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Resumo 

A prática da Actividade Física (AF) regular dos adolescentes tem sido 

reconhecida como um dos factores importantes na saúde ao longo de toda a 

vida do indivíduo. O presente trabalho teve como objectivo compreender a 

forma como as variáveis individuais, de ambiente, capital social e ocupação 

dos tempos livres influenciam a prática de AF e desportos nos adolescentes 

portugueses. Para tal, realizaram-se seis estudos, tendo como suporte a base 

de dados portuguesa do estudo internacional Health Behavior in School-aged 

Children, obtida com adolescentes através do preenchimento do questionário 

"Comportamento e Saúde em Jovens em Idade Escolar". Os estudos 

efectuados utilizaram amostras cujas dimensões variam entre 748 raparigas 

(estudo IV), 4877 (estudos I, II, III e V) e 17911 (estudo VI) jovens de ambos os 

géneros com uma idade média de 14 anos. No estudo I, procurou-se analisar a 

influência do meio residencial na realização das diversas práticas físicas. No 

estudo II procedeu-se à identificação de perfis de adolescentes, com base no 

tempo que despendem diariamente a ver televisão (TV) e a quantidade de 

vezes que praticam AF na semana, e compreender as variáveis explicativas 

associadas a cada um. No estudo III procurou-se perceber a relação entre a AF 

e os CS com a dificuldade em adormecer e a fadiga. O estudo IV pretendeu-se 

identificar as características das raparigas mais velhas que praticam AF com 

regularidade durante a semana. No estudo V explorou-se a relação entre o 

índice de massa corporal (IMC) e as actividades activas e sedentárias. No 

estudo VI analisou-se a prática desportiva dos adolescentes portugueses, num 

período de oito anos, de acordo com o género e o ano de escolaridade. Os 

principais resultados desta investigação são os seguintes: (1) a percepção 

sobre o meio residencial influência de forma variada os diferentes tipos de 

prática; identificar o meio onde reside como sendo seguro é importante para a 

prática de AF e exercício no exterior; (2) foram identificados adolescentes em 

todos os perfis definidos e que apresentavam características próprias; o Grupo 

de Telespectadores não activo encontra-se associado positivamente com o 

estatuto de pré-obesidade e obesidade; (3) a prática de AF não está associada 
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à percepção de fadiga e à dificuldade em adormecer; (4) foram encontradas 

diferenças entre os grupos de raparigas praticantes e sedentárias; as raparigas 

mais velhas praticantes têm menor percepção de fadiga e exaustão, passam 

menos tempo a ver TV e usam mais o computador; (5) os rapazes apresentam 

maiores índices de excesso de pesos e obesidade do que as raparigas; os 

jovens que praticam AF menos de três vezes por semana têm uma maior 

probabilidade de ter excesso de peso e obesidade; (6) a prática desportiva 

difere por género e idade e verifica-se uma diminuição na prática das raparigas, 

sendo estas as que apresentam mais associações com a percepção de 

queixas de saúde. Em síntese verifica-se que as questões relacionadas com o 

meio, género e idade são importantes para compreender a prática da AF dos 

adolescentes. Os resultados sublinham a pertinência de promover estratégias 

de promoção da prática que considerem as características do meio e ajustadas 

ao género e idade dos adolescentes. 

 

Palavras-chave: Actividade Física; Prática desportiva; Comportamentos sedentários; 

Adolescentes; Género; Sintomas físicos e psicológicos; Bairros. 
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Abstract 

The regular practice of physical activity (PA) of adolescents has been 

recognized as an important factor in health throughout the life of the individual. 

This study aimed to understand how the individual variables – environment, 

social capital and leisure time – influence the practice of physical activity and 

sports of Portuguese adolescents. For this purpose, six studies were 

conducted, supported by the database's Portuguese international study Health 

Behaviour in School-aged Children based on the adolescents' completion of the 

questionnaire "Health Behaviour in School-Age Youth". These studies used 

samples whose dimensions vary from 748 girls (study IV), 4877 (studies I, II, III 

and V) and 17,911 (study VI) both sexes adolescents with an average age of 14 

years. In study I, the influence of residential environment in the performance of 

various physical practices was analyzed. In study II were not only indentified the 

profiles of adolescents based on the time they spend each day watching 

television (TV) and the number of times a week practicing PA, but also the 

variables associated to it. In study III the relationship between PA and 

sedentary behaviours with sleeping difficulty and fatigue were analyzed. Study 

IV aimed to identify the characteristics of the older girls who practice regularly 

PA during the week. Study V explored the relationship between body mass 

index (BMI), and active and sedentary activities. Study VI analyzed the practice 

of sports of Portuguese adolescents over a period of eight years, according to 

gender and grade. The main results of this investigation are: (1) the perception 

of the residential environment influences in various ways the different types of 

practice, the identification of the environment where the adolescents live as 

being safe is important for the practice of outdoor physical activity and exercise, 

(2) in all adolescents were identified defined profiles and particular 

characteristics – the inactive group of viewers is positively associated to the 

status of overweight and obesity, (3) the practice of PA is unrelated to the 

perception of fatigue and sleeping difficulty, (4) differences were found between 

groups of practitioners and sedentary girls, older girls practitioners have a lower 

perception of fatigue and exhaustion, spend less time watching TV and use the 
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computer more often, and (5) boys have higher rates of weight excess and 

obesity than girls, young people who practice PA less than three times per week 

have a greater likelihood of being overweight and obese, (6) the practice of 

sport differs by gender and age and girls have a decrease in the practice of PA 

over the years and more associations to the perception of health complaints.  

It seems that issues related to the environment, gender and age are important 

to understand the adolescents' practice of PA. The findings underline the 

relevance of promoting strategies to boost the practice that consider the 

characteristics of the surrounding environment and are adjusted to age and 

gender of adolescents. 

 

Keywords: Physical Activity; Sports; Sedentary behaviours; Adolescents; 

Gender; Physical and psychological symptoms; Neighborhoods. 
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Capítulo 1 - Introdução 

 

1.1 – Notas introdutórias 

 

Iniciar um trabalho deste tipo requer uma grande dose de coragem mas, acima 

de tudo, uma grande paixão pelo que se vai investigar. É disso que se trata 

quando se propõem a compreender melhor as razões que estão associadas à 

prática de Actividade Física (AF) e desportiva dos adolescentes portugueses. 

Este fenómeno é extremamente pertinente, atendendo à importância que tem a 

AF como estímulo fulcral para o desenvolvimento harmonioso do indivíduo. 

Esta situação é muitas vezes desvalorizada pela sociedade em geral e pelos 

pais em particular. Urge caracterizar com critério, perceber as tendências dos 

comportamentos juvenis para que possamos oferecer contextos facilitadores e 

estimulantes à realização de AF. É por demais evidente que o período da 

adolescência é muito importante para a aquisição e reforço de comportamentos 

saudáveis. Torna-se assim importante que perante a massificação das 

tecnologias, das comunicações e relações à distância se continue a estimular 

de forma concreta a AF e o desporto.  

As crianças têm uma natureza activa e, estimuladas pela curiosidade, fazem do 

movimento o suporte para as suas aprendizagens. O movimento faz parte da 

vida, mas de alguma forma esta naturalidade do movimentar vai perdendo a 

sua espontaneidade e frequência ao longo da vida, ficando o indivíduo cada 

vez mais manietado e condicionado. Não deixa de ser curioso que o nosso 

engenho nos condicione cada vez mais. Assim, a justificação para a redução 

da AF está influenciada pelo aumento das actividades sedentárias (AS) e leva 

à formulação de considerações sobre a facilidade de inversão deste processo. 

No entanto, esta causa pode não ser suficiente para explicar um efeito tão 

prejudicial. 

O estudo dos comportamentos dos adolescentes assume assim uma 

importância fulcral, e funciona como uma janela que nos permite ver o perfil do 
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indivíduo que temos e no que poderá vir a torna-se. Neste âmbito em particular, 

o estudo Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) é um instrumento 

muito importante para compreender a saúde, comportamentos saudáveis e o 

contexto social dos adolescentes. As exigências metodológicas rígidas do 

estudo permitem obter uma imagem clara dos jovens de cada país e comparar 

os resultados entre as diversas nações parceiras. Neste momento participam 

44 países, o que confere a este projecto particularidades únicas, acarretando 

grandes responsabilidades a todas as equipas nacionais participantes, mas 

possibilita aos decisores a identificação de informações fundamentais para a 

implantação de medidas ajustadas à saúde de todos os cidadãos. 

Este peso e responsabilidade foram sentidos desde a primeira hora que 

tivemos a possibilidade de integrar a equipa Projecto Aventura Social, que tem 

a missão de implementar o estudo HBSC em Portugal. O grau de exigência 

científica imposto pela coordenadora do projecto e por toda a restante equipa 

foi um estímulo fundamental ao desenvolvimento deste trabalho. A qualidade e 

a riqueza do instrumento, juntamente com a quantidade de estudantes 

inquiridos, permitem retratar as diversas dimensões em estudo de uma forma 

muito precisa. Este contexto foi muitas vezes inibidor e causador de muitas 

noites curtas e atribuladas, mas foi sempre encarado com profissionalismo, 

responsabilidade e respeito. Esta dinâmica científica permitiu a elaboração do 

documento e perceber que este não será o fim da meta, mas sim mais uma das 

muitas curvas e rectas que nos esperam como investigadores.  

 

1.2 – Organização do relatório de tese 

 

O relatório de tese está organizado de forma a apresentar os seis artigos 

submetidos em capítulos separados. Alguns artigos estão escritos em inglês 

por terem sido submetidos a revistas internacionais, estando os restantes 

escritos em português, por terem sido enviados para revistas de língua 

portuguesa.  
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A tese é composta por este primeiro capítulo, em que são abordados, 

sumariamente, o tema de investigação, a organização global do documento e o 

problema subjacente à investigação. 

No capítulo dois, expõe-se o objectivo geral da tese, apresentando-se de 

seguida os objectivos dos seis artigos que compõem o trabalho. Realiza-se 

ainda a exposição da linha orientadora que foi seguida para manter a ligação 

conceptual ao tema central. O capítulo três pretende apresentar um 

enquadramento teórico estruturante dos restantes capítulos e que objectivaram 

a sua realização. No quarto capítulo descrevemos os pontos metodológicos 

comuns aos artigos que integram os capítulos seguintes. Os seis capítulos 

seguintes incluem quatro artigos submetidos a publicações científicas revistas 

com revisores, o que fez com que fossem organizados em Resumo, 

Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão. Para facilitar a leitura deste 

documento, entendeu-se fazer uma Bibliografia Geral englobando todos os 

autores que foram citados. Os restantes artigos foram submetidos a revistas 

nacionais de referência, sendo organizados conforme as normas de cada 

publicação. No último capítulo encontra-se exposta a discussão geral do 

trabalho, incluindo propostas de futuras investigações, as limitações e as 

conclusões do estudo. 

 

1.3 - O problema 

 

Quais os factores associados à prática de AF e desportiva dos adolescentes 

portugueses? 

 

O problema da inactividade física é transversal a todo o mundo, sendo 

particularmente grave em alguns países. O papel da AF é unanimemente 

aceite pela sociedade como uma componente importante do estilo de vida 

saudável, com implicações na prevenção de doenças crónicas e da obesidade 

(Sztainer-Neumark, Story, Hannan, Tharp, & Rex, 2003).  
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Para o Eurobarometer (2006), Portugal é o país da Europa que apresenta um 

maior número de indivíduos que afirmam nunca praticarem desporto (66%), 

sendo Portugal e a Grécia as únicas evoluções negativas em termos da prática 

desportiva na União Europeia. Relativamente aos adolescentes, Portugal 

encontra-se no quartil inferior de práticas desportivas de países participantes 

do estudo HBSC (WHO, 2008). 

Segundos os dados fornecidos pelo Instituto de Desporto de Portugal (IDP, 

2005), em 2004/2005 encontravam-se inscritos nas diversas federações 401 

531 atletas. Se tivermos em conta o número total de habitantes em Portugal 

(INE, 2001), o valor referido representa apenas 3,9% dos indivíduos.  

Perante o cenário apresentado, aumentar o nível de AF dos jovens é um 

importante desafio de saúde pública (Sallis, Prochaska & Taylor, 2000).  

A literatura tem procurado expor quais os factores explicativos da prática 

desportiva e de AF nos jovens (Sallis, 2000), contudo os factores estão 

associados de forma complexa, multicausal e profundamente contextualizados 

no país em que se está a realizar o estudo. Procuramos assim tentar 

compreender quais os factores e de que forma estão associados à prática de 

AF e desporto dos jovens em Portugal. 
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Capítulo 2 – Objectivo 

 

De acordo com as evidências científicas, procedeu-se à elaboração do 

seguinte objectivo, que orientou toda a elaboração do trabalho: 

 Compreender a forma como as variáveis individuais, de ambiente, 

capital social e ocupação dos tempos livres influenciam a prática de 

actividade física e desportos nos adolescentes portugueses. 

 

Fig. 1 - Modelo explicativo da organização dos artigos que constituem a tese 
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Para melhor compreender este grande objectivo, propusemo-nos à realização 

de seis investigações (como se pode observar na Fig. 1). Pretende-se que os 

resultados dessas investigações permitam compreender melhor a temática e, 

desenvolver uma perspectiva mais estruturante da realidade, de forma a 

possibilitar intervenções eficazes.  

Seguidamente apresentaremos os objectivos específicos que deram origem 

aos seis artigos apresentados neste trabalho sobre a forma de capítulos. 

 Capítulo 5/Artigo 1 - The neighborhood and the physical activities of 

Portuguese adolescents. The main objective of the chapter is to 

understand the importance of residential neighborhood in the practice of 

different physical activities and sports of the Portuguese teenagers. 

 Capítulo 6/Artigo 2 – Adolescentes activos e adolescentes sedentários: a 

realidade Portuguesa. Os objectivos deste capítulo foram a criação de 

perfis de adolescentes, definidos através da interacção entre a 

quantidade de tempo despendido por dia a ver TV e o número de vezes 

que praticam AF na semana e a identificação das variáveis associadas a 

cada um dos perfis. 

 Capítulo 7/Artigo 3 - Are fatigue and sleeping difficulty related with 

adolescent physical activity and sedentary behaviour? Highlights from 

the Portuguese HBSC study. The purpose of this study is to understand 

the relationship between physical activity, sedentary behaviour, sleep 

and fatigue in Portuguese adolescents. 

 Capítulo 8/Artigo 4 – Who are the girls that won‟t quit: Features and 

particularities of the physically active Portuguese girls? The aim of this 

research is to identify the characteristics of older adolescents who 

practice physical activity (PA) regularly during the week as opposed to 

not practicing teenagers of the same age group and younger 

adolescents. 

 Capítulo 9/Artigo 5 – Obesity and leisure of Portuguese adolescents: A 

dangerous relationship. This study seeks to examine the relationship 

between body mass index (BMI) and leisure activities, sedentary and 

active, a representative sample of Portuguese adolescents. 
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 Capítulo 10/Artigo 6 - Análise da actividade desportiva dos adolescentes 

portugueses de 1998 a 2006. Os objectivos deste capítulo foram 

caracterizar as diferenças da prática desportiva de acordo com o género, 

ano de escolaridade e ano do estudo e identificar as correlações 

associadas à prática desportiva dos rapazes e das raparigas. 

 

No capítulo seguinte será apresentada a revisão bibliográfica que fundamente 

e justifique a pertinência do objectivo e que valida a lógica que levou à 

realização dos diversos artigos. 
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Capítulo 3 – Revisão da literatura 

 

3.1 - Notas introdutórias 

 

O formato deste trabalho levou a que a exposição da literatura apresentada nos 

artigos fosse apenas uma síntese de toda a que foi investigada. Assim, optou-

se por uma exposição menos condicionada pelo número de páginas de um 

conjunto de evidências científicas que consideramos estruturadoras de toda a 

compreensibilidade do documento. Pensamos que, desta forma, contribuímos 

para aprofundar mais alguns assuntos importantes da temática e expor alguma 

da literatura mais pertinente.  

 

3.2 - A saúde do adolescente 

 

Segundo a World Health Organization / WHO (WHO, 1993) – a saúde é um 

estado completo de bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência 

de doença ou de enfermidade. Assim, o conceito de saúde ultrapassa os 

processos de doença e vincula-se a processos individuais, de grupo e culturais 

da pessoa (Bañuelos, 1996). Esta definição constitui uma declaração de 

princípios que aporta uma concepção integral de saúde, sobre a qual se 

incluem a dimensão física, psicológica e social.  

A definição de saúde da WHO (1993) é útil, na medida em que apresenta 

aspectos positivos e negativos da saúde e da doença, e chama a atenção para 

duas grandes dimensões: o desenvolvimento físico, mental e social e a 

distinção entre saúde e doença. 

Os autores Ewles e Simmet (1998) apresentam a saúde sob uma perspectiva 

holística e incluem diferentes dimensões (ver Fig. 2). Saúde holística significa 
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ter em conta as influências individuais e a interacção dessas dimensões. Nesta 

definição, o rectângulo interior representa as dimensões individuais de saúde; 

os dois rectângulos exteriores são dimensões que afectam o indivíduo. A 

Saúde Social refere-se à ligação entre a saúde e a forma como a sociedade 

está estruturada e inclui as infra-estruturas básicas necessárias para a saúde 

(por exemplo: casa, paz, alimentos, rendimentos) e o grau de integração ou 

divisão com a sociedade. A Saúde Ambiental refere-se ao ambiente físico em 

que a pessoa vive, e inclui aspectos como habitação, transporte, saneamento, 

instalações de água potável e poluição. 

Como conceito amplo e em constante evolução, a Saúde pode envolver desde 

uma gama restrita de aspectos técnicos até aos enormes e abrangentes 

aspectos morais ou filosóficos (Naidoo & Wills, 2000; Sheinfield-Gorin & Arnold, 

2006), assumindo uma concepção multidimensional e positiva, que enfatiza 

tanto os recursos pessoais e sociais como as capacidades físicas (Cavill, 

Biddle, & Sallis, 2001). 

 

Fig. 2 Esquema das dimensões da Saúde, adaptado de Ewles e Simmet (1998) 
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Mais recentemente, Sheinfield-Gorin e Arnold (2006) referem que a saúde pode 

assumir diversas imagens: antítese da doença, estado de equilíbrio, 

crescimento, funcionalidade, capacidade de ajuste (goodness of fit), totalidade, 

bem-estar, transcendência, “empowerment” e recurso.  

 

3.3 - Promoção da saúde 

 

A promoção da saúde é o processo que procura permitir às pessoas aumentar 

o controlo sobre determinantes da sua saúde e qualidade de vida (Calmeiro & 

Matos, 2004). Labonte (1998) identificou os factores que afectam a saúde e o 

bem-estar e categorizou-os em factores protectores e factores de risco (ver Fig. 

3). 

 

Fig. 3 Factores que afectam a saúde, adaptado de Labonte (1998) 
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Na 6.ª Conferência Mundial sobre Promoção da Saúde, foi elaborada a “Carta 

de Bangkok” (WHO, 2006b) com as medidas e os compromissos relacionados 

com os vários determinantes da Saúde que todos os países se 

comprometeram a respeitar. Este documento veio descrever uma nova 

orientação para a promoção da saúde, com o objectivo de que todos cumpram 

quatro compromissos fundamentais: 1) A promoção da Saúde deve constituir 

uma peça-chave da agenda do desenvolvimento mundial; 2) Deve ser uma 

responsabilidade básica de todos os governos; 3) Deve constar das boas 

práticas institucionais e 4) Deve ser foco de iniciativas da comunidade e da 

sociedade civil. 

A “Carta de Bangkok” (WHO, 2006b) expõe, de forma clara, que a promoção 

da saúde não depende só do sector da saúde e carece da participação activa 

de outras estruturas da comunidade local, regional, nacional e mundial. 

Nutbeam e Harris (2004) descrevem três formas de trabalhar com 

comunidades cujos princípios apoiam intervenções de promoção da saúde: 

 Desenvolvimento Local: esta abordagem incentiva a participação da 

comunidade e o envolvimento das pessoas na resolução dos problemas 

quotidianos que colectivamente enfrentam. A tarefa do promotor de saúde 

é o de facilitar a cooperação entre indivíduos, o promotor funciona como 

um catalisador para que as alterações sejam feitas, em vez de iniciar ou 

fazer uma alteração directamente. 

 Planeamento Social: nesta abordagem, a tarefa do promotor de saúde 

é a de reunir dados sobre as necessidades de saúde da comunidade e 

planear formas para que essas possam ser resolvidas. Geralmente 

baseadas em análises epidemiológicas da doença, as prioridades são 

determinadas, e os programas desenvolvidos, por especialistas e 

profissionais. 

 Acção Social: esta abordagem visa os membros mais desfavorecidos 

da comunidade e a tarefa do promotor de saúde é de advocacia, de modo 

a permitir que indivíduos e grupos desfavorecidos passem por um processo 

muitas vezes descrito como "capacidade de construção da comunidade". 
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3.4 - Prática de Actividade Física e Desporto  

 

As últimas décadas têm sido caracterizadas por profundas e diversificadas 

investigações na área da AF, podendo identificar-se quatro períodos (Sallis, 

Linton, & Kraft,2005). O 1.º período, anterior ao ano de 1970, é caracterizado 

por investigações de cariz fisiológico sobre o impacto dos padrões de AF na 

condição física dos indivíduos; o 2.º período, de 1970 a 1990, reúne 

investigações epidemiológicas que conduziram a AF a um factor de saúde 

prioritário; o 3.º período, simultâneo ao segundo, mas, engloba investigações 

sobre as principais formas de promoção da AF, e o 4.º período, que tem o seu 

início no século XXI, abrange investigações centradas nas políticas e nos 

factores ambientais que promovem a saúde.  

A AF é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos 

esqueléticos, que resulta num aumento de dispêndio de energia. Por outro 

lado, o exercício físico, um conceito muita vezes utilizado como sinónimo de 

AF, é entendido como uma AF planeada, estruturada e que implica movimentos 

corporais repetitivos realizados para melhorar ou manter um ou mais 

componentes da condição física, e geralmente está associado a um desporto 

(Caspersen, Powell, & Chirstenson, 1985). Estes conceitos são utilizados 

frequentemente como semelhantes, o que pode contribui para justificar alguns 

dos resultados discordantes obtidos nesta área. 

Para esclarecer a interligação destes conceitos, Pink (2008) elaborou um 

modelo conceptual (ver Fig. 4). O modelo apresenta os conceitos sobrepostos 

em quatro domínios do tempo (no eixo vertical) a partir de "tempo livre" (ao 

longo da linha de cima) até "o tempo necessário" (na linha inferior). O modelo 

apresenta a intensidade da AF como um “continuum” na parte superior (no eixo 

horizontal), de actividade de maior intensidade à de baixa intensidade e 

actividade sedentária (à direita). Os conceitos de exercício, desporto e 

recreação física são apresentados individualmente, com uma caixa em torno 

deles, sobrepondo-se. Dentro de cada caixa são apresentados alguns 

exemplos de actividades. Também são apresentados exemplos de actividades 



________________________________________ Capítulo 3 – Revisão da literatura 

13 

 

que podem proporcionar benefícios de saúde casuais. O modelo também 

identifica as áreas onde conceitos diferentes podem sobrepor-se e facilitar a 

sua compreensão. 

 

Fig. 4 - Modelo conceptual da AF e do exercício (Pink, 2008) 

 

3.4.1 - A tendência da prática da Actividade Física e Desporto 

 

Os hábitos de prática de AF adoptados durante a juventude tendem a ser 

mantidos ao longo da vida (Vanreusel et al., 1997), pois os altos níveis de 

participação em AF durante a infância e adolescência aumentam a 

probabilidade da continuidade de uma participação semelhante na idade adulta 

(Telama, Yang, Laakso, & Viikarii, 1997; van Mechelen, Twisk, Post, Snel, & 

Kemper, 2000). Essa realidade é particularmente preocupante em Portugal, 

pois este é um dos países da Europa que apresenta um maior número de 
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indivíduos que afirma nunca ter praticado desporto e AF nos últimos seis anos 

(Eurobarometer, 2004, 2006, 2010). Os dados disponíveis demonstram ainda 

que 2/3 da população adulta não cumpre os níveis recomendados de AF 

(Sjöström, Oja, Hagströmer, Smith, & Bauman, 2006). 

Apesar de ser expectável um agravamento do desequilíbrio entre as gerações 

no que se refere a menor práticas físicas e ao aumento dos comportamentos 

sedentários (CS), pois há alguma evidência dessa situação, as mudanças 

globais são pequenas e não são susceptíveis de desempenhar um papel 

substancial na explicação da tendência secular do sobrepeso e obesidade em 

adolescentes (Adams, 2006). Esta ideia está em concordância com as 

investigações realizadas por Samdal et al. (2006), que após analisarem os 

dados de sete países europeus, no período de 1986 a 2002, verificaram que 

apenas a Finlândia registou um ligeiro aumento de adolescentes que 

realizaram AF vigorosa quatro vezes na semana, enquanto os restantes países 

apresentaram um padrão de estabilidade. Apesar destas evidências, existem 

países que registaram resultados animadores, como é o caso da Austrália, no 

Estado de Nova Gales do Sul, onde a participação em AF tem aumentado 

consideravelmente entre os adolescentes nos últimos 19 anos (Okely, Booth, 

Hardy, Dobbins, & Denney-Wilson, 2008). 

 

3.5 - A Prática Desportiva dos adolescentes  

 

O estudo longitudinal de 15 anos realizado por Tammelin, Näyhä, Hills e 

Järvelin (2003) demonstrou que a participação assídua do desporto na 

adolescência, depois do horário escolar, estava associada a um elevado nível 

de AF na vida adulta. Nos rapazes, a participação de adolescentes em jogos de 

bola, desportos de resistência intensiva, atletismo e desportos de combate foi 

associada com um alto ou muito alto nível de actividade em adultos. Nas 

raparigas, o mesmo se verifica na participação em modalidades de orientação, 

atletismo, ciclismo, ginástica e equitação.  
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A investigação realizada por Nilsson et al. (2009) demonstra que a participação 

dos jovens em actividades desportivas dinamizadas nos clubes está associada 

com elevada percentagem à prática de AF moderada a vigorosa (AFMV). A 

participação regular em desportos é positivamente associada a uma maior 

frequência de comportamentos fisicamente activos durante o tempo de lazer. 

No caso específico dos jovens portugueses, o seu índice de prática encontra-

se no quartil inferior comparativamente com os dos outros países participantes 

do estudo HBSC (WHO, 2004). Marivoet (1998, 2001) assinala que, entre 1988 

e 1998 ocorreu uma quebra de 4% na participação desportiva dos jovens, entre 

os 15 e os 19 anos. 

Assim, parece evidente que a AF, em contextos claramente definidos como o 

transporte activo (TA), a educação física (EF) na escola e os desportos 

organizados, está a diminuir em muitos países (Dollman, Norton, & Norton, 

2005).  

 

Fig. 5 - Modelo explicativo da prática desportiva 
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O modelo de Oxford (ver Fig. 5) reúne os factores que influenciam a 

participação desportiva de um indivíduo na AF e no desporto ao longo da vida 

(University of Oxford British Heart Foundation Health Promotion Research 

Group, 2005). No modelo está clara a importância fulcral das características do 

bairro e a forma como estão relacionadas com as questões demográficas e 

psicossociais do indivíduo, que incluem o papel da autoconfiança e as 

percepções pessoais de competência no desporto, e o impacto directo que 

estas questões têm na participação desportiva.  

 

3.5.1 - Características da Actividade Física 

 

A AF é caracterizada por quatro dimensões: o tipo, a duração, a frequência e a 

intensidade (Bouchard, Shephard, & Stephens, 1994; Cachapuz, Calejo, & 

Maia, 1999). Assim, as quatro dimensões principais da AF são vulgarmente 

abreviadas como FITT: Frequência da actividade (F), usualmente medida em 

vezes por semana; Intensidade (I) com que a actividade é praticada; Tempo 

(T); a duração da sessão/actividade e Tipo de actividade (T). Existem ainda 

autores (Montoye, Kemper, Saris, & Washburn, 1996) que consideraram a 

existência de uma quinta dimensão, que se refere aos propósitos 

circunstanciais em que a actividade é realizada. Segundo Shephard (1994), a 

AF pode ter várias vertentes ou finalidades, nomeadamente: Utilitária (em que 

se integra as actividades laborais e as tarefas domésticas); Tempo livre (refere-

se às actividades de carácter lúdico e recreativo) e EF (em que se inserem as 

actividade de carácter educativo). Já Kohl e Kimsey (2007) consideram que a 

AF também pode ser classificada em domínios que representam a situação ou 

ambiente em que ocorrem. A classificação mais comum sistematiza-se em 

quatro domínios: lazer, profissional, actividade doméstica e transporte.  

A AF pode ser expressa em watts (termos de quantidade de trabalho), tempo 

ou período de actividade (minutos, horas), unidades de movimento ou, ainda, a 

partir do resultado numérico obtido através das respostas a um questionário 

(Montoye, et al., 1996). 
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O estímulo (proveniente da AF) que actua sobre o indivíduo vai incidir 

directamente sobre os processos de adaptação do organismo, provocando 

diferentes efeitos em função dos factores quantitativos (tipo, intensidade, 

frequência e duração) e dos factores qualitativos (actividade laboral, tarefas 

domésticas, Educação Física e actividade de tempo livre) que a constituem 

(Sánchez, 2001). 

 

3.5.2 - Efeitos da Actividade Física 

 

AF pode beneficiar o adolescente de duas formas: no presente, pois permite ao 

adolescente o seu desenvolvimento harmonioso e saudável, e no futuro, 

salientando os efeitos a longo prazo que o exercício realizado nesta etapa da 

vida tem na saúde (Bañuelos, 1996; Sallis & Owen, 1999).  

Lee e Paffenbarger (1996) confirmaram pela primeira vez a probabilidade de 

uma relação causal entre a AF, o exercício, a aptidão física e a mortalidade por 

qualquer causa.  

Os benefícios da AF na saúde dos indivíduos são documentados em diversos 

estudos, como se pode observar na Tabela 1.  

Apesar das evidências dos benefícios da saúde estarem associados com a 

prática regular da AF, alguns dos efeitos estão mais confirmados do que 

outros. No caso infanto-juvenil, verifica-se uma forte evidência científica 

relacionada com o índice cardiorrespiratório mais elevado, maior força 

muscular, maiores índices cardiovasculares e verifica-se uma evidência 

moderada na redução de sintomas de depressão (Health & Human Services, 

2008). 

