
arroz doce, leite creme, …). 

     

24 Prefiro comer bolos/bolachas a comer pão.      

25 Utilizo bastante açúcar para adoçar (chá, café, leite, …).      

26 Adoto uma alimentação variada às refeições.      

27 Faço uma refeição de peixe e de carne alternadamente.      

28 Faço uma alimentação à base de cozidos e grelhados.      

29 Com as partes queimadas ou carbonizadas dos alimentos.      

30 Como alimentos fritos e assados no forno.      

31 Faço refeições abundantes.      

32 Petisco entre as refeições.      

33 Como quase sempre o mesmo tipo de alimentos.      

34 Consumo bebidas alcoólicas fora das refeições.      

35 Só bebo água quando tenho sede.      

36 Bebo pelo menos 1,5 L de água por dia.      

37 Consumo alimentos pré-cozinhados e enlatados.      

38 Como pão de mistura tipo caseiro (parolo, saloio, centeio...).      

39 Como arroz/massa e batata.      

40 Como peixes gordos (salmão, sardinha, cavala, carapau …).      

(Marques et al., 2011)   Muito obrigada pela colaboração 
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Apêndice C 

Pedido de Autorização à Presidente da Escola Secundária  
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Apêndice D 

Pedido de Autorização aos Encarregados de Educação 
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Anexo A 

Padrões de crescimento da OMS para idades 5-19 

Figura 1 - Padrão de crescimento - raparigas 5-19 anos 

 
(OMS, 2007) 

Figura 2 - Padrão de crescimento - rapazes 5-19 anos 

 
 

(OMS, 2007)
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Anexo B 

Parecer da Comissão de Ética da DGE através do MIME 
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Anexo C 

Autorização de aplicação do estudo – Presidente da Escola Secundária  
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Anexo D 

Autorização de Utilização de Escala de hábitos alimentares  
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Anexo E 

Autorização de Utilização de Escala de autoestima de Rosenberg 
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Anexo F 

Autorização de Utilização de Questionário de Bem-Estar Psicológico (QBEP) 
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Anexo G 

Autorização de Utilização de KIDSCREEN 10  

 

 