Outro dos benefícios identificados, e extremamente valorizados por 

adolescentes e pais, é a melhoria dos resultados académicos (Active Healthy 

Kids Canada, 2009). Esta pode ser explicada por diversos factores, 

nomeadamente: melhoria da função cognitiva (memória, concentração, etc.); 

neurogénese; melhoria do fluxo sanguíneo cerebral; aumento dos 
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neurotransmissores libertados; aumento da auto-estima, autoconfiança e auto-

imagem; atenção aumentada através do aumento da adrenalina; redução dos 

maus comportamentos na escola; produção de substâncias que protegem os 

neurónios dos radicais livres e oxidantes; aumento do sentimento de 

conectividade com escola e, aumento da habilidade para relaxar. 

 

Tabela 1 - Estudos que demonstram os benefícios da AF para o organismo humano. 

A AF influencia positivamente Autores 

Sistema cardiovascular 
(ACSM, 2003; Bañuelos, 1996; Barata, 2003; Bouchard, et al., 

1994; Chief Medical Officer, 2004; Horta & Barata, 1995) 

Sistema locomotor 
(ACSM, 2003; Bañuelos, 1996; Barata, 1997, 2003; Bouchard, et 

al., 1994; Chief Medical Officer, 2004; Horta & Barata, 1995) 

Sistema respiratório (ACSM, 2003; Bañuelos, 1996; Bouchard, et al., 1994) 

Sistema nervoso e sistema 

endócrino 
(ACSM, 2003; Bañuelos, 1996; Bouchard, et al., 1994) 

Sistema imunitário, diabetes e 

cancro 

(Barata, 2003; Chief Medical Officer, 2004; Patel, Press, Meeske, 

Calle, & Bernstein, 2003; Slattery, Caan, Benson, & Murtaugh, 

2003) 

Nível psicológico 

(ACSM, 2003; Bañuelos, 1996; Barata, 2003; Berger & McInmam, 

1993; Biddle, 1993; Brown & Blanton, 2002; Csikszentmihalyi, 

2002; Horta & Barata, 1995; Ussher, Owen, Cook, & Whincup, 

2007) 

Ao nível social (ACSM, 2003; Barata, 2003) 

 

Dado o elevado número de benefícios, as consequências negativas da AF são 

menor número. Powel e Paffenbarger (1985) enunciam algumas: lesões 

musculoesqueléticas, sobretreino, morte súbita, infecções cardio-respiratórias, 

obsessão e dependência do exercício, esgotamento e anorexia induzida pelo 

exercício. 

 

3.6 - Prescrição da Actividade Física para jovens  

 

Segundo a WHO (2006a), a AF relacionada com a saúde está associada a 
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actividades classificadas como sendo de intensidade moderada, ou seja, a AF 

que aumenta o batimento cardíaco, promove o aumento da transpiração, deixa 

o indivíduo ligeiramente sem fôlego e aumenta o metabolismo corporal até 3-6 

vezes do seu metabolismo basal (3-6 METS). Contudo, para alguns autores 

(Paffenbarger, Hyde, Wing, & Hsieh, 1986) a prática propriamente dita da AF é 

muito mais importante do que o seu tipo de intensidade. Com o aumento da 

quantidade de estudos, começa a existir alguma concordância sobre as 

directrizes mais fiáveis para a prescrição da AF, em particular a valorização dos 

benefícios relacionados com a prática de AF moderada e atenção acrescida 

sobre a acumulação de períodos de AF desenvolvida em períodos curtos e 

intermitentes (Pate et al, 1995). 

Quanto à relação precisa entre a “dose-resposta”, entre a quantidade de AF a 

praticar pelos adolescentes e os efeitos promotores da saúde ainda existem 

algumas dúvidas (Blair & Meredith, 1994) e as investigações realizadas ao 

longo dos anos têm apresentado resultados contraditórios (ACSM, 1991; 

Armstrong, Kirby, McManus, & Welsman, 1996; Biddle, Sallis & Calvin, 1998; 

Cale & Almond, 1997; McGinnis, Kanner, & DeGraw, 1991; Pangrazi, Corbin, & 

Welk, 1996; Sallis & Patrick, 1994; Simons-Morton, Parcel, O‟Hara, Blair, & 

Pate, 1988). Contudo, começa a ser cada vez mais consensual a 

recomendação da prática de 60 minutos diários ou mais de AFMV e uma 

frequência de três vezes por semana de exercícios de flexibilidade e de força 

(CDC, 2008; Health & Human Services, 2008). No entanto, a investigação 

realizada por Andersen et al. (2006) considera não só que esta recomendação 

é insuficiente para proteger o indivíduo contra as doenças cardíacas, mas 

também que as crianças e jovens deveriam realizar diariamente 90 min. de 

AFMV. 

Para Robles (2003) é importante extrair alguns princípios gerais que possam 

orientar o exercício, nomeadamente: adequação (respeitar as limitações físicas 

e características particulares dos indivíduos), individualização, progressão, 

continuidade (como mínimo três vezes por semana) e globalidade (das 

capacidades físicas, dos grupos musculares e dos sistemas funcionais) e as 

actividades serem agradáveis (Strong et al., 2005). 
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3.7 - Objectivos para a prática da Actividade Física nos 

adolescentes  

 

Ao longo dos anos, diversos autores têm procurado definir metas, como factor 

de dinamização da prática da AF nos adolescentes. Podemos verificar na 

Tabela 2, que os objectivos vão sendo, de década para década, cada vez mais 

ambiciosos, pois visam abranger a maior quantidade possível da população 

juvenil. 

Tabela 2 - Objectivos propostos para aumentar a AF nos adolescentes 

Autor Concl. Meta Grupo 
Freq. 
Sem. 

Duração Intensidade 

Dishman (1988) 

1990 +90% 10-17 anos 

Participem regularmente em actividades 

físicas apropriadas, particularmente 

programas cardio-respiratórios 

2000 +70% 10-17 anos 3x ou mais 30 min 
50 % ou mais 

do VO2 max 

2000 +90% 10-17 anos 3x ou mais 
30 min ou 

+ 
Vigorosa 

2000 75% 10-17 anos 3x ou mais 
15 min ou 

+ 

Flexibi., força, 

e resistência 

Allender, Peto, 

Scarborough, Boxer, 

e Rayner (2007) 

2008 85% Adol. 
2 h./sem ou mais de prática desportiva de 

elevada qualidade 

Healthy People 

(2003) 
2010 85% Adoles. 3x ou mais 

20 min ou 

+ 
Vigorosa 

Healthy People 

(2009) 
2020 >85% Adoles. 3x ou mais 

20 min ou 

+ 
Vigorosa 

CSD (2009) 2020 50% 6-16 anos 5x ou mais 1 h/dia  

Allender, et al (2007) 2022 80% Adol. 5 ou mais. 1 h/dia Moderada 

 

3.8 - Teorias e modelos usados na promoção da Actividade 

Física 

 

Diversos investigadores fizeram incidir os seus estudos sobre a compreensão 

e explicação do desenvolvimento humano, em geral, e dos adolescentes, em 

particular. Estas investigações pautaram-se de acordo com diversos níveis de 

intervenção: Individual, Interpessoal e Comunitária (U.S. Department of Health 

and Human Services, 2002).  
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Tabela 3 - Teorias e modelos de promoção da AF, adaptado de U.S. Department of Health 
and Human Services (2002) 

Nível Teoria Descrição Conceitos fundamentais 

In
d

iv
id

u
al

 

Modelo de 

confiança na 

saúde 

As pessoas adoptam os comportamentos recomendados de AF, 

tendo a ameaça percebida de uma doença (e sua gravidade). 

Os benefícios da acção devem ser maiores do que as barreiras 

percebidas para agir. 

Susceptibilidade percebida, 

gravidade percebida, benefícios 

percebidos da acção, barreiras 

percebidas para agir, sinal para agir, 

auto-eficácia 

Etapas de 

mudança 

(modelo 

transteórico) 

Ao adoptar comportamentos saudáveis ou ao eliminar os 

comportamentos que não são saudáveis as pessoas podem 

progredir através dos cinco níveis relacionados com sua 

disposição para mudar: consideração prévia, consideração, 

preparação, acção e manutenção. Em cada etapa, as diferentes 

estratégias de intervenção ajudarão as pessoas a passar para a 

etapa seguinte. 

Pré-contemplação, contemplação, 

preparação, acção, manutenção 

Prevenção de 

recaídas 

As pessoas que estão a iniciar os programas de AF regular, 

podem ser ajudadas através de intervenções que lhes auxiliem 

a antecipar barreiras ou os factores que possam levar a 

recaídas. 

Capacidades de treino, 

reformulação cognitiva, novo 

equilíbrio do estilo de vida. 

Paradigma do 

processamento 

de informação 

A influência de uma comunicação persuasiva, que pode ser 

parte de uma campanha de marketing social para aumentar a 

AF, e está dividida em três fases de processamento de 

mensagens: atenção à mensagem, compreensão do conteúdo e 

aceitação desse conteúdo. 

Exposição, atenção, 

gostos/interesse, compreensão, 

aquisição de habilidades, produção, 

armazenamento de memória, busca 

de informação e recuperação, 

decisão comportamento, reforço, 

consolidação pós-comportamento 

In
te

rp
es

so
al

 

Teoria de 

aprendizagem 

social/cognitiva 

social 

A mudança do comportamento de saúde é o resultado das 

relações recíprocas entre o ambiente, os factores pessoais e os 

atributos do próprio comportamento. A auto-eficácia é uma 

das características mais importantes na determinação da 

mudança de comportamento. 

Auto-eficácia, determinismo 

recíproco, capacidade 

comportamental, expectativas de 

resultados, aprendizagem por 

observação 

Teoria de acção 

racional 

Para comportamentos sob controlo de uma pessoa, as 

intenções comportamentais predizem o comportamento real. 

As intenções são determinadas por dois factores: atitude em 

relação ao comportamento e crenças sobre o apoio ao 

comportamento por parte de outras pessoas. 

Atitude em relação ao 

comportamento: expectativas de 

resultados, valor das expectativas de 

resultados  

Normas subjectivas: crenças dos 

outros, desejo de manter 

conformidade com outras pessoas 

Teoria de 

comportamento 

planeado 

O controlo percebido das pessoas sobre as oportunidades, os 

recursos e as habilidades necessárias para desempenhar um 

comportamento afectam as intenções comportamentais, assim 

como os dois factores na teoria de acção racional. 

Atitude em relação ao 

comportamento: expectativas de 

resultados, valor das expectativas de 

resultados, normas subjectivas, 

crenças dos outros, desejo de 

manter conformidade com outras 

pessoas.  

Controle comportamental percebido 

Apoio social 

O apoio social pode ser instrumental, informativo, emocional 

ou avaliador (fornecendo “feedback” e reforçando novos 

comportamentos) 

Apoio instrumental, apoio 

informativo, apoio emocional, apoio 

avaliador 

C
o

m
u

n
it

ár
io

 

Modelo de 

organização da 

comunidade 

Os trabalhadores da saúde ajudam as comunidades a 

identificar problemas sociais e de saúde e planeiam e 

implementam estratégias para tratar desses problemas. A 

participação activa da comunidade é essencial. 

Planeamento social, 

desenvolvimento da localidade, 

acção social 

Teoria da 

mudança 

organizacional 

Certos processos e estratégias podem aumentar a possibilidade 

das políticas e dos programas de saúde sejam adoptados e 

mantidos em organizações formais. 

Definição do problema (etapa de 

tomada de consciência), início da 

acção (etapa de adopção), 

implementação da mudança, 

institucionalização da mudança 

Divulgação da 

teoria da 

inovação 

As pessoas, as organizações ou as sociedades adoptam novas 

ideias, produtos e comportamentos em diferentes níveis, e o 

índice de adopção é afectado por alguns factores previsíveis 

Vantagem relativa, compatibilidade, 

complexidade, experimentalidade, 

observação 

Modelo 

Ecológico 

As intervenções efectivas devem abranger muitos níveis 

porque a saúde engloba muitos subsistemas ambientais, que 

incluem a família, a comunidade, o local de trabalho, as 

crenças e tradições, as finanças e os ambientes físico e social. 

Níveis múltiplos de influência, 

intrapessoal, interpessoal, 

institucional, comunidade, política 

pública. 
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Na Tabela 3 encontra-se exposto um conjunto díspar e nem sempre 

convergente de teorias e modelos que têm orientado a investigação nos 

últimos anos. Estas teorias têm apresentado uma série de determinantes que 

podem influenciar diversos aspectos da complexidade comportamental 

associada à prática de AF (Bauman, Sallis, Dzewaltowski, & Owen, 2002).  

 

3.8.1 - Modelo Ecológico 

 

De acordo com os objectivos do trabalho, entendeu-se que seria 

particularmente relevante desenvolver com mais detalhe o modelo ecológico 

aplicado à prática de AF. 

A visão ecológica sobre a adolescência parte da ideia de que o adolescente 

não se desenvolve no vazio. Analisam-se as interacções dos adolescentes com 

aqueles que lhes estão mais próximos, nos seus múltiplos contextos (família, 

comunidade, país) e com o ambiente em que estão em contacto (cultura, meios 

de comunicação, política, religião). Este modelo foi publicado em 1979 por 

Bronfenbrenner no livro “The ecology of Human Development” (Rice, 2000), em 

que agrupou as influências sociais exercidas sobre o adolescente em três 

grandes sistemas, nomeadamente: 1) Microssistema (influências mais 

imediatas sobre o adolescente (i.e. família, amigos, escola, serviços de saúde e 

grupo religioso); 2) Mesossistema (implica as relações recíprocas entre os 

diferentes contextos do microssistema). Um microssistema e um mesossistema 

podem reforçar-se mutuamente ou exercer influências opostas, originando 

confiança ou conflito respectivamente, ao indivíduo; 3) Exossistema (composto 

por aqueles contextos em que o adolescente não tem um papel activo, mas 

que, no entanto, exercem sobre ele uma forte influência). Exemplos: os meios 

de comunicação, os amigos da família, vizinhos, locais de trabalho, 

organizações comunitárias e serviços. 

Segundo Tudge (2008), nas décadas posteriores Bronfenbrenner ampliou a 

sua abordagem e a teoria foi associada ao que ele denominou como “modelo 
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PPCT” do desenvolvimento (ver Fig. 6). O modelo requer que os investigadores 

considerem as inter-relações entre quatro conceitos-chave: Processo, Pessoa, 

Contexto e Tempo.  

 

 

Fig. 6 – Modelo PPCT de Brofenbrenner (Tudge, 2008) 

 

O Processo é entendido como a forma como o indivíduo interpreta as suas 

experiências, interacções e o ambiente no qual se desenvolve. Posteriormente, 

Bronfenbrernner e Morris (1998) ampliaram este conceito, definindo-o como 

processo próximal de interacção do indivíduo com outras pessoas, contextos, 

objectos e símbolos. Quanto ao conceito de Pessoa, este é entendido como a 

relevância dos factores biológicos e genéticos no desenvolvimento, em 

especial, das características pessoais que os indivíduos transportam com eles 

para qualquer situação social. O autor dividiu essas características em três 

tipos, que denominou como características de demanda, recurso e força. 

Características de demanda são aquelas que agem como um estímulo imediato 

para outra pessoa, tais como idade, género, cor da pele, aparência física, etc. 
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Essas características podem influenciar as interacções iniciais em função das 

expectativas que se formam instantaneamente. Características de Recurso, 

pelo contrário, não são imediatamente aparentes, embora às vezes sejam 

inferidas, em diversos graus, das características de demanda. Estas são 

características parcialmente relacionadas com os recursos cognitivos e 

emocionais (i.e. experiências passadas, habilidades e nível de inteligência) e 

também com os recursos sociais e materiais (i.e. acesso a boa comida, 

moradia, cuidado parental, oportunidades educacionais apropriadas a uma 

determinada sociedade, etc.). Finalmente, as características de força são 

aquelas que estão relacionadas com as diferenças de temperamento, 

motivação, persistência, etc. 

Quanto ao Contexto ou Ambiente, envolve quatro sistemas inter-relacionados, 

nomeadamente: Macrossistema, Exossistema, Mesossistema e Microssistema. 

Trata-se assim, da relação entre o imediato (o microssistema, no qual a pessoa 

em desenvolvimento passa boa parte do tempo envolvida em actividades e 

interacções), ao distante (o macrossistema, o equivalente à cultura). 

Bronfenbrenner também escreveu acerca das inter-relações entre os vários 

microssistemas (tais como: casa, escola, grupo de pares, etc.), nos quais os 

indivíduos passam uma quantidade de tempo significativa (o mesossistema). 

Além disso, descreveu os contextos que exercem uma importante influência 

indirecta sobre o desenvolvimento dos indivíduos (o exossistema). O 

macrossistema é caracterizado como um contexto que engloba qualquer grupo 

(cultura, subcultura ou outra estrutura social ampla), cujos membros 

compartilham sistemas de valores ou crenças, recursos, riscos, estilos de vida, 

oportunidades, escolhas ao longo da vida e padrões de intercâmbio social. O 

macrossistema envolve os demais sistemas, sobre os quais exerce influência e 

sendo também influenciado por todos eles. 

Ao invés de usar a tradicional representação do contexto através dos anéis 

concêntricos, que se encontra exposto na Fig. 6, os processos proximais que 

envolvem uma pessoa em desenvolvimento (P), interagindo com outros 

indivíduos, objectos e símbolos dentro de um determinado microssistema. O 

mesossistema diz respeito às relações entre dois ou mais microssistemas. Os 
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outros dois sistemas (exossistema e macrossistema) são representados com 

linhas pontilhadas para indicar que as influências sobre a pessoa são 

indirectas. 

O tempo é o elemento final do modelo e é considerado como tendo um papel 

crucial. Da mesma forma que o factor do contexto e os factores individuais são 

divididos em subfactores, o tempo foi dividido em microtempo (o que ocorre 

durante uma determinada actividade ou interacção), o mesotempo (a 

frequência com que as actividades e as interacções ocorrem no ambiente 

imediato da pessoa) e o macrotempo (os processos de desenvolvimento, em 

geral, variam de acordo com eventos históricos singulares que ocorrem ao 

longo das diversas fases do indivíduo). 

 

 

Fig. 7 - Modelo Ecológico para os quatro domínios da vida activa  
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Com base no modelo anterior, Sallis et al (2006) elaboram um modelo 

ecológico direccionado para os estilos de vida activos. Este modelo (ver Fig. 7) 

é abrangente e construído em torno de quatro domínios da vida activos, 

nomeadamente as actividades domésticas, as actividades recreativas, o TA e 

as actividades profissionais. Existem em cada um dos três domínios, vários 

níveis de influências específicas.  

Contudo, Limstrand (2008) considera que nenhum dos modelos ecológicos 

apresentados anteriormente pode ser usado directamente por serem todos 

demasiado gerais (Bronfenbrernner & Morris, 1998) ou múltiplos e abrangentes 

(Sallis, et al, 2006). Assim, o autor elaborou um modelo mais simples (ver Fig. 

8), mais focalizado na acessibilidade às instalações desportivas, reconhecendo 

o papel fulcral desta determinante na promoção de AF dos adolescentes. 

Nesse modelo, podemos observar duas categorias principais: as características 

do indivíduo, que englobam características demográficas, pessoais e 

interpessoais, e as características do ambiente físico, que consideram o acesso 

às instalações e características específicas das instalações. Ademais, o acesso 

é dividido em infra-estruturas de transporte e de segurança, e as características 

estão divididas em instalações construídas e em ambiente naturais. O 

ambiente construído é definido como construído pelo Homem, visto que o 

ambiente natural é definido como o não construído pelo Homem. As variáveis 

físicas ambientais são sistematizadas em três níveis, do nível micro ao nível 

macro. O nível micro é constituído pelas instalações desportivas ou 

características directamente relevantes para estes. O nível meso (intermédio) é 

constituído pela zona residencial que apoia ou dificulta a utilização das 

instalações desportivas, enquanto o nível macro inclui factores que ocorrem em 

um nível regional/nacional. Muitas vezes, o nível macro tem um impacto 

indirecto sobre a AF aos níveis micro e meso. 
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Fig. 8 - Modelo ecológico para a prática desportiva, apresentado por Limstrand (2008)  

 

3.9 - Factores que influenciam a prática de Actividade Física 

 

A transição da escola primária para o ensino básico e do ensino secundário 

para o primeiro ano da universidade representa mudanças críticas de vida 

associadas com o aumento do stress, ameaças à auto-estima, baixo apoio 

social e uma abundância de factores de saúde que contribuem para a 

diminuição da prática de AF (Chief Medical Officer, 2004; Healthy People, 

2003; Malina, 2001; Statistics Canada, 2001; Stone, McKenzie, Welk, & et al, 

1998; Villeneuve, Morrison, Craig, & et al, 1998). 

Owen, Leslie, Salmon, e Fotheringham (2000) defendem que uma importante 

área de investigação para as ciências do desporto e da AF deve centrar-se na 

compreensão dos factores que influenciam a AF e os CS das populações. No 

entanto, é unânime que a explicação deste comportamento é extremamente 

complexa e multifactorial. Como reflexo dessa multiplicidade, optámos por fazer 

uma análise da literatura de acordo com a categorização proposta por Sallis, 

Prochaska e Taylor (2000). A referida análise encontra-se exposta na Tabela 4, 

tendo as diversas determinantes agrupadas em distintos factores, 
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nomeadamente: demográficos e biológicos, psicológicos (cognitivos e 

emocionais), sociais e culturais e ambientais. Contudo, algumas das temáticas 

foram posteriormente desenvolvidas com maior profundidade, devido ao facto 

de serem temas importantes ao desenvolvimento desta temática. 
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Tabela 4 - Relação de diversos factores com nível de AF. 

Determinante Assoc. Referência Observações 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
O

S
 E

 B
IO

L
Ó

G
IC

O
S

 

Idade 
(+ avançada) 

- 
(Aarnio, 2003; Burton & Turrell, 2000; Caius & 
Benefice, 2002; Sallis & Owen, 1999; Sallis et al, 
2000) 

O período da adolescência, a entrada no ensino superior ou o ir trabalhar são períodos 
críticos na manutenção ou no abandono da AF como parte do estilo de vida (Matos & 
Diniz, 2002). São os estudantes mais novos os que mais praticam (Matos & Equipa 
Aventura Social, 2003). 

Entre os 15 e os 19 anos - (Marivoet, 2001) 
Devido ao enfraquecimento na aquisição de valores de cultura físico-desportiva durante 
o período de escolaridade obrigatória (Marivoet, 2001) 

No final da adolescência - 
(Castro, 2001; Matos, Simões, & Canha, 2000; 
WHO, 2000) 

A transição da adolescência para a idade adulta assinala uma diminuição acentuada da 
prática de AF (Gordon-Larsen, Nelson, & Popkin, 2004) 

> 35 anos - (Marivoet, 2001) 
Acentua-se a quebra de participação desportiva, começando a registar-se valores 
abaixo da média nacional portuguesa. 

Género (masculino) 

+ 

(Eurobarometer, 2010; Matos, Simões, Reis, & 
Canha, 2000; Mota & Esculcas, 2002; Sallis et al, 
2000; Trost, Owen, Bauman, Sallis, & Brown, 2002; 
WHO, 2008) 
 

Alguns estudos indicam que as diferenças de prática entre os dois géneros parecem 
ter origem em causas biológicas (Bar-Or & Rowland, 2004) e culturais (Gill, 2002; 
Neves, 2005) 
Os estudantes do sexo masculino são os que mais horas e mais desportos praticam 
(Matos & Equipa Aventura Social, 2006). O género feminino não atinge as 
recomendações de AF (Vasconcelos-Raposo, Fernandes, Mano, & et al. , 2009) 

Educação 
(> escolaridade) + 

(Matos & Equipa Aventura Social, 2003; Varo et al., 
2003; WHO, 2009) 

Os jovens com maior escolaridade, assim como os pais que têm maior escolaridade, 
praticam mais AF do que aqueles que interromperam precocemente a escolaridade 

Estatuto 
socioeconómico (alto) 

+ 

(Brodersen, Steptoe, Boniface, Wardle2007; 
Lasheras, Aznar, Begoña Merino, & López, 2001; 
Parks, Housemann, & Brownson, 2003; Van der 
Horst, Paw, Twisk, & Van Mechelen, 2007; WHO, 
2008) 

O nível socioeconómico está associado de um modo consistente a níveis de prática de 
AF mais elevados  

 

Peso 
Sobrepeso 
Obesidade - 

(Dionne, Alméras, Bouchard, & Tremblay, 2000; G. 
Trost, et al., 2002; Varo, et al., 2003) 

A falta de AF pode induzir a um aumento de gordura corporal mas, por outro lado, os 
jovens obesos são menos activos (Delgado & Tercedor, 2002). As medidas corporais 
como o peso do corpo, IMC, tronco e extremidades das pregas da pele, são todas 
significativas e inversamente relacionadas com a elevada AF vigorosa (Dionne, et al., 
2000) 

Indivíduos que se 
percebem como muito 
magros 

- (Silva, 1999) 

 

Raça/Etnia (não 

caucasiana) - 
(Aarnio, 2003; Sallis, et al 2000; Van der Horst, et 
al., 2007) 

 

“+” indica associação positiva com a AF; “-” indica associação negativa com a AF, “0” – indica ausência de associação; IMC – índice de massa corporal, definido pelo peso (kg) dividido 
pela altura ao quadrado (m

2
)  
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Continuação da Tabela 4 

Determinante Assoc. Referência Observações 

F
A

C
T

O
R

E
S

 P
S

IC
O

L
Ó

G
IC

O
S

 

(C
O

G
N

IT
IV

O
S

 E
 

E
M

O
C

IO
N

A
IS

) 

Percepção de auto-
eficácia 
(para a prática de AF) 

+ 
(Sallis & Hovell, McKay, Petit, & Schutz, 2000; 1990; 
Wallace & Buckworth, 2001) 

A Auto-eficácia é a crença na própria capacidade de realizar um comportamento e é associada à AF, mudanças 
de comportamento positivo de saúde (por exemplo, a cessação dos hábitos de tabagismos) e resultados de 
bem-estar (Bandura, 1986, 1997) 

Prazer na prática + 
(Berger, Pargman, & Weinberg, 2007; Eurobarometer, 2006; 
Leslie et al., 1999; Weinberg, et al, 2000) 

O prazer que se retira da prática desportiva aparece como um dos motivos mais fortes para a manutenção ou 
abandono da prática de AF (Weinberg, et al., 2000) 

Conhecimento dos efeitos 
da AF sobre a saúde 
(percepção de benefícios) 

+ 
(Mota & Sallis, Corte-Real, Dias, Corredeira, & et al, 2008; 

Eurobarometer, 2006; Lian, Gan, Pin, Wee, & Ye, 1999; 
Martin, Morrow, Jackson, & Dunn, 2000; 2002)  

Existe uma forte crença nos benefícios físicos, psicológicos e sociais associados à prática de AF, na população 
em geral e em todas as idades (Corte-Real, et al., 2008). Tanto os adolescentes que praticam como os que não 
praticam têm as mesmas percepções sobre o benefício físico (Mota & Sallis, 2002) 

Obstáculos à prática 
(Falta de tempo) 

- (Lian, et al., 1999) 
A percepção da existência de obstáculos à prática, pode ser subjectiva ou real mas, parece influenciar 
fortemente a forma como o indivíduo pratica AF (Larson, Story, Perry, Neumark-Sztainer, & Hannan, 2007)  

F
A

C
T

O
R

E
S

 C
O

M
P

O
R

T
. 

História da AF durante a 
infância e a adolescência + 

(McGuire, Hannan, Neumark-Sztainer, Cossrow, & Story, 
2002) 

O papel do professor de EF é muito importante para promover e desenvolver hábitos de prática ao longo de toda 
a vida (Gomes, 2003; Neumark-Sztainer, Story, Hannan, Tharp, & Rex, 2003) 

Sono 
+ 

(Chaput, Brunet, & Tremblay, 2006; Hughes & Rogers, 
2004;  Patel, Malhotra, White, Gottlieb, & Hu, 2006) 

A duração do tempo de sono parece ter influência na prática de AF dos adolescentes  

Hábitos tabagísticos - 
(Burton & Turrell, 2000; Hedman, Bjerg-Baclund, 
Pezanowski, & Sundberg, 2007; Larson, et al., 2007; Wilson 
et al., 2005) 

A participação em actividades desportivas pode ser um factor protector contra o fumar. 

Ocupação dos tempos 
livres 

- 
( Mota, Gomes, Almeida, Ribeiro, Carvalho, et al., 2007; 
Mota & Sallis, 2002) A diversidade de ocupações realizadas nos tempos livres pelos adolescentes leva a que este factor tenha que 

ser analisado de forma particularizada. 
0 (Wong & Leatherdale, 2009) 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IA

IS
 E

 

C
U

L
T

U
R

A
IS

 

Apoio social dos amigos + 
(Leslie, et al., 1999; Salvy et al., 2009; Springer, Kelder, & 
Hoelscher, 2006; Van der Horst, et al., 2007) 

A literatura parece apontar para a preponderância dos pares como uma forte influência na AF tanto em jovens 
obesos como não obesos (Salvy, et al., 2009) 

Apoio social da família 
(Pais) 

+ 

(Heitzler, Martin, Duke, & Huhman, 2006; Leslie, et al., 1999; 

Neumark-Sztainer, et al., 2003;  Sallis, et al., 2000; 
Thompson, Rehman, & Humbert, 2005; Wenthe, Janz, & 
Levy, 2009 ; Whitehead, Biddle, O'Donovan, & Nevill, 2006) 

A família é muito importante na adopção, por parte do adolescente, de estilos de vida activos e saudáveis 
(Matos & Diniz, 2002). 

Escola - (Dollman, et al., 2005; Gorely, Marshall, & Biddle, 2004) O envolvimento escolar é significativo na prática de AF dos adolescentes (Matos & Diniz, 2002) 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
IS

 Acesso a locais 
apropriados 

+ (Heitzler, et al., 2006; Limstrand, 2008; Parks, et al., 2003) 
A acessibilidade ao desporto é definida como a maior ou menor facilidade que um indivíduo, num determinado 
lugar, tem em aceder às práticas desportivas  

Clima/estação do ano 
(inverno) 

- 
(Mota & Sallis, 2002; Pivarnik, Reeves, & Rafferty, 2003; 
Tercedor, 2001) 

As condições climatéricas parecem influenciar as práticas de AF, em especial nos adultos. 

Características do meio 
residencial  

+ 
(Dollman, et al., 2005; Gordon-Larsen, McMurray, & Popkin, 
2000; Heitzler, et al., 2006) 

Os diversos aspectos do bairro percepcionado pelos jovens e seus pares estão associados à prática de AF. 

“+” indica associação positiva com a AF; “-” indica associação negativa com a AF; “0” indica ausência de associação com a AF; IMC – índice de massa corporal (kg/m
2
)
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3.10 - Factores demográficos e biológicos 

 

3.10.1 - O género  

 

As determinações genéticas e hormonais estão na essência da formação do 

indivíduo. No meio intra-uterino, através das junções de determinados 

cromossomas sexuais, forma-se um feto que por sua vez se vai transformar 

numa mulher ou num homem. Estas predeterminações fisiológicas terão muita 

importância para o indivíduo, pois a sua “bagagem” genética origina a formação 

de seres com características únicas. Contudo, existirão algumas características 

comuns que irão determinar a pertença à espécie humana (como, por exemplo, 

existência de barba nos homens ou de peito nas mulheres), que nos farão 

pertencer a um determinado género (masculino ou feminino). O género não é 

sinónimo do sexo biológico, é muito mais do que biologia e não é certamente 

uma dicotomia unidireccional. Género implica percepções de género e 

estereótipos, papéis e expectativas, estilos interpessoais e relações sociais 

(Gill, 2002). 

O meio prescreve como deverá ser o comportamento e as atitudes do homem 

ou da mulher, que surgem não só a partir das concepções genéticas, mas 

também pelas forças psicológicas que moldam e influenciam a sua 

personalidade (Rice, 2000). Esta evidência é salientada por Fitzgerald, Joseph, 

Hayes e O‟Regan (1995), que nas suas investigações com adolescentes 

irlandeses verificaram que os géneros diferiam significativamente na forma 

como ocupavam os seus tempos livres. As raparigas demonstram mais 

interesse pelas actividades de entretenimento, como ir a festas, ir a discotecas, 

estar com amigos, conversar com eles e visitá-los, enquanto nos rapazes os 

seus interesses estavam mais dirigidos para os desportos, as actividades 

sociais e os hobbies.  
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Desta forma, podemos verificar que o género é realmente importante, como se 

comprova pelas palavras de Gill (2002, p. 352): 

“Individuals cannot be isolated from their gender or many other social cultural 

characteristics. Gender makes a difference, and we must consider people in 

context to understand their behaviour”. 

 

3.10.1.1 - O género na Prática Desportiva  

 

A literatura (Riddoch et al., 2004; Sallis, et al, 2000) parece confirmar uma 

menor adesão às práticas desportivas por parte das raparigas 

comparativamente com o género oposto. Os rapazes praticam AFMV cerca de 

18 minutos por dia nos dias de semana e 13 minutos por dia ao fim-de-semana 

a mais que as raparigas (Nader, Bradley, Houts, McRichie, & O‟Brien, 2008) e 

apresentam uma intenção mais favorável à prática do exercício (Sallis et al, 

2001). Apesar de confirmar esta evidência, Olds, et al. (2009), salientam que 

são as raparigas as que mais realizam TA (i.e. andar a pé, de bicicleta).  

A prática de AF vai declinando com a idade em ambos os géneros, como se 

pode observar na Fig. 9, que apresenta as diferenças de prática durante a 

semana e ao fim-de-semana ao longo da idade (Nader, et al.,2008). Há muitas 

outras investigações que demonstram o agravamento da situação com o 

avançar da idade. Para Nelson, Neumark-Stzainer, Hannan, Sirard e Story 

(2006) verifica-se uma diminuição de AFMV de 5,9 a 4,9 horas por semana no 

início da adolescência para 5,1 a 3,5 horas por semana, de meados da 

adolescência até ao final. Para Pate et al. (2009) a redução percentual anual de 

AF das raparigas adolescentes, medida através de acelerómetro, é de 4% 

(1,76 minutos de AFMV por dia).  

O tipo de prática de AF tende a diferir de acordo com o género, sendo as mais 

referidas pelas raparigas as tarefas de casa, caminhar (TA), dança, 

basquetebol, jogar com crianças mais novas e correr. O local mais comum para 

as raparigas realizarem as suas práticas é a sua residência ou o bairro (Kuo et 
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al., 2009). Atendendo ao tipo de actividades preferidas pelas raparigas, torna-

se evidente que a sua regularidade de prática está bastante relacionada com 

as características do bairro onde residem.  

 

 

Fig. 9 - Média de min. de AFMV por género durante a semana e o fim-de-semana 

A diminuição de prática, em ambos os géneros, parece ser ainda consistente, 

independentemente do tipo de prática realizada. Verifica-se igualmente, em 

ambos os géneros, uma maior prevalência de participação em AF individuais 

(Bélanger, Gray-Donald, O'Loughlin, Paradis, & Hanley, 2009).  

As razões para as diferenças na participação em AF de diferentes tipos e 

intensidades não são ainda completamente claras, sendo apontados como 

justificações os factores sociais e biológicos. 

O papel do corpo, na cultura ocidental, tem vindo a incitar a procura de práticas 

desportivas objectivando a forma física, e assiste-se a uma reconfiguração das 

relações de género no que diz respeito às performances corporais (Michela & 

Parisoli, 2002). As transformações nas relações entre géneros no desporto são 

visíveis na aproximação da participação desportiva feminina e masculina na 

maior parte dos países (Marivoet, 2005). No entanto, ao analisarmos a 

participação no desporto de competição, intensivo e organizado, as assimetrias 

entre os géneros aumentam, mostrando que o desporto continua a ser 
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marcadamente masculino (Eurobarometer, 2006, 2010). Os factores sociais 

manifestam-se muita das vezes sob a forma de estereótipos. 

Com base nestas evidências, Bélanger et al. (2009) elaboraram um esquema 

onde apresentam uma estimativa do número de meses que rapazes e 

raparigas permaneciam a praticar de forma regular determinada actividade 

específica. Pode-se observar na Fig. 10 que após dois anos no ensino 

secundário, a maioria das raparigas já tinha interrompido a participação em 23 

das 29 actividades analisadas. No mesmo período, os rapazes tinham 

interrompido 20 actividades. As actividades físicas com uma maior 

probabilidade de serem praticadas pelos rapazes são a corrida/jogging, 

enquanto no caso das raparigas são as actividades de interior e os exercícios 

de melhoria da condição física.  

 

Fig. 10 - A faixa temporal, expressa em número de meses, em que aumenta a 
probabilidade de abandono da prática de actividades físicas específicas. 
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3.10.1.2 - Factores sociais e estereótipos associados às diferenças 

de género na prática de Actividade Física 

 

O estereótipo é entendido como uma imagem interposta entre o indivíduo e a 

realidade, com um carácter subjectivo e pessoal, cuja formação se baseia no 

sistema de valores do indivíduo. Esta é uma generalização falsa, perigosa, 

reveladora de falta de conhecimento, somente modificável através de uma 

educação que consciencializa a pessoa da não-existência de fundamentos nos 

seus juízos (Amâncio, 1994). Este comportamento no desporto exagera 

diferenças mínimas de género e restringe oportunidades tanto para os rapazes 

como para as raparigas. As crenças de género mantêm homens e mulheres 

fora do desporto, manietando os comportamentos de ambos neste âmbito. O 

exemplo desta situação é a estranheza da sociedade perante a prática do 

rugby por parte das mulheres (Neves, 2005).  

“Gender roles expectations also vary with ethnicity, social class, and sexual 

orientation. Gender roles identity describes the degree to which an individual 

identifies with this socially constructed definition of masculinity and 

femininity. (…) he have strong consensus of gender expectation, most men 

and women do not conform to the cultural stereotypes of masculinity and 

femininity. Still, these cultural expectations serve as standards for judging 

ourselves and others, and these expectations are most salient during the 

adolescents years” (Gill, 2002, p. 360). 

 

Ao longo da história da humanidade, o estereótipo de género no desporto tem 

sido amplamente estudado, como é o caso da cultura grega, onde as práticas 

desportivas aparecem retratadas desde idades precoces em detrimento do 

género feminino (Manios, Kafatos, & Codrington, 1999). Se analisarmos o 

próprio ideal dos Jogos Olímpicos “Citius, Altius, Fortius” (tradução: “mais 

rápido, mais alto e mais forte”) encontramos facilmente a vertente física em 

detrimento da vertente social do desporto. Este lema parece demonstrar que o 

desporto é competitivo e hierárquico, sendo estas características tipicamente 
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associadas ao género masculino. O desporto parece ser um lugar privilegiado 

para evidenciar diferenças de sexo.  

Para Wold e Hendry (1998), o maior envolvimento dos rapazes nas práticas 

físicas pode ser explicado em parte por aspectos de natureza sociocultural, 

pois os rapazes são orientados desde a infância para actividades de âmbito 

laboral, enquanto as raparigas são mais orientadas para actividades familiares 

e de expressão. Neto et al. (1999) consideram que os comportamentos 

esperados socialmente, assim como o empenho preferencial em actividades 

apropriadas ao seu género induzem a que rapazes e raparigas tenham 

experiências distintas, o que se poderá repercutir no seu desenvolvimento 

motor, cognitivo, social e afectivo. 

Para Darlison (2000) existem duas razões principais que justificam que a 

desigualdade, entre rapazes e raparigas, na prática de AF seja mais acentuada 

do que noutras áreas da vida social. A primeira resulta da estreita associação 

entre os atributos requeridos para a prática desportiva com os conceitos 

estereotipados tradicionais profundamente masculinizados. A segunda razão 

prende-se com a falta de compreensão entre as diferenças entre os géneros. 

Esta ideia é reforçada pela investigação realizada por Hallal, Wells, Reichert, 

Anselmi e Victora, (2006), que estudaram 4453 indivíduos desde o nascimento 

até à adolescência e verificaram que a prática da AF não estava relacionada 

com factores fisiológicos, mas que era parcialmente programada por factores 

sociais e comportamentais que operam no início da vida. No mesmo sentido 

apontam Mattocks et al. (2008) ao considerar que apenas a AF dos pais, 

durante a gestação e no início da vida da criança, mostrou uma associação 

modesta com a AF da criança aos 11-12 anos de idade, o que sugere que os 

pais activos tendem a criar filhos activos. 

A literatura sobre género e comportamento no desporto classifica 

frequentemente as modalidades desportivas em “feminino” vs “masculino” e, 

respectivamente, em “género-apropriado” (GA) vs “género-inapropriado” (GI) 

para femininos, de acordo com o género-(esteró)tipo deles/delas. Muitos dos 

estudos administrados nesta área classificam as várias modalidades num 
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destes dois grupos, basicamente na linha de análise clínica de Metheny 

(Riemer & Visio, 2003). Apesar de esta classificação sugerida por Metheny ter 

sido divulgada há mais de 40 anos, parece vir demonstrar que os nossos 

estereótipos de género não diminuíram, parecendo ser mais persistentes no 

desporto que em outros contextos sociais (Gill, 2002). Os estereótipos sociais 

desempenham um papel importante na selecção da prática das modalidades 

por parte das crianças e adolescentes, importância que vai aumentando à 

medida que se vai avançando na idade (Meaney, Adornier, & Owens, 2002). 

Inclusive, os estímulos materiais para a prática de AF e desportivas 

apresentam uma variação associada ao género, onde os rapazes se mostram 

mais motivados ao ver bicicletas e bolas de futebol e as raparigas sentem um 

maior fascínio por bicicletas e cordas de saltar (Silva & Silva, 2003). Para 

Delgado e Tercedor (2002), as raparigas preferem fazer AF menos exigentes e 

de menor agressividade, como a ginástica, as corridas, a bicicleta e as danças. 

Por outro lado, os rapazes preferem actividades mais competitivas como é o 

caso do futebol. Outros autores (Aarnio, 2003; Aarnio, et al., 2002) afirmam que 

as raparigas têm maiores índices de prática de desportos individuais, enquanto 

os rapazes praticam mais desportos colectivos. Os resultados mostram que os 

estudantes estereotipam determinados desportos, como a aeróbica e o futebol, 

mas referem que todos os jovens deviam praticar qualquer desporto que 

desejassem. No entanto, muitos indicam quais os desportos adequados às 

raparigas e aos rapazes (Riemer & Visio, 2003). Estas evidências são 

confirmadas pelo estudo de Klomsten, Marsh e Skaalvik (2005), ao verificar 

que para os rapazes é muito importante a aparência de força, a competência 

nos desportos e a masculinidade, enquanto as raparigas valorizam mais a boa 

aparência, a aparência esbelta e a feminilidade. Além disso, os rapazes 

participam preferencialmente em desportos tradicionalmente masculinos 

(futebol, andebol), enquanto as raparigas preferem participar em desportos 

tradicionalmente femininos (dança e ginástica). 

Assim, as diferenças de adesão à prática desportiva poderão ser melhor 

compreendidas e explicadas se atendermos ao processo de socialização dos 

indivíduos do que se inseridas nas diferenças biológicas (Malina & Bouchard, 
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1991; Mota & Sallis, 2002). 

“O desporto tende assim a apresentar-se como uma prática cultural 

diferenciada, onde parecem configurar-se diferentes incorporações de 

masculinidade e feminilidade, consoante os envolvimentos e os desportos. É, 

pois, sobretudo no espaço das práticas de competição federadas, que as 

tradicionais identidades de género se continuam a reproduzir” (Marivoet, 

2005, p. 11). 

 

3.10.1.3 - Factores biológicos associados às diferenças de género 

na prática de Actividade Física 

 

Comummente, as diferenças de género são mais justificadas pela conjuntura 

social do indivíduo. No entanto, poderão existir inferências devido a causas 

biológicas. Para Bar-Or e Rowland (2004), o aumento da gordura corporal, o 

alargamento pélvico, bem como o desconforto do período menstrual poderão 

ser razões suficientes para o menor envolvimento em AF por parte das 

raparigas. 

A menarca tem sido um dos factores biológicos mais estudados, pois trata-se 

de um marco significativo na vida da mulher e para as adolescentes pode ser 

um evento traumático e um tema desconfortável. As raparigas podem 

experimentar dificuldades físicas e emocionais em torno da menstruação, que 

podem resultar da má informação e das reacções dos seus colegas sobre a 

actividade menstrual (Yu-Ting, Yueh-Chih, Mark, & Mei-Ling, 2009).  

A importância da menarca na saúde da mulher é caracterizada na investigação 

de Jacobsen, Heuch e Kvale (2007), ao verificarem que as raparigas que 

tiveram a menarca com menos de 11 anos apresentaram um taxa de 

mortalidade 10% superior às raparigas que a tiveram aos 14 anos. A menarca 

precoce parece ser ainda um factor de risco para o cancro da mama (Chavarro, 

Peterson, Sobol, Wiecha, & Gortmaker, 2005). Enquadrados por essa 

preocupação, Chavarro et al. (2005) retardaram o aparecimento da menarca 
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através de um programa que promovia o aumento dos níveis de AF e reduzia o 

tempo de visualização de TV, procurando alterar os níveis de IMC e 

consequentemente a distribuição da gordura. 

Atendendo às evidentes alterações físicas e emocionais que ocorrem nas 

raparigas nesse período, tem-se procurado perceber qual o seu impacto na 

prática desportiva. As raparigas que realizam treinos regulares apresentam 

valores normais ou ligeiramente avançados de maturação sexual, porque o 

aumento da força e da potência estão associadas a uma maturação mais 

precoce. No entanto, um treino intensivo e inadequada ingestão energética 

podem induzir o retardamento da menarca e disfunções menstruais (Bertelloni, 

Ruggeri, & Baroncelli, 2006). O referido retardamento pode variar entre 0,4 a 

1,5 anos, dependendo do tipo de AF realizada (Birch, 2005; Castelo-Branco, 

Reina, Montivero, Colodron, & Vanrell, 2006). Já as investigações de Taveras 

et al. (2007) demonstram que o fenómeno não estava associado aos níveis de 

AF e de CS, assim como ao sobrepeso e à obesidade (Evenson et al., 2006; 

Maddah, 2009).  

 

3.10.1.4 - Promoção da igualdade entre géneros nas práticas de 

Actividade Física 

 

Para tentar promover a igualdade entre géneros no desporto, foi elaborada a 

Declaração de Brighton em 1994, onde se tenta comprometer, organizações 

governamentais e não-governamentais a assegurarem que todas as mulheres 

e crianças tenham oportunidade de participar no desporto num ambiente 

seguro, em que sejam apoiadas e onde conservem os direitos, a dignidade e o 

respeito do indivíduo. Estipula ainda que se tente incrementar a participação 

feminina a todos os níveis, em todas as funções e fomentar o reconhecimento 

na participação feminina (ICSSPE, 1994). 

O desporto português, em particular, não pode marginalizar ou ignorar por mais 

tempo mais de metade da população portuguesa (Graça, 2006). Esta ideia é 
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reforçada pelo Parlamento Europeu (EU, 2008) na resolução emitida sobre as 

mulheres e o desporto, onde se afirma que o desporto feminino é a expressão 

do direito à igualdade e à liberdade de todas as mulheres disporem do seu 

corpo e de se inscreverem no espaço público, independentemente da 

nacionalidade, idade, orientação sexual, religião e deficiências e tendo como 

objectivo a igualdade de oportunidades, de forma a abrir caminho à eliminação 

das barreiras entre o desporto dito “masculino” e o desporto dito “feminino”, 

favorecendo a abertura das modalidades a ambos os sexos e permitindo a 

todas as raparigas e a todos os rapazes a prática da AF da sua preferência. 

 

3.10.2 - A Idade 

 

Diversos estudos (Dishman, 1993; Janz, Dawson, & Mahoney, 2000) sugerem 

que os esforços preventivos focados na manutenção da condição e AF ao 

longo da adolescência irão trazer benefícios favoráveis para a saúde no futuro. 

Outra das evidências é o facto de os jovens envolvidos em vários tipos de 

práticas físicas terem mais probabilidade de realizarem AF ao longo da vida, 

independentemente do tipo de actividade realizada (Kjonniksen, Torsheim, & 

Wold, 2008). 

O aumento da idade é inversamente proporcional à prática de AF (Aarnio, 

2003; Caius & Benefice, 2002; Matos & Equipa Aventura Social, 2003; Riddoch, 

et al., 2004; Santos, Gomes & Mota, 2005). A literatura científica tem procurado 

identificar em que fase da vida do indivíduo se verifica maior declínio na prática 

desportiva (Castro, 2001; Marivoet, 2001; Matos, Simões, & Canha, 2000; 

Sallis, 2000; Telama & Yang, 2000; van Mechelen, et al., 2000; WHO, 2000). 

Apesar dos estudos diferirem em termos de intervalos temporais, o período da 

adolescência apresentou-se como o mais crítico em ambos os géneros. 

As investigações de Nader et al (2008) indicam que a prática de AFMV diminui 

38 min. por ano nos dias da semana, e 41 min. por ano ao fim-de-semana. 
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Para Brodersen et al. (2007), são nas faixas etárias dos 11/12 anos e dos 

15/16 anos onde se verifica a maior a diminuição da AF vigorosa e onde se 

observa um aumento do comportamento sedentário. Os dados de Pate, 

Dowda, O'Neill e Ward (2007) demonstram ainda que se verifica uma 

diminuição de 11 % na prática de AF vigorosa entre o 8.º e o 12.º ano de 

escolaridade. Os autores consideram que a probabilidade de participação em 

diferentes formas de AF no 12.º ano está fortemente associada à realização 

das mesmas no 8.º ano. 

Os dados recolhidos na Austrália (Australian Government, 2007) permitem 

caracterizar as alterações em diversos tipos de AF, como a própria AF, o 

brincar, o desporto e o TA em função da idade (ver Fig. 11). 

.

Nota: Os círculos pretos representam os rapazes e círculos cinzentos representam as raparigas. MVPA – 
Actividade Física Moderada a vigorosa/AFMV; AT – Transporte Activo/TA 

Fig. 11 - A prática de AFMV e alguns dos seus componentes (brincar, desporto e 
transporte activo) de acordo com a idade e o género.  

 

A diminuição de AF em função da idade pode tratar-se de um fenómeno 

idêntico aos resultados de estudos realizados com diversas espécies animais, 

definindo-se através de uma base biológica e justificada por um provável 

mecanismo relacionado com a dopamina (neurotransmissor, uma das 

substâncias químicas utilizadas na transmissão de impulsos nervosos), que 

regula a motivação para a locomoção (Sallis, 2000). 

Contrariamente ao exposto, existem estudos que não confirmam a existência 
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do declínio na AF (Vasconcelos, 2001; Vasconcelos & Maia, 2001) e da prática 

desportiva dos adolescentes (Seabra, Mendonca, Thomis, Peters, & Maia, 

2008), existindo ainda outro estudo que registou o aumento da AF e dos níveis 

de aptidão física com a idade e em ambos os géneros (Cardoso, 2003). 

Apesar destas investigações contraditórias, Marivot (2001) relata que os jovens 

contemporâneos praticam mais desporto do que os das gerações anteriores. 

Os resultados sugerem que a transição da adolescência para a idade adulta 

assinala uma diminuição acentuada da prática de AF e a manutenção dos CS 

(Gordon-Larsen, et al., 2004), em particular no género masculino (Kjonniksen, 

et al., 2008). 

 

3.10.3 - Estatuto socioecónomico 

 

O estatuto socioeconómico é outro dos factores que mais tem sido referenciado 

na literatura como regulador da prática de AF. Os resultados, entretanto, são 

pouco consensuais e não permitem identificar com clareza o sentido e a 

magnitude da associação entre o estatuto socioeconómico e a AF (Seabra, 

Mendonça, Thomis, Anjos, & Maia, 2008). É possível encontrar estudos que 

revelam a existência de uma associação positiva entre o estatuto e a AF e 

outros em que essa associação é negativa (Gordon-Larsen, et al., 2000; 

Lasheras, et al., 2001; Schmitz et al., 2002; Seabra, Mendonça, Thomis, 

Malina, & Maia, 2009; Vilhjalmsson & Kristjansdottir, 2003; Woodfield, Duncan, 

Al-Nakeeb, Nevill, & Jenkins, 2002) ou indiferente (Mota & Silva, 1999; 

Shropshire & Carroll, 1997). A principal razão para esta divergência nos 

resultados poderá ser eventualmente explicada no modo como o estatuto foi 

aferido. Na literatura, observamos estudos que avaliaram o estatuto 

socioeconómico pelo rendimento familiar, pela quantidade dos bens da família, 

pela formação académica dos elementos constituintes do agregado familiar e 

pela actividade ocupacional desenvolvida por cada um dos membros da 

família. Apesar de alguma controvérsia nos resultados, a generalidade das 
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pesquisas parece evidenciar que a participação em AF apresenta alguma 

desigualdade social e económica, ou seja, os adolescentes com um elevado 

nível socioeconómico parecem realizar mais AF do que os adolescentes com 

um baixo estatuto (Seabra, Mendonça, et al., 2008).  

 

3.10.4 - A obesidade juvenil 

 

O excesso de peso e a obesidade na adolescência são um fenómeno 

problemático para a saúde do indivíduo no presente, mas também no futuro, 

pois é bastante provável que o indivíduo mantenha os seus hábitos em adulto 

(Hedley et al., 2004; Whitlock, Williams, Gold, Smith, & Shipman, 2005). Nesse 

sentido aponta a investigação de Neumark-Sztainer, Wall, Eisenberg, Story e 

Hannan (2006), que acompanharam durante cinco anos uma larga amostra de 

adolescentes e verificaram a prevalência de sobrepeso elevado no início da 

adolescência (28,7% nas raparigas e 28% nos rapazes), mantendo-se elevado 

durante toda a adolescência. Já Matton et al. (2007) verificaram que não era 

clara a tendência secular positiva para o peso, IMC e a participação desportiva 

dos adolescentes belgas. 

O sobrepeso e a obesidade referem-se às condições de excesso peso 

corporal, em relação à estatura e, especificamente, o tecido adiposo em 

excesso (Katzmarzyk et al., 2008). No entanto, têm sido usadas diversas 

definições para o excesso de peso e obesidade pediátrica e juvenil. O Centers 

for Disease Control and Prevention/CDC (2000) recomenda que a classificação 

do índice de massa corporal (IMC) seja realizada segundo os parâmetros 

seguintes: normal quando o IMC é menor que o percentil 85; pré-obesidade 

quando se situa entre o percentil 85 e o 94,9; e obesidade quando seja igual ou 

superior ao percentil 95. Já Cole, Bellizzi, Flegal e Dietz (2000) consideram que 

os parâmetros adequados para a classificação são: normal quando o ponto de 

corte é menor que 25 kg/m2; excesso de peso entre os valores de 25 kg/m2 e 

29,9 kg/m2 e obesidade quando os valores são iguais ou superiores a 30 kg/m2. 

Mais recentemente, a WHO (2006c) publicou aqueles que considera serem os 
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parâmetros mais adequados para classificar os adolescentes, identificando 

como normais os indivíduos com um percentil menor do que 85; pré-obesidade 

quando se situa entre o percentil 85 e o 96,9 e obesidade quando seja igual ou 

superior ao percentil 97. Estas diferenças na classificação da obesidade têm 

contribuído para que existam dados contraditórios e a ausência de um 

consenso claro sobre esta temática (Katzmarzyk, et al., 2008). 

 

Fig. 12 - Factores relacionados com a obesidade infanto-juvenil 

 

Para a WHO (2006a), a obesidade juvenil pode ser melhor compreendida após 

a observação da Fig. 12. Considera-se que o fenómeno se deve a um conjunto 

de factores inter-relacionados. Os jovens estão rodeados por produtos que são 

ricos em açúcar, sal e de alto teor de gordura, atraentes, saborosos e duráveis 

mas, em muitos casos, são nutricionalmente pobres. Em muitos países, estes 

produtos geralmente custam menos e são mais fáceis de obter do que as 

opções mais saudáveis. Esta realidade é, em grande parte, determinada por 

políticas alimentares, por práticas agrícolas e pelo comércio. Os fabricantes e 

os comerciantes podem despender recursos significativos para promover os 
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produtos directamente às crianças e jovens, recorrendo, de forma massiva, aos 

diferentes meios de comunicação. Esta situação foi ainda agravada pelas 

mudanças culturais e da composição da família, que têm contribuído para o 

aumento do número de horas que as crianças e jovens passam em AS. Além 

disto, o gasto energetico diário diminuiu nos últimos anos devido ao facto dos 

jovens não se deslocarem a pé ou de bicicleta e, em alguns casos, devido a 

menores oportunidades, na escola e na comunidade, de participarem em 

actividades desportivas. 

Os jovens de nível socioeconómico mais baixo têm uma maior exposição a 

ambientes insalubres em casa e na comunidade, assim como um menor 

acesso a uma educação e serviços médicos de qualidade. Estas influências 

negativas para a saúde representam um gradiente social na obesidade, que é 

reforçado pela dificuldade no acesso a escolhas alimentares mais saudáveis e 

a oportunidades para a AF.  

Nessa linha de ideias, Currie (2006) considera que a obesidade juvenil não é 

apenas uma epidemia isolada, mas um conjunto de epidemias: epidemia do 

barato (da comida produzida no mercado global a baixos custos e de fraca 

qualidade nutricional), epidemia do nutricionalmente pobre (responsavel pelo 

consumo alimentar obesogénico das crianças e jovens pobres nos países ricos 

industrializados, epidemia das reduzidas oportunidades (para crianças e 

jovens,especialmente as raparigas, serem fisicamente activas, de forma 

agradável e saudável) e a epidemia do juízo corporal (elaborado pela imprensa, 

pares, clínicos e pelo próprio indivíduo) colocando o bem-estar mental dos 

jovens em risco. 

O modelo conceptual elaborado por Wolch (2009) relaciona com especial 

ênfase a importância do ambiente construído, dos equipamentos de recreação 

disponíveis para a prática de AF e da dieta como factores fundamentais na 

obesidade em todas as doenças associadas (ver Fig. 13).  
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Fig. 13 - Modelo conceptual explicativo da obesidade (Wolch, 2009) 

 

3.10.5 - Sono 

 

A quantidade de horas que se dorme por noite é um importante indicador da 

saúde e bem-estar das crianças e adolescentes. A quantidade de sono 

considerado adequada à população jovem é de 8 a 10 horas por noite. Os 

ciclos de sono-vigília são fundamentais para o ritmo circadiano humano e a sua 

interrupção pode ter consequências para o comportamento e desempenho 

(Reilly & Edwards, 2007).  

O sono é determinante na consolidação da memória e na aprendizagem e a 

privação do sono provoca uma resposta compensatória de aumento da 

necessidade de dormir (Fischer, Wilhelm, & Born, 2007). Como resultado das 

perturbações decorrentes de sono, as pessoas sentem-se menos recuperadas 

na manhã seguinte. Consequentemente, as experiências individuais implicam 

exigências no dia seguinte, o que pressupõe que o indivíduo invista um esforço 

extra para manter o desempenho (Akerstedt et al., 2002). Nos adolescentes, o 

sono influencia o bem-estar físico e emocional, as mudanças substanciais nos 
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domínios biológicos e psicossociais e a interação entre os domínios físicos e 

psicossociais (Dahl & Lewin, 2002). Foi verificada uma associação negativa 

significativa entre os baixos níveis de sono e de saúde, na sequência de 

comportamentos relacionados com: a valorização da vida, a responsabilidade 

com a saúde, uma alimentação saudável e uma gestão eficaz do stress (Chen, 

Wang & Jeng, 2006). 

Os bons hábitos de sono contribuem para a melhoria física e intelectual do 

organismo, factores estes muito importantes para a optimização do 

desempenho cognitivo nas actividades diárias e desenvolvimento da 

capacidade de aprendizagem na escola (Boscolo, Sacco, Antunes, Mello, & 

Tufik, 2007). 

Para Gonçalves, Rodrigues, Carvalho e Carvalho (2010), 81,9% dos jovens 

portugueses dorme 8 a 9 horas de sono, mas existe já uma considerável 

proporção (18,1%) que não dorme o número de horas adequadas. Os autores 

verificam ainda que são as raparigas e os jovens mais novos que apresentam 

uma maior quantidade de horas de sono. 

Existem ainda poucos dados que permitam compreender a duração do sono ao 

longo do tempo, porém os dados diponíveis sugerem que a duração dos 

períodos de sono tem decrescido ao longo dos anos (Cizza, Skarulis, & Mignot, 

2005; Spiegel, Knutson, Leproult,  et al., 2005). Os estudos também têm 

mostrado que a quantidade média de sono por noite diminui ao longo da 

adolescência, de 10 horas por noite no início da adolescência passa para 7 

horas no final. As alterações significativas sobre a hora de deitar surgem por 

volta dos 13 anos de idade, enquanto a existência de uma hora ideal para 

acordar começa por volta dos 14 anos de idade (Tonetti, Fabbri, & Natale, 

2008). 

O aumento gradual de tempo a ver TV está igualmente associado ao aumento 

do risco de sonolência nos rapazes e nas raparigas, enquanto o uso do 

computador e jogar jogos de vídeo só se verificou nos rapazes (Gaina et al., 

2007). Van Den Bulk (2004) revelou que os CS, tais como ver TV, jogar no 
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computador ou navegar na Internet, foram negativamente associados ao 

número de horas de sono. A investigação realizada por Owens et al (1999) 

refere que a TV pode ter implicações nos comportamentos de sono devido aos 

seguintes aspectos: adiar a hora de dormir (diminuindo assim a duração de 

sono), substituir actividades que promovem uma boa qualidade de sono, 

despoletar dificuldades em adormecer ou o despertar nocturno, associadas à 

ansiedade gerada pelo excesso de estimulação dos programas.  

Para Hughes e Rogers (2004), a prática de AF em adultos foi significativamente 

correlacionada com a qualidade do sono enquanto adolescentes. Com base em 

estudos de corte transversal, realizado com crianças e adultos (Chaput, et al., 

2006; Sekine et al., 2002), verificou-se uma relação de “dose-resposta” entre o 

sono de curta duração e o excesso de peso e que esta associação estava 

directamente relacionada com a inactivadade física auto-relatada. Contudo, nos 

rapazes pré-púberes fisicamente activos, a AF diária total e espontânea está 

associada positivamente à quantidade de tempo que estão acordados (Eiholzer 

et al., 2008). Já para Padez, Mourão, Moreira, e Rosado (2009), consideram 

que as crianças que realizam mais AF dormem mais tempo por noite do que as 

crianças sedentárias. 

 

Fig. 14- Potenciais mecanismos pelos quais a privação do sono pode influenciar o 
aumento da obesidade 
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Na revisão de literatura realizada por Patel e Hu (2008), verificou-se que 

existem uma série de caminhos causais (ver Fig. 14) entre os períodos de sono 

de durações curtas com a obesidade (Gupta, Mueller, Chan, & Meinninger, 

2002; Knutson, 2005). Um mecanismo pelo qual a privação do sono pode 

predispor ao ganho de peso é através do aumento da ingestão calórica. Tal é 

evidente no estudo de Spiegel, Tasali, Penev e Cauter (2004), onde se 

verificou que a restrição do sono estava associada a uma redução média da 

hormona de leptina, com o aumento da grelina, ao aumento da percepção de 

fome e ao aumento do apetite, especialmente de alimentos altamente calóricos 

e com alto teor de hidratos de carbono. A falta de horas de sono pode 

influenciar o desenvolvimento da obesidade e de diversas patologias 

associadas através de um aumento da actividade simpática, diminuição dos 

níveis de leptina e de tolerância à glicose (Spiegel et al, 2004).  

Alguns autores (Patel & Hu, 2008; Sivak, 2006) argumentaram que, num 

ambiente onde a comida é fácil de obter, a curta duração do sono pode 

simplesmente representar uma maior oportunidade para comer, especialmente 

se a maior parte do tempo em que se está acordado é gasto em AS como ver 

TV (em que petiscar é comum). 

Na literatura epidemiológica, a relação do sono com a obesidade infanto-juvenil 

tem sido estudada ao longo dos tempos, e verificam-se resultados 

discordantes. Foi encontrada uma associação inversa forte na relação entre as 

horas de sono e a obesidade infantil (Sekine, et al., 2002), juvenil (Seicean et 

al., 2007) e com o excesso de peso apenas nos jovens do sexo masculino 

(Eisenmann, Ekkekakis, & Holmes, 2006). O aumento do IMC foi associado à 

presença de sonolência nos adolescentes de ambos os géneros (Gaina, et al., 

2007).  

Os adolescentes obesos apresentaram menos horas de sono do que os 

adolescentes não obesos, em que por cada hora de sono perdida, as 

probabilidades de ser obeso aumentavam 80%. Para Landhuis, Poulton, Welch 

e Hancox (2008), a restrição do tempo de sono na infância pode contribuir para 

a actual epidemia de obesidade. Já Knutson e Lauderdale (2007) consideram 
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que existe uma fraca relação entre as horas de sono e a obesidade nos 

adolescentes americanos. Para outros (Gupta, et al., 2002), aperturbação do 

sono não está directamente relacionada com a obesidade, mas influencia o 

nível de prática de AF, tendo-se verificado uma diminuição de 3% por cada 

hora com distúrbios do sono. 

A privação crónica parcial do sono também induz claramente a sintomas de 

fadiga (Dinges et al., 1997) e esse cansaço pode levar a uma redução na 

prática de AF (Taheri, 2006). De facto, estudos transversais em crianças, 

demonstram que o sono de curta duração pode ser associado com o ver TV e a 

participação reduzida em desportos organizados (Locard et al., 1992; von 

Kries, Toschke, Wurmser, Sauerwald, & Koletzko, 2002). Na investigação 

realizada por Dinges, et al (1997), a duração do sono estava associada com a 

redução da prática de AF relatada (Patel, Malhotra, White, Gottlieb, & Hu, 

2006). Curiosamente, no estudo realizado por Shanw (2005) verificou-se uma 

queda na temperatura corporal, o que sugere que a perca do sono pode afectar 

o gasto energético através da termorregulação. 

A relação entre o sono e a obesidade parece ser mais significativa em idades 

mais precoces do desenvolvimento: sendo o sono mais determinante para o 

desenvolvimento e para a plasticidade do cérebro, a sua deficiência numa 

idade precoce pode despoletar efeitos adversos nos mecanismos 

hipotalâmicos que regulam o apetite e o gasto de energia, alterando desta 

forma os dois lados da equação do equilibrio energético (a ingestão e o 

dispêndio de energia) (Taheri, 2006). 

 

3.11 - Factores psicológicos (cognitivos e emocionais) 

3.11.1 - Auto-percepção 

 

As autopercepções do sujeito são factores determinantes para o seu 

relacionamento com os outros e o desempenho das suas actividades. 
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Destacam-se as questões relacionadas com a imagem corporal e a auto-

estima. A literatura sugere que as mulheres têm falta de confiança na prática 

desportiva e nas suas capacidades. Estas diferenças de género têm uma maior 

influência do que esperado no alcançar dos objectivos, assim como na 

performance e desempenho (Eccles & Barber, 1999). Ambos os géneros têm 

preocupações com a sua imagem, no entanto, as raparigas são muito mais 

negativas em relação aos seus corpos (Matos & Equipa Aventura Social, 2003). 

Para Sallis et al. (1992), a auto-eficácia constitui um importante factor 

predictivo, não apenas com a que se realiza de imediato mas também com 

aquela que se vai realizar no futuro. Outro aspecto interessante do estudo é 

que as alterações relativas à auto-eficácia se modificam à medida que há 

alterações e modificações na AF. Já para Diniz (1997), as diferenças ao nível 

da autopercepção das habilidades não constituem factor de heterogeneidade 

em relação às oportunidades de aprender. 

As investigações realizadas (Dishman & Sallis, 1994; Raudsepp, Liblik, & 

Hannus, 2002; Wang & Biddle, 2001) têm demonstrado que a autopercepção 

física apresenta uma correlação significativa entre a AF e a condição física em 

crianças e adolescentes. Outros autores (Mota & Sallis, 2002; Sallis et al, 2000) 

afirmam existir uma relação positiva entre a percepção de competência e a 

participação em AF. Num estudo realizado com crianças  e jovens, com idades 

compreendidas entre os 8 e os 14 anos, Chase (2001) verificou que indivíduos 

com indicadores de alta auto-eficiência tinham melhores índices de auto-estima 

no futuro do que aqueles com baixa auto-eficiência.  

Pender et al. (2002) verificaram que a percepção de eficácia, antes da 

realização do exercício era um factor que influenciava a noção de eficácia das 

raparigas durante e depois do exercício. Os autores consideraram ainda ser 

fundamental aumentar a percepção de auto-eficácia no exercício nas raparigas, 

através de exercícios desafiantes, que bem sucedidos podem vir a revelar-se 

uma estratégia para aumentar a AF. Torna-se assim importante ajudar as 

raparigas a sentirem-se mais confiantes consigo mesmas, bem como com as 

suas capacidades para participar em AF (Neumark-Sztainer, et al., 2003). 
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3.11.2 - O sentimento de prazer na prática desportiva 

 

O prazer que cada adolescente retira da sua prática desportiva aparece como 

um dos motivos mais fortes para a manutenção ou abandono da prática da 

modalidade (Weinberg, et al., 2000). Para Rodrigues-Romo, Boned-Pascual e 

Garrido-Munoz (2009), o principal motivo para a prática desportiva dos 

adolescentes é o divertimento. Os jovens aderem mais à prática de AF se 

tiverem a noção de que se vão divertir e sentir-se bem, do que por motivos de 

saúde (Mota & Sallis, 2002). 

Csikszentmihalyi (2002) afirma que o prazer gerado pela prática de 

determinadas actividades é tão intenso que nada mais parece importar. A 

própria experiência é tão agradável que as pessoas a realizam pela simples 

razão de a praticar. Este estado psicológico é definido, pelo o autor, como 

“flow” (fluxo). As AF são das actividades que mais produzem fluxo de uma 

forma consistente. 

 

3.11.3 - Obstáculos à prática  

 

As barreiras que os jovens mais afirmam condicionar as suas práticas físicas 

são, cada vez mais, similares às percepcionadas pelos adultos (Sallis & Owen, 

1999). 

Os estudos realizados nesta temática parecem apontar que os grandes 

obstáculos percebidos à realização de práticas atléticas se prendem com a 

falta do tempo e com os indivíduos não gostarem de as realizar (ver Tabela 5). 
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Tabela 5 - Barreiras percebidas pelos adolescentes à realização de práticas desportivas 

Autores Principais obstáculos à prática dos adolescentes 

Ferrando (1990) 
1) Não gostar de praticar, 2) falta de tempo, 3) preguiça e 
tédio, 4) cansaço, 5) acessibilidade 

Allen (2000) 
1) Falta de tempo, 2) outras actividades; 3) não gostar de 
praticar 

Cardoso (2002) 1) Falta de tempo, 2) falta de horários compatíveis 

Silva e Silva(2003) 
1) Falta de tempo, 2) outras actividades, 3) prioridade aos 
estudos 

Rodrigues-Romo et al 
(2009) 

1) Falta de tempo; 2) não gostar da actividade 

Moore et al (2010) 
Para os pais: 1) distância; 2) crime / perigo; 3) ver TV. Para os 
jovens: 1) políticas escolares sobre a AF, 2) crime / perigo 

 

A percepção da existência de obstáculos à prática pode ser subjectiva ou real, 

no entanto, parece influenciar fortemente a forma como o indivíduo pratica AF 

(Mota & Sallis, 2002). 

 

3.12 - Factores comportamentais 

 

A forma como os adolescentes se comportam no seu dia-a-dia reveste-se de 

uma complexidade e diversidade que se tem vindo a acentuar nos tempos 

modernos. Estes comportamentos podem, em muito casos, constituir como um 

dos elementos explicativos das tomadas de decisão relacionada com a prática 

de AF. 

 

3.12.1 - Ocupação dos tempos livres em comportamentos 

sedentários  

 

Sendo o lazer uma parte integrante do quotidiano juvenil, as actividade de lazer 

constituem um contexto que possibilita identificar as questões pessoais e 
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sociais associadas ao adolescente dos nossos tempos (Freire & Soares, 2000). 

Um factor que tem sido relacionado com o sedentarismo das crianças é a 

cultura (sedentária) de hoje. A sociedade actual está orientada para as 

tecnologias, e por isso, muitas tarefas do dia-a-dia (que os jovens antes 

realizavam manualmente) são agora automatizadas. Além disso, os jovens 

passam grande parte do seu tempo de lazer envolvidos em AS, sendo estas 

muitas vezes mais acessíveis e atraentes do que alternativas mais activas 

(SPRC, 2007). Contudo, ainda residem muitas dúvidas sobre as suas causas e, 

acima de tudo, que e quais as consequências da adopção compulsiva destes 

comportamentos na saúde dos adolescentes.  

A frequente associação directa entre os conceitos de AF e CS promove a 

confusão, o que dificulta a compreensão do fenómeno. Trata-se pois de 

comportamentos distintos que nem sempre são o inverso um do outro (Gordon-

Larsen, et al., 2000; Johnson-Taylor & Everhart, 2006). Esta ideia é bem 

presente na consideração realizada por Owen et al (2000, p. 156):  

"Although sedentary behaviour may arguably be conceptualised as no more 

than the other side of the physical activity coin, we see it as a class of 

behaviours that can coexist with and also compete with physical activity". 

 

Outro dos problemas neste campo é o facto de o comportamento sedentário 

em si ser raramente avaliado. Frequentemente, classifica-se como sedentário 

um sujeito se este realizar um determinado comportamento, numa determinada 

quantidade de tempo, sem ter em conta todas as suas outras actividades 

(Biddle, Gorely & Stensel, 2004). 

Nelson, Neumark-Stzainer, Hannan, Sirard e Story (2006) consideram que a 

cultura da adolescência, assim como os padrões de comportamento dos 

adolescentes estão a mudar. Os adolescentes estão a passar por mudanças 

desfavoráveis nos padrões de AF, através da diminuição longitudinal de AFMV 

e aumentos dramáticos, também longitudinais, de CS atribuídos 

especificamente ao uso do computador (Aaron, Storti, Robertson, Kriska, & 
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LaPorte, 2002; Gordon-Larsen, et al., 2004). 

Para Olds et al. (2009) são os rapazes quem exibe níveis mais elevados de 

tempo de ecrã (ver TV, usar computador e jogar videojogos). Contudo, as 

raparigas realizam outros CS, como falar ao telefone, falar com amigos, etc. 

Assim, o tempo de ecrã poderá não ser um indicador claro dos CS na 

adolescência. Contudo, Mota et al. (2007) verificaram que as raparigas que não 

praticavam AF nos seus tempos de lazer apresentavam significantemente mais 

tempo de exposição de ecrã, enquanto no caso dos rapazes não se verificou 

qualquer associação. 

Os resultados de Wong e Leatherdale (2009) demonstram que altos níveis de 

AF e elevados níveis de sedentarismo entre os adolescentes não são 

mutuamente exclusivos. Esta ideia é confirmada no estudo longitudinal de 

cinco anos realizado por Taveras et al. (2007), em que as alterações 

verificadas nos CS em geral e, na TV em particular, não foram associadas a 

mudanças nas práticas de lazer de AFMV. Os estudos de Nelson, Gordon-

Larsen, Adair e Popkin (2005) estabeleceram, através de uma análise de 

clusters, 7 grupos de adolescentes que partilhavam práticas específicas de AF 

e o mesmo padrão de CS e verificaram que, em todos os grupos, a AF declina 

de acordo com os padrões habituais. Contudo, os jovens que praticam skate e 

jogam videojogos foram os que apresentaram um maior declínio. 

Curiosamente, o grupo de jovens cujo acesso à TV é restringido pelos pais está 

entre os menos propensos a ter níveis adequados de AF em adultos. 

Ver TV é a actividade sedentária preferida dos adolescentes em todo o mundo 

(Biddle, Gorely, Marshall & Cameron, 2009) e no caso particular de Portugal 

(Matos & Equipa Aventura Social, 2003), o que leva a que o impacto deste 

comportamento na prática de AF seja uma das temáticas mais investigadas.  

A meta-análise realizada por Gorely, Marshall e Biddle (2004) verificou que as 

variáveis associadas à visualização da TV foram a etnia (não caucasiano +), o 

rendimento dos pais (-) educação dos pais, (-) o peso corporal, (+), comer entre 

as refeições (+), número de pais em casa (-), os hábitos dos pais de assistir à 

TV (+), fim-de-semana (+) e ter uma televisão no quarto (+). As variáveis 
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consistentemente independentes com o ver TV/vídeo foram o género, outros 

indicadores de status socioeconómico, gordura corporal, níveis de colesterol, 

condicionamento aeróbico, força, outros indicadores de saúde, autopercepção, 

apoio emocional, AF, outras variáveis da dieta e ser filho único.  

A investigação realizada por Santos et al. (2005) confirmou a variação da 

influência de determinados CS na prática de AF, ao verificar que grupos activos 

não diferiam no tempo despendido a ver TV do grupo de jovens não activos. 

Contudo, verificou que um aumento no tempo de uso do computador (a partir 

de 1 hora para 2-3 horas por dia) foi associado a um mais elevado nível de 

prática de AF. Os autores justificam a aparente contradição do uso do 

computador como estando provavelmente relacionada com o trabalho, em vez 

de ser uma ferramenta meramente lúdica. 

Estes e outros resultados mostram que o nível de AF e os CS são regulados 

através de uma complexa série de mecanismos de decisão (Epstein & 

Roemmich, 2001) e que simplesmente restringir a visualização da TV pode não 

ser um meio eficaz. Inclusive, a maneira como é realizada a restrição da TV 

pode afectar drasticamente as alterações subsequentes da prática de AF. É 

disso exemplo o caso da prevenção da obesidade, ao considerar-se que um 

programa eficaz deve contemplar o aumento dos índices de AF e a restrição da 

TV deve ser aplicada de forma combinada com outras estratégias de promoção 

(Nelson, et al, 2006). Contudo, os jovens que despendem mais tempo em 

actividades de ecrã são rapazes, com baixo nível de AF, que despendem 25% 

do tempo de actividade de ecrã em jogos de computador, dormem menos e 

tendem a pertencer a famílias de baixo nível socioeconómico (Olds, Ridley, & 

Dollman, 2006). 

Para Marshall et al. (2006) a maioria dos jovens (66%) pode ser considerada 

como indivíduos “baixos 'consumidores de TV” (< 2 h/dia), mas 28% assistem a 

programas quatro ou mais horas por dia. Contudo, apesar do tempo 

despendido a ver TV diminuir ao longo da adolescência, os jovens classificados 

como “altos consumidores de TV” deverão manter o perfil enquanto adultos. 

Aancox, Milne e Poulton (2004) concluem, após a realização de um estudo 
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longitudinal, que aos 26 anos de idade, 17% do excesso de peso, 15% do 

colesterol, 17% do hábitos tabagísticos e 15% da fraca condição física podem 

ser atribuídos ao ver TV mais de duas horas por dia, durante a infância e a 

adolescência. 

É cada vez mais comum, nos tempos modernos, os jovens terem TV no seu 

quarto. Neste cenário, os adolescentes que afirmam despender mais tempo a 

ver TV, realizam menos AF, têm hábitos alimentares mais pobres, menos 

refeições em família e pior desempenho escolar. Abster-se de colocar uma TV 

em quartos dos adolescentes pode ser um primeiro passo para ajudar a 

diminuir o tempo de ecrã e os comportamentos associados (Barr-Anderson, 

van den Berg, Neumark-Sztainer, & Story, 2008).  

Uma das razões possíveis para justificar a incoerência nos resultados é o facto 

de ver TV e praticar exercício atingirem os seus picos de prática em diferentes 

momentos do dia, tanto nos rapazes como nas raparigas. Contudo, a 

probabilidade de realizar este comportamento sedentário é duas a três vezes 

superior ao praticar desporto (Biddle, Marshall, Gorely & Cameron, 2009).  

Se analisarmos os últimos 50 anos, tendo em conta apenas os jovens com 

acesso a um aparelho de televisão, o número de horas despendidas a ver TV 

parece não ter aumentado (Marshall, et al., 2006), sendo que o tempo 

despendido ao computador, em particular nos rapazes, foi o comportamento 

sedentário que mais aumentou nos últimos anos (Nelson, et al, 2006).  

No entanto, os dados disponibilizados pela Kaiser Family Foundation (2010) 

referem que houve, nos últimos cinco anos, um aumento enorme do tempo 

despendido em AS ligadas à tecnologia (ver TV, ouvir música, jogar 

computador, jogos de vídeo e filmes). Nesse período de tempo, os jovens 

aumentaram o tempo despendido em actividades de ecrã numa hora e 

dezassete minutos diariamente, ou seja, de 6 horas e 21 minutos em 2005 

passaram para 7 horas e 38 minutos em 2010. Este período representa a 

quantidade de tempo gasto pela maioria dos adultos no trabalho diário, ainda 

com a agravante de os jovens usarem a tecnologia sete dias por semana em 

vez de cinco. Se a estes valores adicionarmos o tempo despendido a ouvir 
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música (2 horas e 31 minutos), verificamos que o tempo total de exposição 

diária à tecnologia é de 10 horas e 45 minutos, o que representa um aumento 

de quase 2 horas e um quarto, nos últimos 5 anos. 

A forma como as crianças e jovens realizam as actividades de ecrã difere ao 

longo do seu crescimento, como podemos observar na Fig. 15 (Australian 

Government, 2007). 

É igualmente interessante o papel da participação familiar em actividades 

desportivas e a forte correlação negativa do total de minutos despendidos em 

actividades de ecrã nas raparigas dos 10 aos 14 anos (Springer, et al, 2006). 

Para Mota e Sallis (2002), apesar de CS não estarem associados 

negativamente com a prática de AF, a forma como os adolescentes ocupam o 

tempo livre (em particular no período pós-escola e de fim-de-semana) em 

actividades passivas ou sedentárias parece ter uma importante associação 

para uma diminuição da prática ou no envolvimento em AF. Assim, a maioria 

das crianças e jovens pode ter muitos benefícios se aumentar as suas práticas 

de AF e reduzir o tempo de visionamento de televisão, vídeo e jogos de 

computador (Berkey, Rockett, Gillman, & Colditz, 2003). 

Nota: Os círculos pretos representam os rapazes e os círculos cinzentos representam as raparigas 

Fig. 15 - Padrão de utilização das actividades de ecrã (tempo de ecrã, TV, computador e 
videojogos) por idade e género.  
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Os avanços tecnológicos permitem que a interacção entre os jovens e os jogos 

de computador seja realizada de forma diferente. É disso exemplo o sistema 

Wii (Nintendo, 2009) ou Eyetoy (Sony, 2009). Estes jogos implicam que o 

utilizador realize movimentos para operar o jogo, realizando mais prática de AF 

e despendendo mais energia. Os jogos de vídeo activos, quando realizados 

diariamente, podem ter um efeito positivo no aumento dos níveis de prática de 

AF em crianças e jovens (Mhurchu et al., 2008). Os praticantes despendem 

duas vezes mais energia quando comparados com a prática de AS, no mesmo 

período de tempo (Lanningham-Foster et al., 2006). Apesar de esta inovação 

poder contribuir para melhorar o gasto energético diário e respectivos 

benefícios associados para a saúde, falta ainda perceber, na sua pletinude, os 

resultados das escassas relações sociais. 

Em síntese, é fundamental criar condições e oportunidades para que os jovens 

ocupem os seus tempos livres em actividades activas, de forma a valorizarem 

um estilo de vida activo e a redução dos CS (Mota, 2003). 

 

3.12.1.1 - Relação entre obesidade juvenil e os comportamentos 

sedentários 

 

A forma como os jovens ocupam os tempos livres tem sido referenciada como 

uma das possíveis explicações para o aumento da obesidade juvenil. Nesse 

sentido, indicam os resultados de Kleiser et al. (2009), ao verificar que as 

crianças e adolescentes com elevado consumo de tempo de ecrã são mais 

obesos do que aqueles com menor tempo de consumo. O aumento do tempo 

despendido a ver TV associado a uma diminuição das horas de sono está 

significantemente associado ao excesso de peso (Kuriyan, Bhat, Thomas, Vaz, 

& Kurpad, 2007). 

Para Samdal et al. (2006) não é evidente que o aumento da obesidade nos 

jovens europeus seja explicado pela diminuição de AF ou o aumento do tempo 

de TV. Contudo, o CS pode moderar a relação entre AF e sobrepeso, sendo 
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crucial que os níveis de AF e sedentarismo sejam considerados quando se 

tenta compreender os factores associados ao excesso de peso (Wong & 

Leatherdale, 2009).  

Apesar destas considerações, verificou-se que em 88% dos países que 

participaram no estudo HBSC, os jovens inactivos tinham uma elevada 

probabilidade de possuírem excesso de peso (Janssen, Katzmarzyk, Boyce et 

al, 2005). Essa tendência foi encontrada nos estudos de Mota et al. (2008) que 

verificaram que os rapazes portugueses com peso normal eram mais activos 

do que os jovens classificados como obesos. No entanto, esta diferença não foi 

encontrada no género feminino. Para Kimm et al. (2005) as alterações dos 

níveis de prática de AF das raparigas americanas, durante a adolescência, 

afectam significantemente as alterações no IMC e da percentagem de gordura 

corporal, sendo que um declínio 10 MET (equivalente metabólico) por semana 

está associado ao aumento de 0,14 kg/m2 . Para Leatherdale e Wong (2008), 

as raparigas que apresentavam um maior risco de excesso de peso 

despendiam mais tempo em actividades de ecrã e a ler. Estes resultados 

poderão estar associados a uma forte relação inversa entre a aptidão física e 

do peso corporal em excesso nos adolescentes (Bovet, Auguste, & Burdette, 

2007).  

O tempo de ecrã está associado a um maior risco do adolescente apresentar 

um síndroma metabólico independente dos seus níveis de prática de AF e dieta 

(Mark  & Janssen, 2008). Contudo, as recomendações para que o tempo de 

ecrã não ultrapasse as duas horas por dia podem ser um tanto restritivas, no 

que diz respeito ao risco de síndroma metabólica, pois o risco apenas aumenta 

de forma bastante evidente com a exposição de três horas por dia. O tempo 

que os jovens passam em frente ao ecrã não estava relacionado com mudança 

de percentagem de massa gorda. Durante o período da adolescência, contudo, 

a actividade e inactividade foram predictores significativos da gordura 

longitudinalmente, especialmente nas meninas cujos pais estão acima do peso 

(Must et al., 2007).  
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3.13 - Factores sociais e culturais 

 

A maioria dos factores ligados à protecção e ao risco na área da saúde teve a 

sua génese na infância e na adolescência, resultante de uma aprendizagem 

social, de uma experimentação ou de uma adesão a um grupo de pertença, 

que se tornou uma alternativa (Calmeiro & Matos, 2004). Seguidamente, 

abordaremos os principais factores sociais e culturais mais influentes na prática 

desportiva das adolescentes. 

 

3.13.1 - A família 

 

Na sociedade predominam estereótipos de género e preconceitos, que 

contribuem para que os indivíduos adoptem os papéis associados a cada 

género e do que é socialmente aceite por cada um deles. Ao longo da infância 

e da adolescência, o indivíduo é exposto a diversos factores, que influênciam 

os seus comportamentos relativamente à forma como percepciona os papéis 

de género. A influência mais forte no desenvolvimento do papel de género 

parece acontecer dentro do seio familiar, onde os pais transmitem as suas 

próprias convicções sobre género. A avaliação do impacto de influência 

parental no desenvolvimento do papel de género conduz à sugestão de que 

uma orientação de papel de género hermafrodita pode ser mais benéfica para 

as crianças do que a aderência rígida para papéis de género tradicionais (Witt, 

1997). 

Os adolescentes sentem necessidade de os pais se interessarem por eles, que 

os ajudem, que passem tempo de qualidade com eles, que os ouçam, que 

demonstrem afecto, que os aceitem como são e que confiem neles (Rice, 

2000). Estas necessidades e a forma como os pais respondem originam, 

muitas vezes, conflitos. Field et al. (1999) referem que os jovens que possuem 

grande intimidade com os pais evidenciam uma elevada auto-estima, menor 

depressão e não têm pensamentos suicidas. Os pais reagem às várias 
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mudanças observadas no adolescente e estas reacções poderão facilitar, 

impedir ou até agravar os problemas encontrados pelo próprio adolescente 

(Braconnier & Marcelli, 2000). 

Matos et al. (2002) salientam a importância da família na adopção, por parte do 

adolescente, de estilos de vida activos e saudáveis. O papel dos pais, 

relativamente à adesão e manutenção das práticas de AF, tem vindo a revelar-

se fundamental (Neumark-Sztainer, et al., 2003; Sallis et al, 2000) não só em 

termos de influência no tipo ou forma de desporto a praticar, mas também em 

termos de suporte e facilitador de um ambiente que encoraje a AF, como o 

transporte, dinheiro para equipamento, etc. (Taylor, Baranowsky, & Sallis, 

1994). 

O apoio social, por parte da família, está fortemente relacionado com a AF 

regular do adolescente (CDC, 1999). Welk, Wood e Morss (2003), através de 

uma amostra de 994 crianças de três escolas básicas, confirmaram a 

importância da influência que os pais podem exercer no comportamento físico 

activo dos seus filhos. Para Seabra et al. (2008) os jovens têm maior 

possibilidade de participar no desporto quando a sua família também pratica.  

Num estudo efectuado com crianças obesas (entre os 8 e os 12 anos), 

utilizando acelerómetros para avaliar a quantidade de AF despendida entre 3 e 

4 dias, Kalakanis et al. (2001) chegaram à conclusão que a AF realizada pelos 

pais tinha uma forte relação com os períodos de AFMV efectuada pelos filhos 

obesos, mas não conseguiram encontrar relação com o tempo de duração da 

referida actividade. 

Para Delgado e Tercedor (2002) restam poucas dúvidas relativamente ao meio 

familiar, considerando que quanto maior for a AF realizada pelo núcleo familiar, 

maiores probabilidades existem de o filho a realizar, especialmente quando é a 

mãe a praticar. 

As opiniões dos pais não parecem divergir no que se refere às modalidades 

mais ajustadas a praticar pelos géneros. O boxe, a par do futebol, râguebi e 

hóquei são indicados como os desportos mais adequadas para os rapazes, 
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enquanto a ginástica, natação e voleibol e patinagem são vistos como os mais 

ajustados às raparigas (Coelho, Silva, & Sobral, 2002). 

Raudsepp e Viira (2000) referem que os rapazes são mais influenciados pelo 

níveis de AF do pai e irmãos, enquanto no caso das raparigas a influência é 

exercida por ambos (pais e irmãos), tanto em actividades de intensidade 

moderada, como no total semanal de AF dos pais. Para Seabra et al. (2009) os 

adolesentes portugueses são mais propensos a praticar AF quando a mãe e os 

irmãos também participam. 

As raparigas demonstram maior intenção de prática quando a mãe pratica 

(Seabra, Mendonca, et al., 2008). A prática de mãe e filha em AF conjuntas foi 

aferida num estudo realizado por Ransdell et al. (2003) onde se verificou que o 

abandono da actividade era baixo, a assiduidade às sessões era alta, e que 

tanto mães como filhas melhoraram significativamente a sua condição física. 

No entanto, quando se tratata de uma modalidade colectiva, parecem existir 

evidências de que os pais tendem a empenhar-se mais no acompanhamento 

dos filhos do que as mães (Coelho, et al., 2002). 

Os irmãos podem constituir fortes agentes de socialização desportiva. Para 

Weiss e Knoppers (1982), os irmãos do género masculino mostram-se 

especialmente determinantes para o envolvimento das raparigas em 

actividades físicas. No entanto, Coelho et al. (2002) consideram que os irmãos 

mais novos do género oposto tendem a praticar outra modalidade ou a nem 

sequer praticar desporto. 

 

3.13.2 - Os pares 

 

Os amigos são fundamentais no processo de desenvolvimento do adolescente, 

tornando-se muitas vezes os catalizadores de conhecimentos, através de 

trocas de experiências, fundamentais para a vida adulta.  

Na adolescência uma das grandes metas é ser aceite pelos membros de um 

grupo que o indivíduo admire e onde se reveja (Rice, 2000). A aceitação por 
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parte dos pares, o estatuto, a popularidade dentro do grupo são considerados 

importantes na formação de atitudes e crenças acerca do mundo, influenciando 

também os estados afectivos como o sentimento de solidão (Weiss & Smith, 

1999). 

Os grupos são um meio privilegiado para partilhar informações que cada um 

recolheu em situações familiares, pessoais, em actividades de tempos livres ou 

através de interesses individuais, e onde surge a oportunidade de as transmitir 

aos pares. O estar com amigos, geralmente do mesmo grupo etário, é uma 

necessidade do adolescente, é um comportamento saudável. O isolamento de 

um jovem dos pares, preferindo investir sistematicamente em ligações limitadas 

com o círculo familiar, pode ser interpretado como conduta anormal, podendo 

vir a revelar-se como um factor de alerta para a saúde (Braconnier & Marcelli, 

2000). 

Não foi ainda encontrada uma definição concreta para o conceito de amizade 

que a distinga de outros tipos de relações (Matos, 1998), no entanto, o grupo 

de pares caracteriza-se pela partilha de vários aspectos comuns: gostos, 

desportos, passatempos, nível de vida, poder de compra e tipos de interesse 

(Mota, 2003).  

Durante a adolescência, os jovens sentem a necessidade de impressionar os 

pares de ambos os géneros, de forma a ganharem aceitação, reconhecimento, 

estatuto social e admiração, o que vai fazer com que se acelere o processo de 

independência dos pais e, simultaneamente, se crie um nova dependência dos 

pares (Muuss & Harriet, 1999), principalmente dos pares do mesmo género 

(Mota, 2003). 

O grupo de amigos assume para os adolescentes uma importância a vários 

níveis: suporte instrumental e emocional, ajuda na resolução das tarefas de 

desenvolvimento e na construção da identidade (Gouveia-Pereira, Pedro, 

Amaral, Alves-Martins, & Peixoto, 2000; Hartup, 1999). 

As amizades têm uma importante influência nas atitudes, comportamentos e 

desenvolvimento dos adolescentes, podendo estas ser de cariz positivo ou 
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negativo. Alguns adolescentes elegem mal os seus pares, os seus melhores 

amigos, que em vez de cobrirem as suas necessidades estimulam, ainda mais, 

a frustração e a ira (Rice, 2000). Quanto mais frágeis forem os laços que unem 

as famílias ao jovem, maior dependência este terá do seu grupo de amigos, 

sujeitando-se a tudo para ser aceite (Csikszentmihalyi, 2002). 

A pressão dos pares é especialmente importante na adolescência. No caso de 

o adolescente possuir um ou mais amigos, com os quais se identifique, e estes 

praticarem AF, o adolescente terá uma maior predisposição para iniciar a sua 

prática, assim como conseguir arranjar tempo para a sua realização na sua 

rotina diária (Biddle, 1985). Para Seabra et al. (2009), os pares têm uma 

influência positiva na participação em AFMV. Estamos, assim, perante um dos 

factores mais consistentes relativamente às alterações na prática de AF (Matos 

& Diniz, 2002; Neumark-Sztainer, et al., 2003). 

Matos et al. (2001) afirmam que os jovens que têm um grupo de amigos com 

quem se dão fora do contexto escolar tendem a praticar mais AF. O apoio 

social por parte dos pares está consistentemente relacionado com a AF regular 

do adolescente (CDC, 1999). Mota e Sallis (2002) referem que a literatura 

analisada parece apontar para a preponderância dos pares como uma forte 

influência na prática desportiva. 

 

3.13.3 - A escola 

 

A escola é um local institucionalmente concebido para a realização do 

processo educativo e tem uma função fundamental no processo de formação e 

desenvolvimento das crianças e adolescentes. A instituição escolar tem um 

papel cada vez mais preponderante na formação do indivíduo, não só em 

termos do currículo formal, mas também no currículo oculto que emerge das 

interacções extremamente ricas entre diferentes agentes, e que pode levar ao 

bem-estar ou, pelo contrário, ser fonte de inúmeros problemas psicológicos 

(Sampaio, 1997). Por norma, os alunos gostam da escola e em alguns casos 
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esta não é vista como o local onde vão adquirir conhecimento, mas como o 

local onde podem fazer mais amigos e participar em actividades (Rice, 2000). 

Os indivíduos com mais anos de escolaridade apresentam proporcionalmente 

participações desportivas mais elevadas, assim como uma maior abrangência 

e fidelidade à prática desportiva (Marivoet, 2001). Num estudo realizado por 

Aarnio et al. (2002), que teve como objecto o estudo de gémeos, foi encontrada 

uma relação significativa da baixa escolaridade com a AF praticada. Matos et 

al. (2002) consideram que o envolvimento escolar é significativo na aderência 

da prática de AF, por parte dos adolescentes.  

No entanto, o decréscimo de AF com a idade, sobretudo nas raparigas, sugere 

que de algum modo a escola não está a ser capaz de motivar os jovens para a 

prática ou, eventualmente, a escola não seja o cenário ideal para a promoção 

de AF (Calmeiro & Matos, 2004). Nesse âmbito, Gomes (2003) considera que a 

educação e a escola não estão a trabalhar para a promoção das 

características, valores e necessidades da sociedade actual. 

Os currículos escolares não são, por vezes, muito eficazes no estímulo e 

promoção de estilos de vida activos nem na promoção de oportunidades de AF 

quotidiana (Smith & Biddle, 2008). Simons-Morton et al. (1988) sugeriram uma 

orientação programática da EF para habilidades motoras e actividades 

desportivas dirigidas para o exercício físico moderado e vigoroso, defendendo 

que este possui um maior valor na promoção de níveis desejados de condição 

física. 

Para Pereira, Sarrico e Parente, (2000) a prática do desporto não é 

generalizada entre os adolescentes, salientando que 21,9% da amostra da sua 

investigação não praticava AF na escola e que 32,6% não o fazia fora da 

escola.  

Num estudo realizado por Gavarry, et al. (2003) que tinha como objectivo 

analisar a AF habitual em rapazes e em raparigas, durante os dias de aulas e 

os dias livres, verificou-se que, durante os dias em que tinham aulas, o total de 

AF diminuía tanto nos rapazes (69%) como nas raparigas (36%). 
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As diferenças de prática desportiva segundo o dia da semana foram analisadas 

por Tercedor (2001) que constatou que a prática de AF era maior durante o fim-

de-semana do que durante os dias escolares. Esta diferença encontrada pode 

ser explicada pelo facto dos alunos não terem grandes oportunidades de 

praticar AF nos dias escolares, pois permanecem largas horas nas aulas (Sallis 

& Patrick, 1994; Tercedor, 2001). 

Torna-se desta forma evidente que mais importante do que discutir acerca da 

quantidade de blocos incluídos no programa de EF é reflectir acerca da 

qualidade dos mesmos, no sentido de predispor os adolescentes para a prática 

de actividades desportivas, podendo eventualmente produzir algum contributo 

positivo na saúde e aptidão dos jovens. 

Para Matos et al. (2002) os actuais programas da disciplina de EF visam a 

promoção de estilos de vida activos, incluindo hábitos de prática de AF que 

assegurem a sua continuidade em idades adultas. No entanto, Gomes (2003) 

considera que o currículo da disciplina parece um pouco desfasado dos alunos 

que hoje frequentam a escola, não satisfazendo minimamente a suas 

necessidades e motivações. Kemper (1994) reforça a importância das aulas de 

EF para estimular as crianças com diversas actividades desportivas e outras 

formas de movimento, de forma a criar oportunidades de adopção de estilos 

vida activo. 

O tempo de compromisso motor que os alunos realizam ao longo das aulas é 

tido pela maior parte dos professores como um aspecto fundamental na 

aquisição de conhecimentos na disciplina de EF (Laker, 1994). Contudo, para 

Bañuelos (1996), o exercício físico que se realiza durante as aulas é, em si 

mesmo, insuficiente no que respeita ao desenvolvimento de uma condição 

física orientada para a saúde cardiovascular do indivíduo. 

Para Diniz (1997) confirma-se a existência de uma relação entre o indicador de 

aprendizagem e o indicador de intensidade da actividade, mostrando, ainda, 

que a referida relação apresenta uma relação inversa, ou seja, a níveis mais 

elevados de frequência cardíaca correspondem valores mais reduzidos de 
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indicadores de aprendizagem. O autor considera que o tempo despendido a 

realizar AF na aula de EF é muito baixo. Esta ideia é também avançada por 

Costa (1997) como provável explicação para o facto de a influência da 

condição física nos hábitos de vida dos alunos ainda não ser muito significativa.  

Baquet, Berthoin e Praagh (2002) referem que o aumento da intensidade das 

aulas de EF, onde ocorra uma elevada percentagem de batimentos cardíacos 

na zona máximal, em adolescentes, pode ser usada para melhorar a 

capacidade aeróbica. Referem ainda que os exercícios intermitentes são 

originais e uma boa alternativa ao exercício contínuo.  

Num estudo realizado por McKenzie, et al. (2000) em alunos do secundário, 

verificou-se que uma aula diária da disciplina de EF contribui semanalmente 

para um total de 25 minutos de actividades vigorosas e 83 minutos em 

actividades de moderado a vigoroso, tempo que os autores consideram 

insuficiente.  

As experiências vividas na classe de EF são determinantes para a prática de 

AF durante o tempo livre (Ferrando, 1993). Neste sentido, Bañuelos (1996) 

afirma que os jovens que praticam mais AF são aqueles que afirmam gostar 

mais das aulas de EF. No entanto, Ferrando (1993) observa que para uma 

grande maioria de alunos a disciplina de EF não é divertida e que não 

encontram um elemento que os induza ou motive para a prática de AF nos 

tempos de lazer, pelo que daí resulta uma opinião pouco satisfatória das aulas 

e que os professores da área não têm influência na prática de AF (Seabra, et 

al., 2009). 

 

3.13.4 - A comunicação social 

 

A abordagem da comunicação social à prestação desportiva de ambos os 

géneros é completamente diferente. O foco de atenção é predominantemente 

masculino, existindo um maior acompanhamento das competições masculinas 

e originando um muito maior volume de informação (Pedersen & Seidman, 

2004). 
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A tipologia do tratamento informativo não se distingue apenas pela quantidade 

mas também pelos adjectivos utilizados para definir as prestações, realçando 

atributos nos homens (potencia muscular, força mental e coragem) e 

desvalorizando as capacidades femininas através de comentários racistas e 

sexistas (Vincent, 2004). Outra das formas de tratamento desigual passa pelo 

tipo de imagens e fotografias usadas para retratar os atletas, onde os homens 

aparecem a maior parte das vezes em poses atléticas, em situação competitiva 

e com equipamento desportivo, enquanto as atletas femininas aparecem mais 

em situações estáticas onde são privilegiadas posições consideradas mais 

“sexys” (Gill, 2002; Vincent, 2004). 

3.14 - Factores ambientais 

 

O ambiente que rodeia o indivíduo desde o seu nascimento pode induzir a 

adopção de determinados comportamentos. Nesse particular, o modelo 

ecológico começa a ser evidenciado como importante na promoção da 

actividade e retrata as interacções das pessoas com o seu ambiente físico e 

sociocultural (Stokols, 1992). Este modelo distingue-se pela explícita inclusão 

do ambiente, variáveis políticas e as suas inferências no comportamento dos 

indivíduos. Os níveis das variáveis contidas no modelo ecológico da AF 

incluem o intrapessoal (biológico e psicológico), interpessoal/cultural, 

organizacional, o ambiente físico (natural e construído) e a política (leis, regras, 

regulamentos e códigos) (Sallis, et al, 2006).  

 

3.14.1 - O meio residencial 

 

A revisão realizada por Jackson (2003) enfatiza a forte evidência de uma 

relação multidimensional entre a saúde humana e o meio urbano em que a 

maioria das pessoas vive as suas vidas diárias. Locais esteticamente 

agradáveis, ambientes com parques e espaços abertos e o acesso através de 

calçadas, caminhos e trilhos são considerados essenciais para a criação de 

comunidades que promovam a saúde física e mental. Esta ideia é reforçada 
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por Kaczynski e Henderson (2007), que consideram que a quarta era da 

investigação sobre a AF tem como foco uma ampla gama de políticas e os 

factores ambientais que promovem a saúde, tais como planeamento urbano, 

transporte, habitação e parques de recreação. 

O ambiente físico, em particular, o local onde os indivíduos residem, apresenta 

um conjunto de particularidades e características que têm vindo a ser 

estudadas e discutidas como potenciais facilitadoras e ou obstáculos à prática 

da AF e de desportos para os adolescentes (Katzmarzyk, et al., 2008). O bairro 

é considerado por Carver, Timperio e Crawford (2008) como um item 

fundamental na análise das práticas físicas de exterior, pois oferece a 

oportunidade de realizar práticas informais de AF como a caminhada e o andar 

de bicicleta. Parece evidente, em particular no caso feminino, as percepções 

que possuem sobre o bairro e o gostar dos equipamentos existentes está 

associado à realização de níveis mais elevados de AF (Whitehead, et al., 

2006). 

A possibilidade ou a dificuldade de as crianças brincarem ou jogarem na rua 

começa a originar uma nova classificação do tipo de criança: as crianças que 

passam os seus tempos livres em espaços exteriores à sua residência, 

designadas “crianças de exterior”, e aquelas que ocupam o seu tempo a ver 

televisão e a jogar computador, as “crianças de interior”. A casa representa, 

para as crianças e jovens, um local seguro dos perigos exteriores, 

proporcionando segurança e conforto. O que faz pressupor este como sendo 

um local importante para a prática de AF. Assim, uma criança que veja as suas 

práticas limitadas em sua casa poderá apresentar baixos índices de prática 

(Hume, Salmon, & Ball, 2005). 

O estudo de Ries, Voorhees, Gittelsohn, Roche e Astone (2008) identificou sete 

aspectos relacionados com a percepção da influência ambiente residencial na 

prática de AF, nomeadamente: características da AF, suporte social, influências 

sociais negativas, controlo parental, influências ambientais negativas, 

transporte e tecnologia e aspectos financeiros. Norman, et al (2006) 
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consideram que design do bairro e o acesso às instalações de recreio apenas 

explicam 3% da variabilidade da prática de AF dos adolescentes.  

 

Tabela 6 - Análise da literatura sobre as associações entre as características do bairro e 
a prática de AF dos adolescentes 

Características do meio Assoc. Referências 

In
fr

a
-e

s
tr

u
tu

ra
s
 r

e
c

re
a
ti

v
a

s
 

Privado 

Equipamento em casa 
0 (F) (Dunton, Jamner, & Cooper, 2003) 

+ (Fein, Plotnikoff, Wild, & Spence, 2004) 

Público 

Proximidade de campos de 
jogos e parques 

+ 
(M) (Gomez, Johnson, Selva & Sallis2004); (F)(Norman, 
Nutter, et al., 2006); (Pate et al, 2008); (Thompson, et al., 

2005); (Frank, Kerr, Chapman, & Sallis, 2007) 

Despesas com as 
instalações 

0 (Brodersen, Steptoe, Williamson & Wardle 2005) 

Acessibilidade às 
instalações 

0 (F) (Dunton, et al., 2003) 

+ 

(Mota et al, 2005); (Fein, et al., 2004); (F) (Norman, 
Nutter, et al., 2006); (F) (Brodersen et al, 2005), (M) 
(Carver et al, 2005); (Babey, Hastert, Yu, & Brown, 

2008); (Kerr, Frank, Sallis, & Chapman, 2007) 

Distância da escola - 
(F) (Cohen et al., 2006); (Ewing, Schroeer, & Greene, 

2004) 

Equipamentos nas áreas 
de recreação escolar 

+ (Fein, et al., 2004); (Sallis et al, 2001) 

In
fr

a
-e

s
tr

u
tu

ra
s
 d

e
 

tr
a
n

s
p

o
rt

e
 

Existência de recursos 

Presença de passeios 
0 (Mota, et al, 2005) 

+ 
(Ewing, et al., 2004); (F)(Evenson, Scott, Cohen, & 

Voorhees, 2007) 

Presença de ciclovias 
0 

(Jago, Baranowski, Zakeri, & Harris, 2005); (Ewing, et al., 
2004); (Katzmarzyk, et al., 2008) 

+ (F) (Evenson, et al., 2007) 

Ligação entre as ruas 
0 (Mota, et al 2005); 

+ (F)(Norman et al, 2006)  

Densidade de tráfego - (Carver et al, 2005); (Mullan, 2003) 

C
o

n
d

iç
õ

e
s
 d

o
 m

e
io

 r
e
s

id
e
n

c
ia

l 

Segurança e desordem no bairro 

Percepção de segurança 
0 

(Sallis, et al, 2002); (Mota, et al, 2005); (F) (Carver et al, 
2005); (F) (Evenson, et al., 2006), (Richmond, Field, & 

Rich, 2007) 

+ 
(Molnar, Gortmaker, Bull, & Buka, 2004); (F) (Evenson, et 

al., 2007); (Forman et al., 2008) 

Crime - (F) (Gomez, et al, 2004); (Gordon-Larsen, et al., 2000);  

Cães vadios - (Carver et al, 2005) 

Desordem /perigo 
desconhecido 

- 
(Molnar, et al, 2004); (Alison Carver, Anna Timperio, & 

David Crawford, 2008) 

Estética da vizinhança + (F) (Mota, et al 2005); 

Interacções sociais + 
(Carver et al, 2005); (Hohepa, Scragg, Schofield, Kolt, & 
Schaat, 2007); (Timperio et al., 2006); (F)(Motl, Dishman, 

Saunders, Dowda, & Pate, 2007);  

Legenda: Associações identificadas com a AF: + associação significativa positiva; - associação 

significativa negativa; 0 sem associação. Efeitos específicos num grupo particular:  
(M) = Masculino; (F) = Feminino 
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Num estudo efectuado por Davison e Lawson (2006) o ambiente residencial foi 

analisado de acordo com três itens: as condições do meio residencial, as infra-

estruturas recreativas e as infra-estruturas de transporte. Tendo em conta a 

organização das características do bairro sugeridas pelos autores, procedeu-se 

a uma análise da literatura existente. Atendendo à importância da temática 

nesta investigação, procedeu-se à elaboração da Tabela 6, que procura 

apresentar, de uma forma facilitadora, as actuais considerações científicas 

sobre o meio. Posteriormente, cada área foi desenvolvida de forma particular.  

 

3.14.1.1 - Infra-estruturas recreativas 

 

Os espaços físicodesportivos são aqueles espaços funcionais que foram 

produzidos especificamente para a AF recreativa (parques de jogo, ludotecas, 

circuitos de AF, campos de jogo) (Delgado & Tercedor, 2002).  

A existência e acessibilidades às instalações no bairro foi igualmente 

identificada como facilitador de outros tipos de AF, além da simples caminhada 

(Frank, et al., 2007; Gordon-Larsen, et al., 2000; Kerr, et al., 2007). O valor da 

acessibilidade às instalações é cada vez mais reconhecido como um estímulo 

importante para o aumento de AF (Normam et al, Frank, et al., 2007; 2006), 

sendo considerado por Tucker et al. (2009) como factor essencial nos aumento 

dos níveis de AF. 

As infra-estruturas recreativas (áreas de jogo) para crianças e jovens podem 

ser classificadas como privadas (fornecidas pelos pais ou à volta de casa), 

públicas (áreas comunitárias ou instalações escolares) e privadas-públicas 

(áreas de jogo comerciais) (Davison & Lawson, 2006). Independentemente da 

sua tipologia ou classificação, a existência de áreas de jogo (Frank, et al., 

2007; Heitzler, et al., 2006; Molnar, et al., 2004; Motl et al., 2005; Norman, 

Sandra, et al., 2006; Timperio, Crawford, Telford, & Salmon, 2004) e a 

proximidade destas aos lares das crianças e jovens (Gomez, Johnson, Selva & 

Sallis, 2004; Norman, Sandra, et al., 2006; Timperio, et al., 2004) está 

associada positivamente à prática desportiva. Para Evenson et al. (2006) as 



________________________________________ Capítulo 3 – Revisão da literatura 

73 

 

raparigas que percepcionam que as instalações desportivas estão 

suficientemente perto de casa são duas vezes mais activas do que as suas 

companheiras com percepção contrária e, no caso das raparigas caucasianas 

(Russell et al., 2008), estas despendem significativamente mais MET (unidade 

de medida de dispêndio de energia). A segurança dos parques (Babey, et al., 

2008) e a sua qualidade (Carver et al, 2005; Holta, Spenceb, Sehna, & 

Cutumisu, 2008; Romero, 2005) parecem ser factores igualmente importantes 

para a prática da AF. No entanto, na investigação realizada por Sallis et al. 

(2002), com 781 adolescentes norte-americanos, não foi encontrada qualquer 

associação entre os itens de acesso ao parque, campos de jogos e ginásios e 

a prática de AF medida objectivamente. Não foi igualmente encontrada 

associação entre a proximidade das instalações e a quantidade de tempo gasto 

em AS (Norman, Schmid, Sallis, Calfas, & Patrick, 2005) e o tamanho dos 

espaços também não parece condicionar a prática dos jovens (Frank, et al., 

2007). Contudo, em Portugal verificou-se que a disponibilidade de instalações 

gratuitas ou de baixo custo tinha uma associação positiva com a AF das 

raparigas (Santos, Page, Cooper, Ribeiro & Mota, 2009). Para Gordon-Larsen 

et al. (2000) os jovens que utilizam um centro de recreação da comunidade 

também têm uma maior probabilidade de realizar AFMV.  

A mobilidade de alguns jovens, principalmente dos mais novos, pode ser muito 

limitada, o que leva a restringir e a condicionar a utilização dos parques ou 

campos de jogos, mesmo que eles existam a pouca distância (Veitch, Bagley, 

Ball, & Salmon, 2006). 

Em jeito de resumo, atente-se às palavras de Mota e Esculcas (2002, p. 70): 

“As variáveis do envolvimento são fundamentais na explicação da prática de 

AF. O ambiente físico tem a capacidade de facilitar ou condicionar o 

envolvimento numa prática mais frequente. As condições geográficas e 

sazonais, bem como a disponibilidade, a acessibilidade e segurança quer dos 

equipamentos quer dos locais de prática são decisivos nesta influência. No 

entanto parece verificar-se um declínio na sua influência da infância para a 

adolescência e idades subsequentes; à medida que os factores psicossociais 

assumem um papel mais marcado”  
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3.14.1.2 - Infra-estruturas de transporte 

 

As infra-estruturas de transporte são habitualmente agrupadas segundo a 

existência de vias de transporte (e.g., ciclovias, passeios, circuitos de 

manutenção) e os perigos na estrada (Davison & Lawson, 2006; Hume, Singh, 

Brug, Mechelen, & Chinapaw, 2009). Nalguns países, estas infra-estruturas nas 

cidades são da responsabilidade de diversas organizações, como, por 

exemplo, nos Estados Unidos a Metropolitan Planning Organization (MPO) está 

responsável por definir orientações e projectos que contribuam para facilitar a 

mobilidade dos habitantes (AMPO, 2008).  

As ciclovias são um óptimo exemplo de infra-estruturas que podem facilitar o 

deslocamento dos jovens mas que, por enquanto, as investigações realizadas 

ainda não apresentam resultados consensuais e unânimes (Katzmarzyk, et al., 

2008).  

Para Jago et al. (2005) as características da calçada, como o material, a 

presença de postes de iluminação, e a quantidade e a altura das árvores estão 

positivamente associadas à AF leve dos rapazes. A percepção de perigos nas 

vias onde circulam os adolescentes é um importante factor a ter em conta. 

Esses perigos poderão ser percepcionados pela quantidade de tráfico ou de 

muitas zonas de estacionamento, o que conduz a que esses locais sejam 

considerados menos agradáveis para se viver (Mullan, 2003). Nos locais onde 

o tráfico é menos problemático existe a percepção de que é mais fácil caminhar 

ou andar de bicicleta (Carver et al, 2005). Esse aspecto é bem evidente no 

estudo de Timperio et al. (2004), em que as percepções dos pais acerca da 

quantidade de estradas que os filhos têm de atravessar para chegar aos 

campos de jogos e a falta de iluminação e sinalização nas passagens estão 

associadas negativamente à prática de AF dos jovens. 
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3.14.1.3 - Condições do meio residencial 

 

Nas condições do meio residencial são englobadas características que 

permitem classificar o ambiente em positivo ou negativo. As características que 

originam a anterior classificação são: a segurança do bairro, a segurança das 

áreas de jogos, o índice de criminalidade, a desordem social, os perigos 

estranhos, a desordem física e as condições climáticas (Davison & Lawson, 

2006). 

A segurança do bairro é um dos aspectos mais estudados e cujos resultados 

ainda são bastante contraditórios. A possível razão dessa ambiguidade passa 

pela complexidade do conceito de segurança, que varia de cultura para cultura 

e entre sujeitos, como por exemplo entre pais e filhos (Carver, et al, 2008). Um 

espaço seguro pode ser considerado como um sítio onde se pode andar 

sozinho depois de anoitecer, um local que permite brincar na rua, onde se 

possa pedir ajuda ou um favor, ou onde as pessoas se cumprimentem e parem 

para falar umas com outras (Mullan, 2003). 

Um estudo realizado com 1378 jovens, com idades compreendidas entre os 11 

e os 16 anos, nos Estados Unidos, encontrou uma relação significativa entre a 

insegurança e o pouco tempo de prática de AF (Molnar, et al., 2004). Esta 

relação foi igualmente encontrada em outros estudos em que se tiveram em 

conta as percepções dos jovens (Evenson, et al., 2006; Evenson, et al., 2007; 

Gomez et al, 2004; Gordon-Larsen, et al., 2000; Molnar, et al., 2004; Romero, 

2005), bem como naqueles em que se tiveram em conta as percepções dos 

pais (Sallis, et al 2002; Veitch, et al., 2006), ou mesmo em estudos em que 

ambos os grupos participaram (Forman, et al., 2008; Heitzler, et al., 2006). 

Para Ferreira et al. (2006), a única variável ambiental associada à prática foi a 

baixa incidência de crime. 

A detalhada revisão de literatura realizada por Carver et al. (2008) apresenta o 

“perigo do estranho” como um dos factores que mais condiciona a prática de 

AF nas crianças e jovens. Também é evidente, nos dados de Heitzler et al. 

(2006), que para as crianças e adolescentes participarem em actividades 
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activas nos seus tempos livres é extremamente importante garantir a oferta de 

ambientes acessíveis e seguros para tais actividades. Não foi encontrada 

significância na prática de AF nos adolescentes que vivem em apartamentos, 

em bairros inseguros e cujas famílias têm baixos recursos (Babey, et al., 2008).  

Apesar destas indicações, existem estudos que não encontraram qualquer 

relação entre a segurança e a prática de AF (Babey, et al., 2008; Burdette & 

Whitaker, 2005; Mota et al, 2005; Richmond, et al., 2007; Sallis, Alcaraz, 

McKenzie & Hovell, 1999; Sirard, Riner, McIver, & Pate, 2005).  

As características das estradas circundantes do bairro, como a segurança 

(Carver et al, 2005), o limite de velocidade de circulação dos carros superior a 

50 km/h (McMillan, 2007) e a falta de caminhos adequados à caminhada ou o 

andar de bicicleta (Kerr, et al., 2007) são igualmente percepcionados como 

perigos que condicionam as práticas físicas. 

As interacções sociais percebidas pelos adolescentes podem igualmente 

influenciar a forma como realizam a sua prática. Os jovens que sentem menor 

apoio por parte dos amigos tendem a caminhar menos (Hohepa, et al., 2007). 

Os rapazes que têm muitos amigos, da mesma idade, com quem socializar, as 

raparigas que têm amigas que residem perto das suas casas (Carver et al, 

2005) e os jovens que vêem caminhantes e ciclistas no bairro (Evenson, et al., 

2007) realizam uma maior quantidade de TA. O registo de níveis de prática 

mais elevada nos rapazes está também associado à presença de pessoas 

activas no bairro (Santos, et al, 2009) 

O design urbano e a sua influência na realização das actividades físicas dos 

jovens são ainda ambíguos e pouco consensuais (Katzmarzyk, et al., 2008). 

Um dos aspectos que tem sido recentemente estudado é a parte estética do 

bairro (como por exemplo, existirem muitas coisas interessantes para ver 

quando se está a caminhar, presença de árvores, jardins, iluminação, não 

existirem grafites nas paredes, inexistência de lixo nas ruas) e existem diversos 

estudos que encontraram associações positivas com a prática de AF (Kerr et 

al, 2007; Mota, et al, 2005). O estudo de Evenson et al. (2006), realizado com 

610 raparigas nos Estados Unidos, descobriu que os aspectos estéticos não 
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estavam associados ao aumento do TA para a escola (i.e. andar a pé ou de 

bicicleta), mas à prática de AF. 

A percepção das características do bairro pode mudar em função do género ou 

do tipo de prática física realizada pelo adolescente. Os estudos de Mota et al. 

(2009) confirmam a associação positiva das questões estéticas do bairro, 

acessibilidade às instalações e ambiente social e prática de AF não-organizada 

das raparigas. Contudo, não encontraram associações com a prática de AF 

organizadas. 

A localização do bairro parece ser um factor a ter em conta na promoção da 

AF. Diversos estudos (Colabianchi et al., 2007; Russell, et al., 2008) têm 

tentado quantificar as distâncias que os jovens consideram acessíveis para 

facilitar o seu deslocamento autónomo desde a sua casa até às instalações ou 

espaços de jogos. Apesar de não existir consenso, começa a definir-se que 

distâncias menores que 1600 metros / 1 milha (McDonald, 2007; McMillan, 

2007), 1184 metros (Colabianchi, et al., 2007; Russell, et al., 2008) e menos de 

1 km (Frank, et al., 2007) ou distâncias que se possam percorrer até 15 

minutos (Colabianchi, et al., 2007) são facilitadores da prática.  

Os alunos cujas casas sejam próximas da escola (Ewing, et al., 2004) ou se 

distanciem até 800 metros da escola (Timperio, et al., 2006) têm uma maior 

probabilidade de se deslocar a caminhar. Contudo, as investigações realizadas 

por Van Dyck, Cardon, Deforche e De Bourdeaudhuij (2009), na Bélgica, 

encontraram resultados que divergem dos anteriores, pois verificam que os 

jovens provenientes de bairros com piores condições para a prática de 

caminhada e a maior distância da escola demonstravam maiores níveis de AF. 

Reconhecida a importância da distância entre locais como factor importante na 

promoção da AF, é importante ainda realçar que se verifica uma variabilidade 

na distância de acordo com a idade dos sujeitos, sendo que as crianças 

pequenas conseguem deslocar-se de forma autónoma uma distância de 50 

metros, as crianças com adultos 400 metros, os idosos uma distância de 300 

metros e os jovens 1000 metros (Action Plan on Physical Activity, 2005). 
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3.14.1.4 - Transporte activo 

 

Nos últimos 30 anos tem-se verificado uma acentuada diminuição de crianças e 

jovens que se deslocam para a escola a pé ou de bicicleta (Environmental 

Protection Agency, 2003). Para Sallis (2006), uma das medidas mais 

importantes a implementar na promoção da AF infantil e juvenil passa por 

motivar as crianças e os jovens a deslocarem-se através da caminhada ou 

andar de bicicleta (i.e. TA), em particular entre a sua casa e a escola. Alguns 

autores consideram o TA como uma oportunidade falhada para a prática de AF 

(Bungum, Lounsbery, Moonie, & Gast, 2009). 

Uma extensa revisão da literatura (Faulkner, Buliung, Flora, & Fusco, 2009) 

demonstra que os jovens que realizam TA para a escola tendem a ser mais 

activos.  

O declínio de caminhar e andar de bicicleta para a escola precisa ser 

enquadrado dentro de uma estrutura ecológica, que leva em conta os efeitos 

do ambiente físico, social, político e económico (Institute of Medicine, 2005). 

Algumas das razões dadas para não ir a pé ou de bicicleta para a escola 

incluem: a longa distância, a segurança do tráfego, o perigo da criminalidade e 

a política escolar (Centers for Disease Control and Prevention, 1999). Já para 

Mota et al. (2007), o TA das raparigas é influenciado negativamente pelo tempo 

de ocupação do pai, pela educação do pai e pelo nível socioeconómico da 

família. 

A Fig. 16 apresenta o quadro conceptual do TA dos adolescentes, segundo 

Panter, Jones e van Sluijs (2008). O quadro contém os quatro principais 

domínios de influência sobre o comportamento de TA: factores individuais; 

factores associados ao ambiente físico; factores externos fora do domínio mais 

proximal de influência; e principais moderadores. Considera-se que as 

características individuais, o ambiente físico e os domínios externos são mais 

susceptíveis de influenciar a tomada de decisões sobre o modo como o jovem 

se vai deslocar, enquanto que os principais factores de moderação alterarão a 

dosagem e a forma de associação entre os diversos factores e a decisão 

tomada. 
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Fig. 16 - Modelo conceptual explicativo do transporte activo em crianças e adolescentes 
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Capítulo 4 – Metodologia 

 

4.1 - Notas introdutórias 

 

Nesta secção será descrita a metodologia utilizada nos estudos, será 

apresentada uma exposição pormenorizada do Health Behaviour in School-

aged Children (HBSC), do respectivo instrumento utilizado e da metodologia 

utilizada. 

 

4.2 - Caracterização do estudo HBSC 

 

O HBSC é um estudo adoptado pela Organização Mundial de Saúde / World 

Health Organization (WHO), que teve o seu início em 1983/84 com a 

participação de três países (Finlândia, Noruega e Inglaterra) (Aarø, Wold, 

Kannas, & Rimpelä, 1986). Após sete fases de investigação, em 2005/2006 

passaram a fazer parte deste estudo 44 países Europeus e não-Europeus 

(HBSC, 2009). Portugal integrou o estudo em 1996 como membro convidado, 

tendo iniciado o primeiro estudo nacional em 1997/1998 sobre a coordenação 

da Professora Doutora Margarida Gaspar de Matos (Aventura Social, 2008) na 

Faculdade de Motricidade Humana em parceria com o Centro da Malária e 

Doenças Tropicais do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. 

A finalidade original do estudo manteve-se praticamente igual desde o seu 

início e consiste em aumentar a compreensão dos comportamentos de saúde e 

bem-estar do adolescente nos seus vários contextos sociais, através da 

recolha de dados de alta qualidade comparáveis entre os países (Roberts et 

al., 2007). Contudo, com o decorrer dos diversos estudos foram formulados 

inúmeros objectivos, de forma a possibilitar uma melhor compreensão da 

riqueza dos dados recolhidos. Os principais objectivos do estudo HBSC são 
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(Matos & Equipa Aventura Social, 2006):  

 Iniciar e manter pesquisa nacional e internacional sobre os 

comportamentos de saúde e contextos sociais nos adolescentes em 

idade escolar;  

 Recolher dados relevantes nos adolescentes de forma a monitorizar a 

saúde e os comportamentos de saúde nos adolescentes dos países 

membros;  

 Contribuir para uma base de conhecimento dos comportamentos de 

saúde e do contexto social da saúde nos adolescentes;  

 Contribuir para o desenvolvimento teórico, conceptual, metodológico em 

áreas de pesquisa dos comportamentos de saúde e do contexto social 

da saúde nos adolescentes;  

 Identificar resultados para audiências relevantes, incluindo 

investigadores, políticos de saúde e de educação, técnicos de promoção 

da saúde, professores, pais e adolescentes;  

  Fazer a ligação com os objectivos da WHO especialmente na 

monitorização dos objectivos principais do HEALTH 21 no que respeita 

aos comportamentos de saúde dos adolescentes; 

 

As equipas de investigação dos países participantes seguiram o mesmo 

protocolo de pesquisa que incluiu a ordem das questões, as orientações de 

tradução, e uma orientação completa sobre os procedimentos de amostragem 

e recolha de dados, a fim de facilitar a posterior análise cruzada nacional 

(Currie, Samdal, & Boyce, 2001). 

Portugal realizou um primeiro estudo-piloto em 1994 (Matos, Simões, & Canha, 

2000), sendo o primeiro estudo nacional realizado em 1998 (Matos, Simões, 

Reis, et al., 2000) e o segundo estudo em 2002 (Matos & Equipa Aventura 

Social, 2003). 

Este estudo cumpriu estritamente as regras de Helsínquia e foi aprovado por 

um comité de ética 
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4.3 - Caracterização do instrumento de pesquisa 

 

O instrumento de investigação do HBCS é constituído por um questionário e 

que foi desenvolvido através de uma investigação cooperativa entre os 

investigadores dos países participantes. O referido instrumento é aplicado de 

quatro em quatro anos, inclui a recolha de dados gerais de todos os países 

participantes e permite quantificar os padrões de comportamentos-chave, 

indicadores de comportamento e variáveis contextuais de acordo com o 

protocolo elaborado por Currie, Samdal e Boyce (2001). 

O protocolo de investigação inclui informações detalhadas e instruções 

abrangendo os seguintes aspectos (Roberts, et al., 2007): quadro conceptual 

para o estudo; justificações científicas para cada uma das áreas temáticas do 

inquérito; versão internacional de questionários e instruções para uso; 

orientações sobre metodologia de pesquisa, incluindo amostragem, recolha de 

dados, procedimentos e instruções para a preparação de bases de dados 

nacionais e exportação para o Banco Internacional de Dados sediado na 

Universidade de Bergen e regras relativas à utilização de dados HBSC e 

publicações internacionais. 

Os dados recolhidos em cada país são integrados numa base de dados 

internacional, o que possibilita comparações entre os resultados do 

questionário e o estudo de tendências de comportamentos que podem ser 

avaliados tanto a nível nacional como a nível internacional.  

O questionário utilizado para este estudo resulta de um projecto de pesquisa 

adoptado pela WHO e tem como grande objectivo a aquisição de novos 

conhecimentos sobre os estilos de vida e comportamentos de saúde nos 

jovens. O referido questionário, denominado “Comportamento e saúde em 

jovens em idade escolar”, foi adoptado do estudo internacional de 2002 do 

HBSC (Currie, et al., 2001). 

Como é referido por Matos et al (2003) os países participantes incluíram todos 

os itens obrigatórios do questionário, que abrangiam aspectos de saúde a nível 
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demográfico, comportamental e psicossocial. Todas as questões seguiram o 

formato indicado no protocolo (Currie, et al., 2001). 

O estudo seguiu todas as normas para pesquisa com seres humanos, neste 

caso particular, com menores: aprovado por uma comissão de ética (Hospital 

São João - Porto) assim como pelo Ministério da Educação, com cada uma das 

cinco Direcções Regionais de Educação, por cada uma das escolas 

participantes e mediante o consentimento informado dos pais que foi requerido 

através da comissão de pais de cada escola. 

O questionário de tipo autopreenchimento é constituído por quatro módulos: 

questões obrigatórias, questões específicas, questões de monitorização e 

questões de comportamento sexual e atitudes e conhecimentos face ao 

VIH/SIDA. 

Do vasto grupo de questões do questionário HBSC, utilizámos as questões que 

considerámos mais adequadas aos objectivos específicos formulados para 

cada artigo. Em cada artigo apresentaremos uma tabela onde são 

apresentadas as questões do questionário que utilizámos. 

 

4.4 - Metodologia utilizada 

 

A metodologia utilizada em todos os anos em que foram realizados os estudos 

esteve de acordo com o protocolo internacional de Currie et al. (2001). 

As escolas participantes foram seleccionadas de forma aleatória e estratificada 

por região de Portugal continental. Os conselhos directivos de cada escola 

foram contactados telefonicamente de forma a confirmarem a sua 

disponibilidade. 

A recolha dos dados foi feita através de um questionário enviado para as 

escolas participantes, por correio. A acompanhar os questionários foram 

enviadas: uma carta dirigida ao Presidente do Conselho Executivo, 

apresentando o estudo, uma cópia da autorização da Direcção Regional de 
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Educação correspondente, uma carta com os procedimentos de aplicação do 

questionário destinada ao professor da turma seleccionada e ainda um 

questionário a ser preenchido pelo professor que acompanhou o processo de 

recolha de dados na turma. 

Os questionários foram aplicados à turma na sala de aula. Os grupos 

escolhidos para aplicação do questionário frequentavam o 6.º, 8.º e 10.º ano de 

escolaridade, de forma a enquadrar um máximo de jovens com 11, 13 e 15 

anos de idade.  

Após a aplicação dos questionários solicitou-se à escola que procedesse ao 

reenvio destes pelo correio. 

 

4.5 - Objectivos e variáveis da investigação 

 

Para melhor compreender o objectivo geral do trabalho estabelecemos 

objectivos específicos que se apresentam neste trabalho sobre a forma de 

artigos, alguns deles já submetidos a revistas internacionais e nacionais. Estes 

objectivos específicos encontram-se expostos em baixo. Alguns destes artigos 

estão escritos em inglês (enquanto língua científica) uma vez que foram 

submetidos/publicados em revistas internacionais, nomeadamente: 

 Capítulo 5/Artigo 1 -The main objective of the chapter is to understand 

the importance of residential neighborhood in the practice of different 

physical activities and sports of the Portuguese teenagers. 

 Capítulo 6/Artigo 2 – Os objectivos deste capítulo foram a criação de 

perfis de adolescentes, definidos através da interacção entre a 

quantidade de tempo despendido por dia a ver TV e o n.º de vezes que 

praticam AF na semana e a identificação das variáveis associadas a 

cada um dos perfis. 

 Capítulo 7/Artigo 3 – The purpose of this study is to understand the 

relationship between physical activity, sedentary behaviour, to sleep and 

fatigue in Portuguese adolescents. 
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 Capítulo 8/Artigo 4 – The aim of this research is to identify the 

characteristics of older adolescents who practice physical activity (PA) 

regularly during the week as opposed to not practicing teenagers of the 

same age group and younger adolescents. 

 Capítulo 9/Artigo 5 –This study seeks to examine the relationship 

between body mass index (BMI) and leisure activities, sedentary and 

active, a representative sample of Portuguese adolescents. 

 Capítulo 10/Artigo 6 - Os objectivos deste capítulo foram caracterizar as 

diferenças da prática desportiva de acordo com o género, ano de 

escolaridade e ano do estudo e identificar as correlações associadas à 

prática desportiva dos rapazes e das raparigas. 

 

De acordo com a finalidade de cada estudo, natureza da amostra e o 

desempenho conceptual da investigação foram definidas variáveis que, em 

alguns casos, tiveram que ser agregadas e recodificas com vista a obter os 

resultados mais esclarecedores possíveis. A Tabela 7 pretende expor, por cada 

artigo, a amostra utilizada, as variáveis e respectivas codificações e os 

procedimentos estatísticos utilizados.  
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Tabela 7 - Descrição das amostras, variáveis e procedimentos estatísticos utilizados em 
cada artigo 

Estudo Amostra Variáveis e a codificação 
Procedimentos 

estatísticos * 

1- The 

neighborhood and 

the physical 

activities of 

Portuguese 

adolescents 

4877; 

F-50,4%; 

M- 49,6% 

Sports practice (0-no practice, 1-practicing); Indoor Sports 

and Outdoor Sports (0-no practice, 1-practicing); Social 

characteristics of the neighborhood and Physical 

characteristics of the neighborhood (0- no; 1- yes) 

Mean, standard 

deviation, and 

frequency; ² test; 

linear regression; 

Multivariate logistic 

regression 

2- Adolescentes 

activos e 

adolescentes 

sedentários: a 

realidade 

Portuguesa 

4877; 

F-50,4%; 

M- 49,6% 

Idade (1- ≤12 anos, 2- 13 a 15 anos, 3 > 15 anos); IMC 

(Peso/Estatura
2
) (1 a 4 de magreza a obesidade); (N.º de 

irmãos, n.º de irmãs (0 – 0 irmão(a); 1- 1 a 2 irmãos, 2-> 2 

irmãos); Perfil dos adolescentes (0 – TMAM (3-5 h/dia ver 

TV e vídeo + 4-5 dias/sem AF); 1- NTA (<2 h/dia ver TV e 

vídeo+ >5 dias/sem AF); 2- TNA (>5 h/dia ver TV e vídeo + 

<3 dias/sem); 3- TA (>5 h/dia ver TV e vídeo + >5 dias/sem 

AF); 4- NTNA (<2 h/dia ver TV e vídeo+ <3 dias/sem AF); 

Nível financeiro da família (0 – Baixo; 1- Médio; 2- Alto); 

Características Sociais e Características Físicas do bairro( 

0- Descontente; 1 - Indiferente; 2- Contente); Sintomas 

Físicos e Sintomas Psicológicos (0- Casualmente; 1- 

Frequentemente) 

Média, desvio 

padrão, teste ², 

regressão logística 

multivariável 

3 - Are fatigue and 

sleeping difficulty 

related with 

adolescent physical 

activity and 

sedentary 

behaviour? 

Highlights from the 

Portuguese HBSC 

study. 

4877; 

F-50,4%; 

M- 49,6% 

Age (1- <12; 2- 12 to 15; 3- > 15); Gender (1- Boy;2- Girl); 

Difficulty falling asleep (1- Rarely; 2- Sometimes; 3 – 

Often); Symptom of fatigue and exhaustion (1- Rarely; 2- 

Sometimes; 3 – Often); Watch TV and DVD during the 

week (1 - < 3h/day; 2 - 3-5h/day; 3 - > 5h/day); Watch TV 

and DVD during the weekend (1 - < 3h/day; 2 - 3-5h/day; 3 

- > 5h/day); Playing games during the week (1 - < 3h/day; 2 

- 3-5h/day; 3 - > 5h/day); Playing games during the 

weekend (1 - < 3h/day; 2 - 3-5h/day; 3 - > 5h/day); 

Computer use during the week (1 - < 3h/day; 2 - 3-5h/day; 

3 - > 5h/day); Computer use during the weekend (1 - < 

3h/day; 2 - 3-5h/day; 3 - > 5h/day); 

Mean, standard 

deviation, and 

frequency; ² test; 

linear regression; 

Multivariate logistic 

regression 

4- Who are the girls 

that won‟t quit: 

Features and 

particularities of the 

physically active 

Portuguese girls 

748 F: 

G1 -187; 

G2 -187; 

G3 -187; 

G4 -187; 

Menstruated (1- No; 2- Yes); Difficulty in falling asleep (1- 

Rarely; 2- Casually; 3- Frequently); Symptom of fatigue 

and exhaustion (1- Rarely; 2- Casually; 3- Frequently); 

Watch TV and DVD in 7 days(Average week weekend) (1- 

< 3 h/day; 2- 3 a 5 h/day; 3- > 5 h/day); Play computer 

games in 7 days (average week weekend) (1- < 3 h/day; 2- 

3 a 5 h/day; 3- > 5 h/day); Using the computer in 7 days 

(average week weekend) (1- < 3 h/day; 2- 3 a 5 h/day; 3- > 

5 h/day); 

Mean, standard 

deviation, test, 

variance analysis, 

Taman test 

5 Obesity and 

leisure of 

Portuguese 

adolescents: A 

dangerous 

relationship 

4877; 

F-50,4%; 

M- 49,6% 

Age (1- <12 years old, 2- 12 to 15 years old, 3- ≥ 16 years 

old); Gender (0 -girl; 1- boy); BMI (1 – Normal; 2- 

Overweight; 3- Obese); Practicing PA (1- < 3 x week; 2- ≥ 3 

x week); Watching TV/DVD (1- ≤h/day; 2- 3 a 4 h/day; 3- ≥ 

5 h/day); Playing videogames (1- ≤h/day; 2- 3 a 4 h/day; 3- 

≥ 5 h/day); Using the computer (1- ≤h/day; 2- 3 a 4 h/day; 

3- ≥ 5 h/day) 

Mean, standard 

deviation, and 

frequency; ² test; 

linear regression; 

Multivariate logistic 

regression 

6- Análise da 

actividade 

desportiva dos 

adolescentes 

portugueses de 

1998 a 2006. 

17911 

F-51,6%; 

M- 48,4% 

Ano de escolaridade (1- 6º ano, 2- 8º ano, 3- 10º ano); 

Género (0 -Rapariga; 1- Rapaz); IMC (peso/altura²); 

Frequência de Prática desportiva (0- < 1 vez/sem;. 1- 1 

vez/sem.; 2- 2 a 3 vezes/sem.; 3- ≥4 vezes/sem.); Prática 

desportiva (0 - < 2 vezes/sem.; 1 -≥ 2 vezes/sem.); Prática 

desportiva de desportos colectivos e Prática desportiva de 

desportos individuais (0- não pratica; prática); Sintomas 

Físicos e Psicológicos (0- raramente; 1- frequentemente) 

Média, desvio 

padrão, teste ², 

regressão logística 

multivariável 
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Capítulo 5 – Estudo 1 -The neighbourhood and the 

physical activities of Portuguese adolescents 1 

 

Abstract: 

Background: This study examines associations between perceptions of 

neighbourhood environment and physical activity and sports within Portuguese 

adolescents. 

Methods: The sample consisted of 4,877 individuals of both genders, with an 

average age of 14 years. The instrument used was the Health Behavior School-

aged Children questionnaire.  

Results: Perceptions of the neighbourhood being unsafe for children to play 

and having no place to spend leisure time were associated with lower levels of 

exercise among adolescents. The perceptions of the neighbourhood being 

unsafe for children to play (OR = 1.3, p <.05) and the fact of not having a place 

to spend leisure time (OR = 1.3, p <.05) were associated with lower levels of 

exercise among adolescents. The perception of these variables is associated to 

a lower probability of exercising. The neighbourhood characteristics are more 

important to the practice of outdoor sports than of indoor sports. 

Conclusion: The perceptions of the neighbourhood may influence adolescent‟s 

physical activity and sports, in different ways. 

Key words: Physical Activity, adolescents, neighbourhood. 

  

                                            

1
 Loureiro, N. Matos, M, Santos, M., Mota, J & Diniz, A. (2010), Neighborhood and physical 

activities of Portuguese adolescents International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity 2010, 7:33 / Anexo I 
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Introduction 

 

The last decades have been characterized by thorough and diverse 

investigations in the sphere of Physical Activity (PA) where four areas can be 

clearly identified (Sallis, et al., 2005). The first area dated before the 1970s and 

it is characterized by physiological investigations on the impacts of PA in the 

physical condition of the individual; a second area dated between the 1970s 

and the 1990s, it sums up the epidemiological investigations which led the PA 

to be seen as a fundamental and priority health factor; a third area, belonging to 

the same time line as the prior, focused investigations on the main forms of 

promoting PA, and a fourth area, dated from the beginning the XXI century, with 

investigations centered on politics and environmental factors to promote health. 

The ecological model starts becoming a vital part in the promotion of the activity 

and so showing the interactions of people in their physical, social and cultural 

environment (Stokols, 1992). This is a distinct model because it explicitly 

includes the environment, political variations and their inferences in the 

behavior of the individual. 

The level of the variations in the ecological model of PA includes domains like 

the intra personal (biological and psychological), inter personal or cultural, 

organizational, the physical environment (natural and built) and politics (laws, 

rules, regulations and codes) (Sallis, et al., 2006). 

The physical environment, particularly the place where people live, presents a 

set of features and characteristics that have been studied and discussed as 

potential barriers or facilitators to the practice of physical activity or sports for 

adolescents (Katzmarzyk, et al., 2008). The neighborhood is considered a key 

item in the examination of outdoor physical practices, offering the opportunity to 

have non expressive forms of PA such as walking and riding a bicycle (Carver, 

et al., 2008). The possibility or the difficulty of children playing in the street has 

developed a new classification of type of child: children who spend their free 

time in places outside their residence are called "outdoor children," and those 

who occupy their time watching TV and playing computer are the "indoor 
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children." The house is perceived by children and teenagers as a safe place 

against the outside dangers, providing safety and comfort, which can be 

assumed as an important place for the practice of PA. Thus a child who is 

limited in his/her PA practices at home may be inclined to have low levels of 

practice (Hume, et al., 2005). 

In an extensive review of the literature (Davison & Lawson, 2006) the living 

environment has been analyzed according to three items: the conditions of the 

residential environment, infrastructure and recreational transport infrastructure. 

The conditions of the residential environment include positive and negative 

factors. The characteristics of the prior classification are the safety of the 

neighborhood, the security of the playing areas, the crime rate, social disorder, 

strange dangers, physical disorder and the weather conditions (Davison & 

Lawson, 2006). A safe place may be seen as a place where one can walk alone 

after night fall, a place that allows children to play in the street, where one can 

ask for a favor or for help or where people greet each other and stop to chat 

(Mullan, 2003). 

The urban design and its influence on the practice of physical activities of 

teenagers are still ambiguous (Katzmarzyk, et al., 2008). One of the aspects 

that have been recently studied is the neighborhood design and it has been 

discovered that design is positively associated to the practice of PA. That is to 

say, there are many interesting  things to see when you are walking (Mota et al., 

2005).  

The location of the neighborhood seems to be a factor to be taken into account 

in the promotion of PA. Many studies (Colabianchi, et al., 2007; Russell, et al., 

2008) have tried to quantify the distances teenagers consider accessible to 

facilitate their autonomous movement from home to the playing area. Although 

there is no consensus, the distance of 1184 meters (Colabianchi, et al., 2007; 

Russell, et al., 2008) and less than 1 km (Frank, et al., 2007) or distances 

covered in 15 minutes (Colabianchi, et al., 2007) facilitate the engagement with 

physical activity. The students whose houses are closer to the school (Ewing, et 

al., 2004) or that are up to 800 meters from the school (Timperio, et al., 2006) 
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have a greater possibility of going on foot. 

The recreational infrastructure (playing area) for children and teenagers may be 

classified as private (in their house) or public (common areas or school areas) 

and private/public (commercial game areas) (Davison & Lawson, 2006). 

Besides their typology or classification, the existence of playing areas (Heitzler, 

et al., 2006; Molnar, et al., 2004; Motl, et al., 2005; Norman, Sandra, et al., 

2006; Timperio, et al., 2004) and its proximity to the children‟s and teenager‟s 

home (Gomez, et al., 2004; Norman, Sandra, et al., 2006; Timperio, et al., 

2004) is positively linked to the sports practice. For Evenson et al (2006) the 

girls aware of sports facilities closer to home are twice as more active as their 

counter parts with the opposite perception and in the case of Caucasian girls it 

depends significantly more on the MET (measure unit for energy given up) 

(Russell, et al., 2008). 

The security of the parks (Babey, et al., 2008) and its quality (Carver et al., 

2005; Holta, et al., 2008; Romero, 2005) seem to be very important factors for 

the practice of PA. On the other hand, the investigation done by Sallis, Taylor, 

Dowda, Freedson, and Pate (2002) with 781 American adolescents reveals that 

there was no association found between the access to the parks, playing areas 

and gymnasiums with the sole aim of physical activity. This significance was not 

associated to the practice of PA in adolescents who live in flats, unsafe 

neighborhoods and whose families have very few resources (Babey, et al., 

2008). There was also no link found between the proximity of the installations 

and the quantity of time spent in sedentary activities (Norman, et al., 2005). The 

place size seems not to condition the practice of PA (Frank, et al., 2007). 

The transport infrastructures are usually grouped in accordance with the 

existence of transport routes (e.g. routes for bicycles, fitness areas) and the 

dangers on the streets (Davison & Lawson, 2006). In some countries these 

infrastructures are of the responsibility of many organizations, like in the 

Metropolitan Planning Organization (MPO) in the USA, which define guidelines 

and projects that contribute to the mobility of its area habitants (AMPO, 2008).  

The bicycle routes are a very good example of infrastructures that may facilitate 
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the mobility of the teenagers, but the studies do not present consensual and 

unanimous results (Katzmarzyk, et al., 2008).  

The perception of danger in the passage routes where teenagers circulate is an 

important factor to be taken into account. These dangers may be perceived by 

the quantity of traffic or the many parking areas, which leads to the perception 

that the place is less pleasant to live in (Mullan, 2003). In the places where 

traffic is less problematic there is a perception that it is easier to walk or ride a 

bicycle (Carver, et al., 2005). This aspect is very evident in the studies by 

Timperio et al. (2004) in which the perceptions of the parents on the amount of 

roads which their children have to cross to reach the playing areas and the lack 

of illumination and zebra crossing signs are negatively linked to the practice of 

PA of teenagers. 

The main objective of the investigation is to understand the importance of 

residential neighborhood in the practice of different physical activities and sports 

of the Portuguese teenagers. 

 

Methodology 

 

The present study used the data from the 2006 Portuguese sample of the 

Health Behavior in School-Aged Children (HBSC) (Matos & Equipa Aventura 

Social, 2006). This is the 2006 international investigation that took place in 44 

countries and the main objectives consist in studying and monitoring the 

lifestyles of adolescents and their behaviors in the distinct social contexts. 

 

Sample 

 

The sample is made up of 4877 individuals of 136 schools randomly selected 

from a national list stratified by region. The chosen unit is the class. It is a 

representative sample of students of these scholar grades in public schools of 
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Portugal. So 50.4% (2460) of the participants are females and 49.6% (2417) 

belong to the male gender, presenting an average age of 14 years old (SD ± 

1.89 for the age), varying between the minimum of 10 years and the maximum 

of 20 years old. Concerning the school grade, 31.7% (1546) are in the 6th 

grade, 35.7% (1740) the 8th grade and 32.6% (1591) the 10th grade. 

 

Instrument 

 

The instrument used was the Health Behavior in School-aged Children 

questionnaire. The participating countries in the HBSC study included all the 

compulsory items on the questionnaire which focus on distinct health aspects: 

at a demographic, behavior and psycho social level. All the questions followed 

the protocol format (Currie, et al., 2001), focusing on demographic questions 

(age, gender, social and economical status), questions based on positive 

health, alcohol consumption, tobacco and drugs, physical activity, sexual 

behavior, injuries and violence, family, pair groups and leisure. 

 

Variables 

 

The object of the study is to understand the importance of the residential 

neighborhood in the practice of different physical activities and sports of 

Portuguese teenagers. The questions are shown on Table 1.  
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Table 1 - Key questions of the Questionnaire used in research and its codification 

Questions Cod. 

1 – Are you boy or girl? a) Boy; b) Girl 

2 – Wich school grade do you attend? a)6th, b) 8th; c) 10th 

13 – Over the past seven days, on how many days were 
you physically active for a total of at least 60 minutes per 
day? 

From 0 days to 7 days 

73 – Outside of school, during your free time, how often 
do exercise or sports activities enough to keep the 
wheezing breath and sweating? 

a) Every day b) 4 to 6 times / 
week. c) 2 to 3 times / week. d) 1 
time / week, and) 1 time per 
month f) less than 1 time per 
month; g ) never 

76 – What sports practice or practices during the last 6 
months on a regular basis and outside of school physical 
education (at least 1 hour, twice a week)? 

a) Soccer b) Basketball c) 
Gymnastics d) Volleyball e) 
Swimming, f) Cycling / Mountain 
Biking; g) Handball h) Athletics 

97) Read the sentences below and notes about what you 
think regarding the place where you live: 
a) Do people get along well and speak to each other? 
b) Is it safe for children to play in the street during the 
day? 
c) Can you trust the people of the area? 
d) Are there good places to spend your free time? 
e) Are there many places for entertainment in the 
evening? 
f) Is there often violence and theft? 
g) Is it a beautiful area? 
h) Is it an isolated area? 
i) Do you have good public services (health center, youth 
center, etc.)? 

a) Yes; b) No 

 

To allow a better understanding of the results there was a need to recode and 

add variables, as observed on Table 2. Variables were issued from HBSC 

questionnaires items described earlier. Items related to sports (Football, 

Basketball, Gymnastics, Volleyball, Swimming, Cycling/Mountain biking, 

Handball, Athletics) were added together. The Alpha Cronbach method was 

previously used to verify the internal consistence among these variables and 

obtained a weak (0.6) but acceptable value regarding internal consistency 

(Pestana & Gageiro, 2003).  

Regarding the items related to types of sports practice, two factors were 

identified by means of a factorial analysis using the method of the main 

components with Varimax rotation (referring to indoor or outdoor practice) which 

explained 40% of the variance, (eigen value 2.2). The two factors were 

therefore considered. 
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Regarding items related to neighborhood conditions, two items related to 

environmental characteristics of the neighborhood were found (social and 

physical characteristics) which explained 37.8% of the variance (eigen value 2). 

The two factors were therefore considered. 

 

Table 2 - Construction of variables and their coding 

Questions cod. 

Sports practice (alpha: 0.6) 

a) Football, b) Basketball, c) Gymnastics, d) Volleyball,  
e) Swimming, f) Cycling / mountain biking, g) Handball, h) 
Athletics 

0-1  

(0 - no practice, 1-
practicing) 

Sports (KMO: 0.8): 

 - “Indoor”: b) Basketball, c) Gymnastics, d) Volleyball,  
g) Handball. 

- “Outdoor”: a) Football, f) Cycling / mountain biking, h) 
Athletics 

0-1 

(0 - no practice, 1-
practicing) 

Characteristics of the neighborhood (KMO: 0.7) 

- Social characteristics: a) Do people get along well and 
speak to each other?; b) Is it safe for children to play in the 
street during the day?, c) Can you trust the people of the 
area?; f) Is there often violence and theft?  

- Physical Characteristics: d) Are there good places to 
spend your free time?; e) Are there many places for 
entertainment in the evening? g) Is it a beautiful area? i) Do 
you have good public services (health center, youth center, 
etc.)? 

0-1  

(0- no; 1- yes) 

 

Data analysis 

 

The standard deviation and frequency (%) were calculated for the statistical 

analysis. Chi-squared test (2) was performed for comparison of frequencies 

between genders and school grade at the 0.05 level of significance. The first 

analysis focused on the interaction of gender and school grade on physical 

activity, sports, indoor sports and outdoor sports. 

The second analysis focused on the explanatory models of practice of different 
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types of physical practice through linear regression analysis with a 95% 

confidence interval. 

Multivariate logistic regression analysis was performed to evaluate the strength 

of the association to each type of practice, adolescents (gender, school grade) 

and neighborhood characteristics. The calculations of the odds ratio (OR) and 

its 95% confidence interval (CI) were performed by SPSS (version 15.0). 

 

Results 

 

The Table 3 presents the distribution of the variables by frequency in analysis. 

42% of the Portuguese students refer that they practice 3 to 5 times a week 

physical activity. In the matter of exercise, the most indicated category is 1 to 3 

times a week (47,2%). There are 17,1% individuals who exercise once or less 

per month. Concerning sports practice, 42,6% reveal to exercise in indoor 

sports infrastructures and 50,1% outdoor.  

Teenagers were asked about the particularities of the place where they live and 

the majority referred the existence of positive characteristics. On the other 

hand, negative aspects of the place were also mentioned, like the existence of 

much violence and robbery (19%) and a too isolated area (21%).  
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Table 3 - Descriptive statistics 

Variable n % 

Physical activity 

Not practicing 219 4,6 

Less than 3 days / week. 1638 34,2 

3 to 5 days / week. 2010 42 

6 or more days / week 920 19,2 

Sports practice 

1 time or less / month 816 17,1 

1 to 3 days / week. 2245 47,2 

More than 3 days / week. 1700 35,7 

Practice of indoor sports 2080 42,6 

Practice of outdoor sports 2444 50,1 

Presence of features of the neighborhood 

Do people get along well and speak to each other? 4229 86,7 

Is it safe for children to play in the street during the day? 3706 78,6 

Can you trust the people of the area? 3643 77,6 

Are there good places to spend your free time? 3565 75,8 

Are there many places for entertainment in the evening? 1871 39,8 

Is there often violence and theft? 928 19 

Is it a beautiful area? 3653 78,2 

Is it an isolated area too? 981 21 

Do you have good public services (health center, youth center, 

etc.)? 
2759 59,2 

 

The type of physical activity practiced by the teenagers was studied bearing in 

mind the gender and school grade distinction (see Table 4). Regarding the 

practice of physical activity and exercise, females and older adolescents (10th 

grade) reported higher levels of practice. The specification of the practice in an 

indoor context seems to please more the female gender and students of the 6th 

grade. The practice of outdoor sports is more evident in the male gender and 

the 8th grade. 
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Table 4 - Inference of the type of physical practice in accordance with the school grade 
and gender 

Variables n 
Gender (%) School grade (%) 

Boys Girls 6th 8th 10th 

P
h

y
s
ic

a
l 

a
c
ti
v
it
y
y
 

Not practicing 219 36,5* 63,5* 18,7* 33,8 47,5* 

less than 3 days / week. 1638 33* 67* 28,1* 36,3 35,6* 

3 to 5 days / week. 2010 54* 46* 29,4* 36,8 33,8 

6 or more days / week 920 71,6* 28,4* 44,3* 32,3* 23,4* 

S
p

o
rt

s
 1 time or less / month 816 23,5* 76,5* 20* 33,1 46,9* 

1 to 3 days / week. 2245 44,9* 55,1* 29* 36,9 34,1 

More than 3 days / week. 1700 67,8* 32,2* 40,1* 35,5 24,4* 

Indoor sports 2080 45,8* 54,2* 38,1* 37,6* 24,3* 

Outdoor sports 2444 67,7* 32,3* 37,8* 38* 24,2* 

* χ
2
; p<.05 

 

The Table 5 shows the results of the multiple regression statistics where we can 

identify variables which are a significant predictor for the different types of 

physical practices of the adolescents. 

All the models explained a low proportion of the variance in the practice, 

especially in indoor sports (R2
a= 0.03). The variables explained 15.5 % of the 

variance in outdoor sports, and 13.7 % of the variance in exercise. 

Gender variables, school grade and the existence of good places to spend their 

free time as significant predicators of all the types of practices are very 

interesting. The variable “is it safe for children to play on the street” (except 

indoor sports) and “are there many night leisure places” (except for PA) are 

important indicators in all types of practices. 

The Table 6 shows the odds ratio adjusted from the regressive logistic statistic 

for the variables of gender, school grade and the characteristics of the place 

and the influences on the practices of different types of physical activity.  
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Table 5 - Explanatory models of practice of different types of physical practice 

Variable  
to explain 

Variables included  t p 
R

2
a 

Physical 
activity 

Constant 5.378 36.747 .000 

0.108 

Gender -1.083 -18.636 .000 

School grade -0.333 -9.114 .000 

Are there are good places to 

spend your free time? 
0,205 2,956 .003 

Do you have good public services? 0,176 2.95 .003 

Is it safe for children to play in the 

street during the day? 
0,202 2.832 .005 

Sports practice 

Constant 1.41 11.699 .000 

0.137 

Gender .999 20.562 .000 

School grade .313 10.24 .000 

Are there are good places to 

spend your free time? 
-.213 -3.616 

.000 

Is it safe for children to play in the 

street during the day? 
-0.2 -3.372 

.001 

Are there many places for 

entertainment in the evening? 
-0.2 -3.892 

.000 

Indoor sports 

Constant ..752 10.894 .000 

0.03 

Gender 0.097 3.27 .001 

School grade -0.176 -9.479 .000 

Are there good places to spend 

your free time? 
0.103 2.877 .004 

Are there many places for 

entertainment in the evening? 
0.094 2.99 .003 

Outdoor Sports 

Constant 1.5.78 29.234 .000 

0.155 

Gender -0.499 -22.89 .000 

School grade -0.155 -11.311 .000 

Are there good places to spend 

your free time? 
0.085 3.277 .001 

Is it safe for children to play in the 

street during the day? 
0.076 2.881 .004 

Are there many places for 

entertainment in the evening? 
0.074 3.193 .001 

Note: R
2

a - linear regression analyses 
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The probability of adolescents doing physical activity seems to be linked to the 

male gender (OR=3; p<.05), the 6th school grade (OR= 1.7; p<.05) or the 8th 

(OR= 1.3; p<.05) and the feeling that we cannot trust people (OR= 1.2; p<.05). 

The place is not safe (OR= 0.8; p<.05), there is no place to spend the free time 

(OR= 0.8; p<.05) as well as the neighborhood not having good public services 

(OR= 0.8; p<.05) condition the practice of physical activity.  

The analysis of the practice of exercises show different variables than those 

referred in the practice of physical activity. Males (OR=0.3; p<.05) and younger 

adolescents (6th grade - OR=0.4; p<.05; 8th grade - OR=0.6; p<.05) had a 

lower probability of exercising. 

The perception that the neighborhood is unsafe induces the practice of exercise 

(OR= 1.3; p<.05), not having a place to spend the free time (OR=1.3; p<.05) 

and not having many night leisure places (OR=1.2; p<.05) contribute to the 

probability of the practice of exercise .The perception that in the neighborhood 

there is much violence and robbery conditions the practice (OR= 0.8; p<.05). 

The indoor sports are practiced less by the male gender (OR= 0.7; p<.05) but 

attending 6th grade (OR= 2.2; p<.05) is linked to the practice of these sports. 

Regarding the neighborhood characteristics the only significant variable found is 

the non-existence of good public services (OR= 0.8; p<.05) which limit the 

possibility of practice. 

The option for outdoor sports seems to be favored by the male gender (OR= 

4.7; p<.05) and the younger groups (6th grade - OR= 2.5; p<.05; 8th grade - 

OR= 2.1; p<.05). The practice of this type of sports seems to be more sensible 

to the neighborhood characteristics. The variables related to security, like the 

place not being safe (OR= 0.8; p<.05), violence and robbery (OR= 1.2; p<.05) 

condition the practice. The design of the neighborhood is very important. It is 

related to the less practice particularly when teenagers evaluate the place as 

being ugly (OR= 0.8; p<.05). The lack of night life leisure places (OR= 0.8; 

p<.05) and the lack of places to spend the free time (OR= 0.8; p<.05) conditions 

the possibility of practicing sports outdoor. 

 



__________________________________________________ Capítulo 5 – Estudo 1 

100 

 

Table 6 - Logistic regression for gender, years of education and characteristics of the 
neighborhood characteristics according to each type of practice 

Variable  
PA 

OR (95%CI) 
Exercise 

OR (95%CI) 
Indoor sports 
OR (95%CI) 

Outdoor 
Sports 

OR (95%CI) 

Gender     

Girl 1 1 1 1 

Boy  3.0 [2.6-3,4]* 0.3 [0,3-0.4]* 0.7 [0.6-0.8]* 4.7 [4.1-5.3]* 

School grade 

10th 1 1 1 1 

6th 1.7 [1.4-2.0]* 0,4 [0.4-0.5]* 2.2 [1.8-2.5]* 2.5 [2.1-2.9]* 

8th 1.3 [1.1-1.5]* 0.6 [0.5-0.7]* 1.7 [1.5-1.9]* 2.1 [1.8-2.4]* 

Do people get along well and speak to each other? 

Yes 1 1 1 1 

No  0.9 [0.7-1,1] 1.1 [0.8-1.4] 0.9 [0.8-1.2] 0.9 [0.7-1.2] 

Is it safe for children to play in the street during the day? 

Yes 1 1 1 1 

No  0.8 [0.7-0.9]* 1.3 [1.1-1.5]* 0.9 [0.8-1.1] 0.8 [0.7-0.9]* 

Can you trust the people of the area? 

Yes 1 1 1 1 

No  1.2 [1.1-1.5]* 1.0 [0.8-1.2] 1.0 [0.8-1.1] 0.9 [0.7-1.0] 

Are there good places to spend your free time? 

Yes 1 1 1 1 

No  0.8 [0.7-0.9]* 1.3 [1.1-1.5 ]* 0.9 [0.7-1.0] 0.8 [0.7 -0.9]* 

Are there are many places for entertainment in the evening? 

Yes 1 1 1 1 

No  0.9 [0.8-1.0] 1.2 [1.1-1.4]* 0.9 [0.8-1.0] 0.8 [0.7-0.9]* 

Is there often violence and theft? 

Yes 1 1 1 1 

No  0.9 [0.8-1.1] 0.8 [0.7-0.9]* 1.0 [0.8-1.2] 1.2 [1.0-1.5 ]* 

Is it a beautiful area? 

Yes 1 1 1 1 

No  1.0 [0.8-1.3] 0.9 [0,7-1.1] 1.0 [0.8-1.2] 0.8 [0.7-0.9]* 

Is it an isolated area? 

Yes 1 1 1 1 

No 0.9 [0.8-1.3] 1.0 [0.8-1.1] 1.0 [0.9-1.2] 1.0 [0.9- 1.2] 

Do you have good public services (health center, youth center, etc.)? 

Yes 1 1 1 1 

No 0.8 [0.7-0.9]* 1.1 [1-1.3] 0.8 [0.7-0.9]* 1.1 [1.0-1.3] 

  
  0,121 0,121 0,05 0,228 


  
 ; p 5,92;0,65 0,12;0,76 5,12;0,74 23,68;0,03 

Note: OR means odds ratio;   
  - Nagelkerke test; 

  
 

 - Hosmer and Lemeshow test; *p <0.05 
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Discussion 

 

The present study intends to understand the importance of residential 

neighborhood in the practice of different physical activities and sports of 

Portuguese teenagers. The valorization of the ecological variables has resulted 

in a deeper investigation in the area, showing some guided tendencies which 

are not yet consensual. Besides that, most investigations have tried to explain 

the habitual physical activity, forgetting sports and specific types of sports. This 

study seeks to understand the phenomena linked to the practice of physical 

activity and also the practice of exercise and indoor as well as outdoor sports. 

In the many statistical procedures undergone, the demographic questions 

(gender and age) are consistent in their influence of diverse types of practices 

which are commonly referred in the literature (Kahn et al., 2008; Matos & 

Equipa Aventura Social, 2006; Thompson, et al., 2005). However, significant 

differences can be seen in the preferences of the genders related to the 

practice. The male gender and the younger ones state that they practice all the 

options in the study except the indoor activities. In the technical regressive 

logistic statistic we found a reduction of the practice of exercise regarding the 

male gender. This fact may be because of the type of sports that may be done 

in indoor infrastructures, since they can be more individual and with less 

physical contact among players (Loureiro, 2004), not exposed to natural 

weather conditions (Thompson, et al., 2005) and other aspects related to 

security (Evenson, et al., 2006). 

In all the explained models of the practice obtained by the linear regression 

technique, the demographic questions and the existence of good places to 

spend the free time revealed a bigger importance. This evidence confirms the 

opinion of authors (Molnar, et al., 2004; Mullan, 2003; Romero, 2005) that 

consider the accessibility of the leisure places an important stimulus for the 

practice. This aspect assumes a greater importance among the teenagers aged 

from 12 to 15 years old, for they already have some autonomy to go on foot or 

on their bicycle alone or with their friends (Frank, et al., 2007). For Kahn et 
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al.(2008) the lack of transport to the leisure place is linked to the physical 

inactivity. 

The results of the regressive logistics of the various types of practices are quite 

interesting, particularly the questions related to security. Perception that the 

place is not safe for the children to play seems to be related to the practice of 

physical activity and the outdoor sports and raises the practice of exercise. This 

tends to transmit that the type of practice may be influenced by this perception, 

so as to lead teenagers to seek more guided and safe activities (Molnar, et al., 

2004). 

Trust in the people is another aspect that is linked to the perception of security. 

When we feel that in the neighborhood there are people who we can trust, it 

raises the practice of physical activity (to the other sports activities there was no 

link). This result contradicts the investigation of  Romero (2005) who considers 

that the presence of an adult transmits confidence and it is linked to the 

increase of practice of the teenagers. For the children‟s parents the social 

aspects of the neighborhood (the presence of trust worthy neighbors or their 

children having friends in the neighborhood that play together) are an important 

contribution to increase the indicators of confidence and consequently the 

increase of practice (Veitch, et al., 2006).  

The place being beautiful seems to be important for the teenagers who practice 

outdoor activities. This valorization of the design aspect seems coherent, 

because these teenagers do activities with a strong and sensible link to the 

environment, like in the practice of athletics. For Mota et al. (2005) the design 

aspects of the neighborhood are linked to more practices of physical activity. 

The study of Evenson et al. (2006), with results from 610 girls from the USA, 

uncovered that the design aspects, i.e., the existence of trees, things to see, 

beautiful scenarios, the inexistence of trash are not associated to the rise of 

active transport to school, like  to walk or to ride the bicycle, but it is positively 

linked to the practice of PA. 

The present study has a number of limitations; first, there was a reliance on 

self-reported measures which do not provide accurate prevalence estimates; 
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second, the fact that the questions used are not only directed to the practice of 

the physical activity, which could have led to some difficulties of interpretation of 

those who answered the questionnaire; third the cross-sectional study design 

conditioned the typology of the questions, fourth the reliability and validity of 

neighborhood measures. 

The conclusion of this study leads to the presumption that the social and 

physical characteristics of the place are important for the practice of physical 

activity and sports. The security issue of the neighborhood and the existence of 

quality places are effective factors for the practice, so safety measures should 

be studied and reinforced. The specificity of the type of practice and its 

associated environmental variables should continue to be studied in order to 

manage the definition of specific guidelines for each context. 

 



_________________________________________________ Capítulo 6 – Estudo 2 

104 

 

Capítulo 6 – Estudo 2 - Adolescentes activos e 

adolescentes sedentários: a realidade portuguesa2 

 

Abstract: 

Introdução: Os comportamentos de lazer sedentários são muitas vezes 

associados à reduzida prática de actividade física (AF) dos adolescentes. Esta 

investigação teve como grandes objectivos identificar os perfis de 

adolescentes, com base no tempo que despendem diariamente a ver TV e a 

quantidade de vezes que praticam AF na semana, e compreender as variáveis 

explicativas associadas a cada um.  

Metodologia: A amostra era composta por 4877 indivíduos de ambos os 

géneros, com uma idade média de 14 anos. O instrumento usado foi o 

questionário do estudo Health Behavior in School-aged Children. 

Resultados: Os resultados demonstram que a probabilidade dos jovens 

possuírem um determinado perfil está associado a diferentes variáveis neste 

estudo. Os jovens com o perfil de Telespectadores Não Activos são raparigas 

(OR=0.4; p<.05), no estado de pré-obesidade (OR=2.7; p<.05) e obesidade 

(OR=3.9; p<.05) e as suas famílias são de nível financeiro médio (OR=0.6; 

p<.05). Os jovens Telespectadores Activos são rapazes (OR=3.4; p<.05) e as 

suas famílias são de nível financeiro alto (OR=1.7; p<.05).  

Conclusão: Os jovens com diferentes perfis de comportamentos sedentários e 

activos apresentam características distintas. 

Palavras-chave: Actividade Física, ver TV, sedentarismo, perfil; IMC  

  

                                            
2 Loureiro, N., Matos, M. & Diniz, J. (2010) Adolescentes activos e adolescentes sedentários: a realidade 

Portuguesa. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente, 175-190./ Anexo II 
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Introdução 

 

Uma das grandes preocupações científicas dos últimos anos tem sido 

compreender o impacto das actividades sedentárias no estilo de vida dos 

jovens e a forma como condicionam a prática da actividade física (AF). 

Unanimemente aceite pela sociedade como uma componente importante do 

estilo de vida saudável, a AF tem implicações na prevenção de doenças 

crónicas e da obesidade (Sztainer-Neumark, et al., 2003). 

Ver televisão (TV), enquanto actividade sedentária, tem sido um dos 

comportamentos mais estudado como potencial obstáculo à prática da AF, 

contudo, no caso dos jovens, a quantidade de tempo despendido a ver TV não 

aumentou significativamente aos últimos 50 anos. Estes resultados podem 

distorcer o real impacto do excesso de TV na saúde pública (mais televisões 

em casa, mais canais e mais conteúdos) (Marshall, et al., 2006), revelando-se, 

assim, existir elementos suficientes para recomendar fixação de um limite para 

o tempo gasto a ver televisão, especialmente para os jovens (Rey-López, 

Vicente-Rodríguez, Biosca, & Moreno, 2008). Este e outros comportamentos 

sedentários (CS) aumentam o tempo em que a pessoa está inactiva. 

Os altos consumidores de TV e jogos de vídeo são geralmente do género 

masculino, o que sugere a preferência comportamental de um género 

específico. O uso de TV, jogos de vídeo, computador, Internet, ler revistas, 

abrangem 5 horas do dia dos jovens, sendo que 50 a 60% dessas horas são 

para a TV (Marshall, et al., 2006). Já Olds, Ridley e Dollman (2006) consideram 

que a TV consome 73% do tempo de exposição ao ecrã, sendo assim evidente 

que este entretenimento ocupa a maior parte dos tempos livres (Biddle, Gorely, 

et al., 2009). 

No entanto, o facto de considerar-se apenas a televisão como comportamento 

sedentário que influencia só por si a prática de AF é redutor. Esta ideia fica 

bem patente no estudo de Singh, Kogan, Siahpush e van Dyck (2008) que, com 

uma ampla amostra de adolescentes, verificaram que os níveis de inactividade 

aumentam e os níveis de AF diminuem significativamente em relação ao 
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aumento dos níveis de exposição à televisão, uso do computador e sono 

inadequado. 

A quantidade de tempo despendido a ver TV parece estar relacionado com o 

aumento do IMC, pois verificou-se que os jovens que não cumprem as 

recomendações do uso de entretenimento electrónico (< 2 h/dia) têm 63% mais 

probabilidade de serem classificados com excesso de peso do que os jovens 

que cumpriam essas recomendações (Spinks, Macpherson, Bain, & McClure, 

2007). Já Van den Bulck e Hofman (2009) consideram que são necessárias 

duas horas e meia de exercício por semana para compensar 7 horas de 

televisão por semana, de forma a evitar o sobrepeso. 

Estudos longitudinais indicam que a quantidade de tempo despendido a ver TV 

diminui durante a adolescência, mas os jovens considerados altos 

consumidores tendem a manter o mesmo comportamento enquanto adultos 

(Marshall, et al., 2006). 

O tempo de exposição ao ecrã durante a semana diminui com o aumento do 

suporte e controlo maternal, habilitação parental, o ano escolar e o estatuto 

económico da escola. Por outro lado, aumenta com comportamentos rebeldes 

e com o facto de o indivíduo já ter reprovado na escola. Assim como as 

probabilidades de um pior desempenho escolar aumentam com uma maior 

exposição ao ecrã durante os dias da semana (Sharif & Sargent, 2006).  

A maior utilização do ecrã parece estar associada ao género masculino, com 

baixa AF, que passa mais de 25% do tempo de exposição ao ecrã a jogar jogos 

de vídeo, dorme menos e tem menor estatuto socioeconómico (Olds, et al., 

2006). 

A inovação desta investigação incide na criação de perfis de adolescentes, 

definidos através da interacção entre a quantidade de tempo despendido por 

dia a ver TV e o número de vezes que pratica AF na semana, e na identificação 

das variáveis associadas a cada um dos perfis.  
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Metodologia 

 

O presente estudo utilizou dados da amostra Portuguesa de 2006 da “Health 

Behaviour in School-Aged Children” (HBSC) (Matos & Equipa Aventura Social, 

2006). HBSC é um estudo colaborativo da World Health Organization (WHO) 

que tem como grandes objectivos estudar e monitorizar os estilos de vida dos 

adolescentes e os seus comportamentos nos diferentes contextos sociais. O 

estudo iniciou-se em 1982 com a participação de investigadores de 3 países e 

no ano de 2006 participaram investigadores de 44 países. 

 

Instrumento 

 

O instrumento utilizado foi o questionário “Comportamento e Saúde em jovens 

em idade escolar”. Os países participantes no estudo HBSC incluíram todos os 

itens obrigatórios do questionário, que abrangem diferentes aspectos da saúde: 

a nível demográfico, comportamental e psicossocial. Todas as questões 

seguiram o formato indicado no protocolo (Currie, et al., 2001), englobando 

questões demográficas (idade, género, estatuto socioeconómico); questões 

relativas à saúde positiva; consumo de álcool tabaco e drogas; AF; 

comportamentos sexuais; lesões e violência; família; grupo de pares e lazer; 

cultura de grupo e atitudes e conhecimentos face ao VIH/SIDA. 

 

Amostra e recolha de dados 

 

De uma lista nacional estratificada por região, foram seleccionadas 

aleatoriamente 136 escolas públicas de Portugal Continental, tendo a turma 

sido escolhida como a unidade de análise. O questionário foi entregue aos 

alunos pelos professores durante as suas aulas. Os estudantes que faltaram 
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nesse dia à escola não foram incluídos no estudo. O preenchimento do 

questionário foi realizado de forma voluntária e anónima. Após o 

preenchimento, todos os questionários foram entregues ao professor que os 

colocou num envelope e o selou na presença dos alunos. 

A amostra é constituída por 4877 indivíduos, Trata-se de uma amostra 

representativa dos estudantes do 6.º, 8.º e 10.º ano que frequentavam o ensino 

regular em Portugal. Assim, 50,4% (2460) dos participantes pertencem ao 

género feminino e 49,6% (2417) pertencem ao género masculino, 

apresentando uma média de idade de 14 anos ( DP  1.89 para a idade), 

variando entre o mínimo de 10 anos e o máximo de 20 anos. No que se refere 

ao ano de escolaridade, 31,7% (1546) frequentavam o 6.º ano, 35,7% (1740) 

frequentavam o 8.º ano e 32,6% (1591) frequentavam o 10.º ano.  

 

Variáveis 

 

Atendendo à finalidade do estudo, e de acordo com a extensa revisão 

bibliográfica realizada, foi seleccionado um conjunto de variáveis do inquérito 

HBSC de 2006 que se encontra exposto na Tabela 8. A análise mais 

pormenorizada das variáveis pode ser encontrada no relatório internacional 

(Currie, et al., 2001).  
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Tabela 8 - Questões do instrumento utilizadas na investigação e sua codificação 

Questões Código 

1 – Tu és rapaz ou rapariga? a) Rapaz; b) Rapariga 

2 – Em que ano nasceste?  

13 – Nos últimos 7 dias, quantos dias praticaste 
actividade física, num total de pelo menos 60 min., 
por dia? 

de 0 a 7 dias 

26 – Qual o teu peso sem roupa?  

27 – Qual é a tua altura actual sem sapatos?  

30 – Nos últimos seis meses, com que frequência 
sentiste o seguinte: a) dores de cabeça, b) dores de 
estômago, c) dores nas costas, d) estar 
triste/deprimido, e) estar irritado ou de mau humor, f) 
estar nervoso, g) dificuldades em adormecer, h) 
tonturas, i) dores de pescoço e ombros, j) medo, l) 
cansaço e exaustão 

1- Quase todos os dias; 2- mais 
de que uma vez por semana, 3- 
quase todas as semanas; 4- 
quase todos os meses , 5- 
Raramente ou nunca 

31 – Achas que o teu corpo é ou está: 
a- Muito magro, b- um pouco 
magro, c- ideal, d- um pouco 
gordo, e- muito gordo 

41.2 – Tens quantos irmãos? / Quantas irmãs?  

45- Como consideras que a tua família está a nível 
financeiro? 

a- Muito bem; b- bem, c- média, 
d- não muito bem; e- bastante 
mal 

66- Durante o teu tempo livre, quantas horas por dia 
costumas ver televisão (incluindo vídeos e DVDs) na 
semana? 

a- Nenhuma, b- cerca de 30 
min./dia, c- 1h/dia, d- 2h/dia, e- 
3h/dia, f- e 4h/dia, g- 5h/dia, h- 
6h/dia, i- 7h/dia ou mais 

97 – Lê as frases que se seguem e assinala aquilo que 
achas em relação ao local onde vives: a – as pessoas 
dão-se bem e falam uns com os outros, b- é seguro 
para as crianças brincar na rua durante o dia, c- pode-
se confiar nas pessoas da zona, d- há bons locais 
para passar o tempo livre, e- há muitos locais para 
divertimento nocturno, f- há muitas vezes violência e 
roubos, g- é uma zona bonita, h– é uma zona isolada 
demais, i- tem bons serviços públicos. 

0- Não, 1- Sim 

 

A partir das variáveis prática de AF e ver TV, foram construídos 4 padrões 

extremos que resultam da forma como os adolescentes realizam as referidas 

variáveis. Assim, os adolescentes do tipo Não Telespectadores Activos são os 

indivíduos que vêm TV e vídeo menos de 2 horas por dia e que praticam AF 

mais de 5 dias na semana; os de tipo Telespectadores Não Activos são os que 

vêm TV e vídeo mais de 5 horas por dia e que praticam AF menos de 3 vezes 

por semana; os Telespectadores Activos são os que vêm TV e vídeo mais de 5 

horas por dia mas que praticam mais de 5 dias por semana e os adolescentes 

do tipo Não Telespectadores Não Activos são aqueles que vêm menos 2 horas 

de TV e vídeo por dia e praticam menos de 3 vezes por semana de AF. Foi 
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igualmente definido um outro grupo, denominado de Telespectadores 

Moderados e Activos Moderados, que era constituído pelos adolescentes que 

viam TV e vídeo entre 3 e 5 horas por dia e praticavam AF entre 3 a 5 vezes na 

semana. 

Tabela 9 - Construção de variáveis e sua designação 

Variáveis codificação 

Idade 
1- ≤12 anos, 2- 13 a 15 anos, 3 > 15 

anos 

IMC (Peso/Estatura
2
) 1 a 4 (de magreza a obesidade) 

N.º de irmãos, n.º de irmãs 
0 – 0 irmão(a); 1- 1 a 2 irmãos(as), 

2-> 2 irmão(as)  

Perfil dos adolescentes  

(ver TV e vídeo e Prática de AF)  

0 – TMAM (3-5 h/dia ver TV e vídeo + 
4-5 dias/sem AF); 1- NTA (<2 h/dia ver 
TV e vídeo+ >5 dias/sem AF); 2- TNA 

(>5 h/dia ver TV e vídeo + <3 
dias/sem); 3- TA (>5 h/dia ver TV e 

vídeo + >5 dias/sem AF); 4- NTNA (<2 
h/dia ver TV e vídeo+ <3 dias/sem AF) 

Nível financeiro da família 0 – Baixo; 1- Médio; 2- Alto 

Satisfação com o corpo 
0- Muito insatisfeito, 1- Insatisfeito, 2- 

Satisfeito 

Características do bairro (KMO: 0.7): 

Car. Sociais: a) As pessoas dão-se bem e falam 
uns com os outros?; b) É seguro para as 
crianças brincar na rua durante o dia?; c) Pode-
se confiar nas pessoas da zona?; f) Há muitas 
vezes violência e roubos? 

Car. Físicas: d) Há bons locais para passar o 
tempo livre?; e) Há muitos locais para 
divertimento nocturno?; g) É uma zona bonita?; 
i) Tens bons serviços públicos (C. de saúde, C. 
de juventude, etc.).  

0- Descontente; 1 - Indiferente; 2- 
Contente  

Sintomas Físicos (Cronbach Alpha= 0,7): 

(Dor de estômago, dor de cabeça, dores de 
costas, dores pescoço e ombros, cansaço e 
exaustão) 

0- Casualmente; 1- Frequentemente 
 

Sintomas Psicológicos (Cronbach Alpha= 0,8): 

(Estar triste/deprimido, estar irritado, estar 
nervoso, dificuldades em dormir, tonturas, 
medo) 

Legenda: TNA – Telespectadores Não Activos; NTA – Não Telespectadores Activos; NTNA- Não Telespectadores Não 
Activos; TA- Telespectadores Activos; TMAM – Telespectadores moderados e Activos Moderados 
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Na construção das variáveis “Sintoma Psicológico” e “Sintomas Físicos” 

recorreu-se ao teste de Alpha de Cronbach, para se verificar a consistência 

interna entre as várias variáveis tendo-se registado um resultado de 0,8 e 0,7, 

respectivamente.  

As variáveis foram construídas com o recurso à técnica de extracção de 

factores pelo método das componentes principais, seguida de uma rotação 

Varimax. O resultado do Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) indica que os coeficientes 

da variável “Características do bairro” (“Sociais” e “Físicas”) são considerados 

razoáveis (0.7) (Pestana & Gageiro, 2003). 

A classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) foi definida segundo os 

parâmetros de Cole, Bellizzi, Flegal e Dietz (2000) que tomam em 

consideração a idade e o género na classificação dos adolescentes num 

parâmetro normal (sem excesso de peso), com excesso de peso ou com 

obesidade. Do grupo de jovens classificados no parâmetro “normal” (sem 

excesso de peso), separou-se o grupo de jovens com valores de IMC menores 

que 17, que foram categorizados no nível “magreza”. 

 

Análise estatística 

 

O tratamento e análise dos dados foram feitos através do programa SPSS 

versão 16 para Windows (SPSS, Chicago IL, USA). 

Os adolescentes foram agrupados em cinco grupos, dos quais quatro 

integravam indivíduos que referiram comportamentos elevados e/ou baixos no 

que se referiam à combinação de praticar AF e o ver TV e vídeo. O quinto era o 

grupo dos jovens com comportamentos moderados. 

Procedeu-se à comparação dos grupos, através do teste de ², no que se 

referia à idade, género, número de irmãos, IMC, sintomas psicológicos, 

sintomas físicos, nível financeiro da família, nunca ter praticado desporto, 

satisfação com o corpo, sentimento em relação à vida, opinião sobre as 

características sociais do bairro e opinião sobre as características físicas do 
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bairro. Para identificar as diferenças significativas entre os grupos no que 

respeita aos diversos itens, foi considerado o valor ≥|1.9| do residual ajustado.  

Numa segunda fase foi aplicado o teste de regressão logística, onde se 

procurou explicar características associadas a cada grupo, usando as variáveis 

significativas a controlarem-se entre si. 

 

Resultados 

 

A análise descritiva (frequência e percentagem) do género e da faixa etária da 

amostra total e, de acordo com a definição dos perfis dos adolescentes, 

encontra-se apresentada na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Estatística descritiva (frequências e percentagem) do género e das faixas 
etárias para o total da amostra e acordo com os perfis dos adolescentes. 

 Total 

n 

Perfil dos adolescentes 

TNA n(%) NTA n(%) TA n(%) NTNA n(%) TMAM n(%) 

N. de estudantes 4769 398 (8.3) 245 (5.1) 229 (4.8) 417(8.7) 3480 (73) 

Género       

Feminino 2415 275 (11.4) 81 (3.4) 51 (2.1) 264 (10.9) 1744 (72.2) 

Masculino 2354 123 (5.2) 164 (7) 178 (7.6) 153 (6.5) 1736 (73.7) 

Idade       

≤ 12 anos 1339 101 (7.5) 111 (8.3) 77 (5.8) 137 (10.2) 913 (68.2) 

13 a 15 anos 1559 135 (8.7) 75 (4.8) 99 (6.4) 104 (6.7) 1146 (76.4) 

> 15 anos 1744 145 (8.3) 53 (3) 49 (2.8) 164 (9.4) 1333 (76.4) 

Legenda: TNA – Telespectadores Não Activos; NTA – Não Telespectadores Activos; TA- Telespectadores Activos; 

NTNA- Não Telespectadores Não Activos; TMAM – Telespectadores moderados e Activos Moderados 

 

Dos 4769 adolescentes que responderam ao questionário, 3480 (73%) 

pertenciam ao grupo de Telespectadores Moderados e Activos Moderados, 417 

(8.7%) pertenciam ao grupo Não Telespectadores Não Activos, 398 (8.3%) 

pertenciam ao grupo Telespectadores Não Activos, 245 (5.1%) integravam o 
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grupo Não Telespectadores Activos e 229 (4.8%) eram do grupo 

Telespectadores Activos.  

É interessante salientar que o perfil juvenil com maior número de indivíduos é o 

que apresenta uma prática de AF e consumo de TV moderados, e que o menor 

grupo (mas que representa 4.8% da amostra) é composto por jovens que 

conseguem conciliar no seu dia elevados índices de prática de AF com um 

elevado tempo despendido a ver TV. 

Das diversas variáveis estudadas e de acordo com a análise da literatura 

efectuada, procurou-se verificar quais as variáveis que apresentavam 

diferenças significativas entre os grupos, de forma a possibilitar a definição de 

um padrão para cada um deles (ver Tabela 11). 

Existem diferenças significativas quanto ao género (² =1.85; p<0.05), o que 

nos leva a constatar a predominância dos rapazes nos grupos Não 

Telespectadores Activos e Telespectadores Activos, enquanto as raparigas são 

mais nos grupos Telespectadores Não Activos e Não Telespectadores Não 

Activos.  

Em relação à idade, as diferenças significativas (² = 85.7; p<0.05) foram 

encontradas em todos os grupos com excepção para o grupo Telespectadores 

Não Activos. Nos grupos Não Telespectadores Activos e Telespectadores 

Activos verifica-se um predomínio de jovens menores de 15 anos, enquanto no 

grupo Não Telespectadores Não Activos são os mais velhos que sobressaem.  

Na classificação do IMC, de acordo com os grupos, foram identificadas 

diferenças significativas no grupo Telespectadores Activos e no grupo 

Telespectadores Não Activos (² = 26.4; p<0.05). 
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Tabela 11 - Análise das variáveis género, idade, IMC, n.º de irmãos, n.º de irmãs e nível 
financeiro da família em função dos perfis dos adolescentes 

 
TNA NTA TA NTNA TMAM 

² 
n % n % n % n % n % 

Género * (n=4769)           

1,85 
Feminino 275 69.1 81 33.1 51 22.3 264 63.3 1744 36.6 

Masculino 123 30.9 164 66.9 178 77.7 153 36.7 1736 36.4 

            

Idade * (n=4662)           

85.7 
≤ 12 anos 101 26.5 111 46.4 77 34.2 137 33.8 913 26.9 

13 a 15 anos 135 35.4 75 31.4 99 44 104 25.7 1146 33.8 

> 15 anos 145 38.1 53 22.2 49 21.8 164 40.5 1333 39.3 
            

IMC * (n=4327)           

26.4 

Magreza 58 15.7 40 17.9 42 20.6 42 11.7 432 13.6 

Normal 281 75.9 171 76.7 153 75 284 79.1 2493 78.6 

Excesso de peso 21 5.7 9 4 6 2.9 29 8.1 211 6.7 

Obesidade 10 2.7 3 1.3 3 1.5 4 1.1 35 1.1 
            

N.º de irmãos * (n=4112)          

16.8 
0 154 44.5 84 41.6 85 45.2 176 48.6 1375 45.6 

1 a 2 174 50.3 108 53.5 92 48.9 173 47.8 1560 51.8 

> 2 18 5.2 10 5 11 5.9 13 3.6 79 2.6 
            

N.º de irmãs * (n=4084)          

16.9 
0 164 48.8 89 42.8 77 40.3 167 46.8 1410 47.1 

1 a 2 154 45.8 113 54.3 108 56.5 175 49 1507 50.4 

> 2 18 5.4 6 2.9 6 3.1 15 4.2 75 2.5 
            

Nível Financeiro da família * (n=4670)   

40.6 
Baixo 60 15.2 19 7.8 29 12.9 47 11.5 316 9.2 

Médio 164 41.4 91 37.4 69 30.7 139 34 1468 42.7 

Alto 172 43.4 133 54.7 127 56.4 223 54.5 1650 48 

Legenda: TNA – Telespectadores Não Activos; NTA – Não Telespectadores Activos; TA- Telespectadores Activos; NTNA- 

Não Telespectadores Não Activos; TMAM – Telespectadores moderados e Activos Moderados; * ² valores significativos 

para p<0,05; Residuais ajustados ≥|1.9| são considerados significativos (in bold)  

 

Na variável nível financeiro da família, com excepção para o grupo Não 

Telespectadores Activos, todos os grupos apresentam diferenças (² = 40.6; 

p<0.05), em particular os adolescentes classificados como nível médio dos 

grupos Telespectadores Activos e Não Telespectadores Não Activos. 
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Tabela 12 - Análise das variáveis satisfação com o corpo, sintomas psicológicos, 
sintomas físicos, características físicas do bairro e características sociais do bairro em 

função dos perfis dos adolescentes 

 
TNA  NTA TA NTNA TMAM 

² 
n % n % n % n % n % 

Satisfação com o corpo * (n=4727)        

44,3 
Muito Insatisfeito 31 7.9 7 2.9 9 3.9 32 7.7 141 4.1 

Insatisfeito 179 45.5 84 34.3 83 36.2 182 43.9 1570 45.6 

Satisfeito 183 46.6 154 62.9 137 59.8 201 48.4 1734 50.3 
            

Sintomas Psicológicos * (n=4627)         

21,3 Casualmente 224 57.6 163 69.1 139 63.5 248 60.9 2274 67.4 

Frequentemente 165 42.4 73 30.9 80 36.5 159 39.1 1102 32.6 
            

Sintomas Físicos * (n=4670)         

13,9 Casualmente 225 58.6 163 67.4 153 68 246 59.9 2240 65.7 

Frequentemente 159 41.4 79 32.6 72 32 165 40.1 1168 34.3 
            

C. Físicas do bairro * (n=4467)         

18.9 
Descontentes 85 22.5 32 13.9 34 16.2 82 21.1 622 19.1 

Indiferentes 97 25.7 52 22.5 50 23.8 116 29.8 888 27.2 

Contentes 196 51.9 147 63.6 126 60 191 49.1 1749 53.7 
            

C. Sociais do bairro * (n=4511)         

22.5 
Descontentes 61 16 22 9.7 27 12.4 51 13 407 12.4 

Indiferentes 112 29.4 42 18.6 45 20.6 105 26.9 804 24.4 

Contentes 208 54.6 162 71.7 146 67 235 60.1 2084 63.2 

Legenda: TNA – Telespectadores Não Activos; NTA – Não Telespectadores Activos; TA- Telespectadores Activos; 
NTNA- Não Telespectadores Não Activos; TMAM – Telespectadores moderados e Activos Moderados. 

* ² valores significativos para p<0,05; Residuais ajustados ≥|1.9| são considerados significativos (in bold) 

 

Na Tabela 12 pode observar-se as diferenças que existem em todos os grupos 

(²=44.3; p<0.05) no que se refere à satisfação corporal, mas é nos grupos Não 

Telespectadores Activos e Telespectadores Activos que se registam os valores 

mais elevados (62,9 % e 59,8 % respectivamente). 

Os relatos de problemas psicológicos e fisiológicos foram identificados de 

forma significativa nos grupos Telespectadores Não Activos, Não 

Telespectadores Não Activos e Telespectadores Moderados e Activos 

Moderados, sendo o grupo de Telespectadores Não Activos o que apresenta o 

valor mais elevado na regularidade das duas sintomáticas. 

A avaliação dos adolescentes de acordo com as características físicas do 

bairro difere significativamente (² = 40.6; p<0.05) nos grupos Telespectadores 

Não Activos, Não Telespectadores Activos e Não Telespectadores Não Activos. 

O grupo Não Telespectadores Activos apresenta valores mais elevados de 

satisfação (63.6%) com as referidas particularidades. Quanto às características 
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sociais as significâncias encontram-se nos grupos Telespectadores Não 

Activos, Não Telespectadores Activos, verificando-se igualmente que o grupo 

Não Telespectadores Activos apresenta maiores percentagens de satisfação 

(71.7%). 

A Tabela 13 apresenta os valores de odds ratio ajustados da estatística 

regressão logística para as variáveis género, idade, IMC, número de irmãos e 

irmãs, satisfação corporal, sintomas e as características do local e as suas 

influências na constituição dos perfis dos adolescentes na combinação da 

prática da AF e ver TV e vídeo. 

A probabilidade de os adolescentes possuírem um determinado perfil está 

relacionado com diferentes variáveis em estudo. Assim, possuir um perfil 

Telespectadores Não Activos encontra-se associado ao género, onde é mais 

provável pertencer ao género feminino (OR=0.4; p<.05), ao estado de pré-

obesidade (OR=2.7; p<.05) e obesidade (OR=3.9; p<.05), ao residir com uma a 

2 irmãs (OR=2.1; p<.05) e mais de duas irmãs (OR=2.3; p<.05) e ao possuir 

um nível financeiro da família médio (OR=0.6; p<.05). 

Pertencer ao perfil Não Telespectadores Activos encontra-se associado ao 

género masculino (OR=1.9; p<.05), ao aumentar da idade (OR=1.2; p<.05) e ao 

sentir-se mais satisfeito com o seu próprio corpo (OR=1.8; p<.05).  

Já o grupo de jovens com características de Telespectadores Activos está 

apenas associado ao género masculino (OR=3.4; p<.05) e ao facto de 

percepcionarem as suas famílias de nível financeiro alto (OR=1.7; p<.05). 

Os adolescentes do tipo Não Telespectadores Não Activos têm menor 

probabilidade de serem do género masculino (OR=0.6; p<.05) e as suas 

famílias serem de nível financeiro alto (OR=0.5; p<.05). 

Quanto aos adolescentes Telespectadores Moderados e Activos Moderados 

estão associados significativamente ao residir com uma a duas irmãs (OR=0.6; 

p<.05), ao alto nível das famílias (OR=0.8; p<.05) e à satisfação com o corpo 

(OR=0.8; p<.05). Contudo, é bastante interessante o facto de ser o único grupo 

onde não se verificam diferenças significativas na variável género. 
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Tabela 13 - Regressão logística para género, ano de escolaridade e características do 
bairro residencial em função de cada tipo de prática 

Variável  

TNA NTA TA NTNA TMAM 

OR (95%CI) OR (95%CI) OR (95%CI) OR (95%CI) OR (95%CI) 

Género      

Feminino (1)      

Masculino  0.4 [0.3-0.6]* 1.9 [1.3-2.7]* 3.4 [2.2-5.1]* 0.6. [0.6-0.8]* 1.1 [0.9-1.4] 

Idade  1.0 [0.9-1.0] 1.2 [1.1-1.4]* 1.1 [1.0-1.2] 1.0 [0.9-1.1] 0.9 [0.9-1.0] 

IMC   

Magreza (1)      

Normal 2.4 [1.0-5.9] 0.8 [1.0-6.2] 0.6 [0.7-4.3] 1.1 [0.3-4.0] 0.6 [0.3-1.3] 

Excesso de peso 2.7 [1.2-6.1]* 0.8 [0.1-6.4] 0.8 [0.1-6.4] 0.7 [0.2-2.3] 0.6 [0.3-1.3] 

Obesidade 3.9 [1.4-10.4]* 0.6 [0.7-5.1] 3.0 [0.2-35.5] 0.6 [0.2-2.0] 0.5 [0.3-1.2] 

N.º de irmãos  

0 (1)      

1- 2  1.1 [0.5-2.2] 1.9 [0.9-4.2] 1.3 [0.5-3.2] 1.1 [0.6-2.3] 0.7 [0.5-1.2] 

> 2  1.2 [0.6-2.4] 1.6 [0.7-3.7] 1.2 [0.5-2.9] 1.6 [0.8-3.2] 0.7 [0.4-1.0] 

N.º de irmãs  

0 (1)      

1- 2  2.1 [1.2-4.0]* 1.0 [0.4-2.6] 1.3 [0.5-3.5] 1.3 [0.7-2.7] 0.6 [0.4-0.9]* 

> 2  2.3. [1.2-4.2]* 0.8 [0.3-2.1] 1.0 [0.4-2.6] 1.4 [0.67-2.9] 0.6 [0.4-1.0] 

Nível financeiro das Famílias  

Baixo (1)      

Médio 0.6 [0.4-0.9]* 2.0 [0.9-4.2] 0.9 [0.5-1.6] 1.2 [0.9-1.6] 1.2 [0.9-1.5] 

Alto 1.0 [0.8-1.3] 1.2 [0.9-1.8] 1.7 [1.1-2.5]* 0.5 [0.3-0.9]* 0.8 [0.7-0.9]* 

Satisfação com o corpo  

Muito Insatisfeitos (1)      

Insatisfeitos 0.8 [0.4-1.4] 1.6 [0.6-4.2] 1.8 [0.6-5.1] 1.0 [0.8-1.3] 1.2 [0.8-1.8] 

Satisfeitos 1.0 [0.8-1.3] 1.8 [1.2-2.6]* 1.4 [1.0-2.1] 1.1 [0.8-1.4] 0.8 [0.7-0.9]* 

Sintomas Físicos  

Casualmente (1)      

Frequentemente 1.1 [0.8-1.5] 0.3 [0.5-1.2] 1.0 [0.6-1.5] 1.1 [0.8-1.4] 1.0 [0.8-1.2] 

Sintomas Psicológicos  

Casualmente (1)      

Frequentemente 0.0 [0.7-1.2] 1.1 [0.7-1.7] 1.5. [1.0-2.3] 1.2 [0.9-1.6] 0.9 [0.7-1.1] 

Características Físicas do meio  

Descontentes (1)      

Indiferentes 1.1 [0.8-1.5] 0.9 [0.6-1.6] 0.9 [0.5-1.5] 0.9 [0.7-1.3] 1.0 [0.8-1.3] 

Contentes 1.3 [0.9-1.8] 1.2 [0.8-1.9] 0.7 [0.5-1.1] 1.1 [0.8-1.5] 0.9 [0.7-1.1] 

Características Socais do meio  

Descontentes (1)      

Indiferentes 0.8 [0.5-1.1] 1.3. [0.7-2.5] 1.0 [0.5-1.5] 1.0 [0.7-1.6] 1.1 [0.8-1.4] 

Contentes 0.8 [0.6-1.1] 1.4. [0.9-2.0] 1.0 [0.7-1.6] 1.0 [0.7-1.3] 1.0 [0.8-1.3] 

  
  0.05 0.07 0.08 0.03 0.03 


  
 ; p 11.315; 0.18 5.672; 0.68 2.319; 0.97 7.645; 047 4.183; 0,84 

Legenda: TNA – Telespectadores Não Activos; NTA – Não Telespectadores Activos; TA- Telespectadores Activos; 
NTNA- Não Telespectadores Não Activos; TMAM – Telespectadores moderados e Activos Moderados. Note: OR 

means odds ratio;   
  - Nagelkerke test; 

  
 

 - Hosmer and Lemeshow test; *p <0.05 
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Discussão 

 

O presente estudo pretende compreender quais as varáveis que se encontram 

associadas a perfis comportamentais específicos dos adolescentes 

portugueses. É interessante verificar que existem adolescentes nos cinco 

grupos de perfis definidos, mesmo naqueles que aparentemente são 

incompatíveis, como são os casos do Telespectadores Activos e dos Não 

Telespectadores Não Activos. Este aspecto vem demonstrar que a forma como 

os jovens relacionam os comportamentos activos e sedentários é diversa e 

multifacetada (Marshall, et al., 2006). O perfil juvenil que apresenta maior 

número de indivíduos é o grupo de Telespectadores Moderados e Activos 

Moderados (73%) o que contraria as indicações de Marshall, et al (2006) que 

considera que 66% dos jovens são baixos consumidores de TV (menos de 

duas horas por dia). 

Os grupos com baixos índices de prática de AF (Telespectadores Não Activos 

e Não Telespectadores Não Activos) têm uma grande probabilidade de serem 

constituídos por mais jovens do género feminino, corroborando diversos 

estudos que indicam uma menor prática deste género em questão 

comparativamente com o masculino (Duncan, Duncan, Strycker, & Chaumeton, 

2007; Olds, et al., 2009; Singh, et al., 2008; Springer, Hoelscher, Castrucci, 

Perez, & Kelder, 2009). Os grupos activos (Não Telespectadores Activos e 

Telespectadores Activos) apresentam uma forte probabilidade de serem 

constituídos por mais jovens do género masculino.  

A idade encontra-se apenas associada ao grupo de Não Telespectadores 

Activos, em que os dados indicam uma probabilidade de 20% por cada ano de 

idade. Para Kahn, et al. (2008) o predictor mais forte da AF é a idade, em que 

se verifica um aumento no início da adolescência e começa a diminuir depois 

dos 13 anos de idade em ambos os géneros. No entanto, todas as formas de 

visionamento de ecrãs têm o seu pico nos anos pré-pubertários (Olds, et al., 

2009) e diminuem com a idade (Marshall, et al., 2006). No estudo realizado por 

Nelson, Gordon-Larsen, Adair e Popkin (2005) foram identificados sete padrões 
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de actividade e os adolescentes caracterizados por comportamentos sedentário 

e activos apresentam um declínio mais acentuado com a idade. 

O grupo de Telespectadores Não Activos encontra-se associado aos estatutos 

de pré-obesidade e obesidade, o que confirma as indicações de Knutson e 

Lauderdale (2007) que afirmam que por cada hora de exposição à televisão, 

existe um aumento de 20% de risco de obesidade. Elevados índices de tempo 

gasto a ver TV associados a baixos níveis de práticas físicas, aumentam o 

risco do adolescente se tornar obeso (te Velde et al., 2007). 

A percepção do nível financeiro da família aparece associada a todos os 

grupos, com excepção do grupo Telespectadores Não Activos, mas com 

sentidos diferentes. Apenas no grupo Telespectadores Activos existe a 

probabilidade positiva da família do adolescente ter um nível elevado, em todos 

os outros grupos a tendência é negativa. Este resultado contradiz a revisão da 

literatura realizada por Gorely, Marshall e Biddle (2004) e a investigação de 

Ekelund et al. (2006) que encontraram independência entre a visualização da 

TV e o nível socioeconómico da família. Contudo, um dos mais frequentes 

preditores para a prática da AF nos adolescentes é o status financeiro da 

família (Singh, et al., 2008).  

O grupo de Não Telespectadores Activos apresenta 80% de probabilidade de 

apresentar maior satisfação corporal, o que vem ao encontro dos resultados 

encontrados por Nelson e Gordon-Larsen (2006) que referem que os jovens 

activos têm menor probabilidade de terem baixa auto-estima e maior 

probabilidade de terem comportamentos positivos. 

Quanto à percepção de sintomas físicos e psicológicos, não foram encontradas 

nenhumas associações com os grupos, mas existem estudos que associam 

significativamente o stress percepcionado pelos jovens com as queixas de dor 

e saúde nas raparigas e os riscos de queixas são mais evidente nos 

estudantes inactivos (Sundblad, Jansson, Saartok, Renström, & Engström, 

2008). Assim como, a sensação de doença aumentava com o incremento do 

tempo de exposição à TV e vídeo na semana e fim-de-semana (Sharif & 

Sargent, 2006). 
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As questões do contexto residencial do adolescente, tal como a baixa 

incidência de crimes, têm sido correlacionadas com a prática de AF e de 

adopção de CS (Ferreira, van der Horst, Wendel-Vos, van Lenthe, & Brug, 

2007). Também o facto de existirem instalações desportivas na vizinhança 

proporciona 1,7 vezes mais probabilidades de praticar AF depois da escola 

(Tucker, et al., 2009). Contudo, nos dados desta investigação não foram 

encontradas associações entre o meio residencial e os diversos grupos em 

estudo. 

A identificação de padrões comportamentais nos adolescentes permite-nos 

caracterizar as variáveis associadas e de que forma estas influenciam os 

referidos padrões. No caso do perfil não activo e com elevado consumo de 

horas de TV (Telespectadores Não Activos) verificou-se uma associação com o 

género, com o IMC, com o número de irmãs com que reside e com o nível 

financeiro da família. No caso do perfil activo e com reduzido tempo de TV 

(Não Telespectadores Activos) verifica-se uma associação com o género 

masculino, com a idade e com a satisfação corporal. 
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Capítulo 7 – Estudo 3 – Are fatigue and sleeping 

difficulty related with adolescent physical activity and 

sedentary behaviour? Highlights from the Portuguese 

HBSC study. 3  

 

Abstract: 

Introduction: In modern times young people increasingly have an unhealthy 

lifestyle. The practice of regular physical activity is associated to positive effects 

on health of adolescents. The purpose of this study is to understand the 

relationship between physical activity and sedentary behaviour with sleeping 

difficulties and fatigue in Portuguese adolescents. 

Method: The sample consisted of 4877 individuals of both sexes, with an 

average age of 14 years old. The instrument used was a questionnaire study of 

the Health Behaviour in School-Aged Children. It was used the χ² tests, multiple 

linear regression and a logistic regression as statistical analysis. 

Results: The increase of the practice of physical activity (PA) during the week 

was associated to the male gender (OR = 0.3, p <.05), to the decrease by 10% 

per year of age of the subjects (OR = 0.9, p <.05) and too often watch TV/DVD 

during the weekend (OR = 1.2, p <.05). 

Conclusion: The practice of PA of Portuguese adolescents is not associated to 

fatigue and sleeping difficulty. Associations were found related to the male 

gender, age and watching TV during weekends. 

Keywords: physical activity, sleeping difficulty, fatigue, adolescents 

  

                                            
3 Loureiro, N. Matos, M & Diniz, A. (In Press) Are fatigue and sleeping difficulty related with 
adolescent physical activity and sedentary behaviour? Highlights from the Portuguese HBSC 
study. Archives of Exercise in Health and Disease 
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Introduction 

 

In recent years, several researchers (Biddle, Gorely, Marshall, Murdey, & 

Cameron, 2004; Nelson, et al., 2006; Trost & Loprinz, 2008) from very distinct 

fields of study have devoted their attention to the lifestyles of teenagers and to 

the many associated variables. One of these variables is associated to the 

practice of Physical Activity (PA) and researchers seek to broaden their 

knowledge by identifying and understanding the factors that influence it.  

Unanimously accepted by society as an important component of healthy 

lifestyle, PA is associated to the prevention of chronic diseases and obesity 

(Neumark-Sztainer, et al., 2003). However, Portugal is one of the countries of 

Europe that has a higher number of individuals claiming not to have practiced 

any sports or PA in the last six years (Eurobarometer, 2006, 2010) and the 

available data show that only one third of the adult population practices the 

recommended levels of PA (Sjöström, et al., 2006). Comparing to other 

European Union countries, only 27% of the Portuguese population claims to 

practice regularly PA (Eurobarometer, 2010).  

Among adolescents there is a greater prevalence of physical inactivity and a 

lower PA between girls, older teens, adolescents living in metropolitan areas or 

in disadvantaged socio-economic structures. Levels of inactivity increase 

significantly when associated to higher levels of exposure to television (TV), 

computer use and inadequate hours of sleep (Singh, et al., 2008). 

Watching TV is the preferred sedentary activity of adolescents both in Portugal 

(Matos & Equipa Aventura Social, 2003) and worldwide (Biddle, Marshall, et al, 

2009) and its practical impact on PA has been extensively studied (Gordon-

Larsen, et al., 2004; Nelson & Gordon-Larsen, 2006; Rosenberg et al., 2010). 

The high amount of TV watched by adolescents (more than three hours per 

day) is significantly associated to frequent difficulties in falling asleep and 

waking up frequently during the night (Johnson, Cohen, Kasen, First, & Brook, 

2004). The study by Dworak, Schierl, Struder and Bruns (2007) shows that 
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adolescents have a significant reduction of sleeping hours after being exposed 

only to the TV. For Gaina et al. (2007) the change in sleeping habits leads to 

symptoms of daytime sleepiness, which interfere with a lot of routines and daily 

activities, affecting the normal functioning of the individual, with an obvious 

negative impact on academic performance, behavioural changes and 

psychological problems.  

The number of sleep hours disturbance, but not the total sleeping time, is 

inversely associated to daily PA, for which each hour of disturbance there is 3% 

decline in the practice (Gupta, et al., 2002). The most common sleep complaints 

are related to sleeping late, the beginning of latency and total duration of 

insufficient sleep (Lazaratou, Dikeos, Anagnostopoulos, Sbokou, & Soldatos, 

2005).  

Fatigue is a symptom with long term high stability that is often associated to 

short sleep duration, and a reduction of PA combined with an increased rate of 

absenteeism at school (ter Wolbeek, van Doornen, Kavelaars, & Heijnen, 

2008). This symptom is prevalent among adolescents, especially girls. 

Adolescent girls seem to be more vulnerable to symptoms of fatigue and 

comorbidity than boys. However, the relationship between fatigue and 

depression, anxiety and related symptoms of chronic fatigue syndrome is not 

unique to just one gender (ter Wolbeek, van Doornen, Kavelaars, & Heijnen, 

2006). Girls show a greater need for sleep than boys and significantly more 

fatigue, mood swings, more cognitive problems and increased sleepiness 

during the daytime (Oginska & Pokorski, 2006).. However, there is still no 

consensus in the relation between PA and the experience of fatigue and 

tiredness. The dualistic approach failed to capture the multidimensional nature 

of this complex phenomenon. The lack of an objective test to measure fatigue 

makes this aspect not very appealing as an object of research and contributes 

to the lack of scientific unanimity (Shen, Barbera, & Shapiro, 2006). The 

symptom of fatigue prevails among adolescents, especially among girls (ter 

Wolbeek, et al., 2006), and these show a greater need for sleep, increased 

fatigue, more cognitive problems and more sleepiness during the day than boys 
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(Oginska & Pokorski, 2006).  

The investigation of Patel and Hu (2008) suggests that short sleep may have 

several consequences, like fatigue (Dinges, et al., 1997). This fatigue may lead 

to reductions in physical activity. In fact, cross-sectional studies in children have 

found short sleep durations to be associated to increased television viewing and 

reduced participation in organized sports (Locard, et al., 1992; von Kries, et al., 

2002). In the Dinges, et al. (1997) investigation, short sleep durations were 

associated to reduced reported physical activity (Pate et al., 2006). 

This research aims to understand the relationship between the hours spent 

doing sedentary activities, sleeping difficulty and fatigue and the practice of PA 

among adolescents. It seeks to understand how the variables interact among 

themselves in order to contribute to increase or decrease the levels of PA 

practice.  

 

Method 

 

This research is based on the data from the 2006 WHO collaborative cross-

national study Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) (Matos & 

Equipa Aventura Social, 2006). Research teams in participating countries 

followed the same research protocol, which included question ordering, 

translation guidelines, comprehensive guidance on sampling and data 

collection procedures, in order to facilitate subsequent cross-national 

analyses (Currie, et al., 2001). Schools or classes were randomly sampled in 

each participating country (cluster sampling design) to obtain a minimum 

sample size for each country of 1536 students per age group (mean age 

desired was 11.5, 13.5 and 15.5) in order to assure a 95 % confidence 

interval of ± 3 % for prevalence estimates. Participation was anonymous and 

voluntary, and the study adhered to all national ethical guidelines for each 

country involved. 

Methodological issues are the focus of a specific methods group within the 
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European network (www.hbsc.org) and were published elsewhere (Currie, et 

al., 2001). 

Data were collected using standardized self-completion questionnaires 

administered in the classroom. The questionnaire was developed by an 

interdisciplinary research group from the participating countries and a 

translation/back translation procedure was used to guarantee language 

equivalence. 

The cluster analysis was the class. Schools were randomly selected from an 

official list (Ministry of Education) after stratified by the 5 education regions 

(North, Centre, Lisbon and Vale do Tejo, Algarve, Alentejo). Classes were 

selected so that the number of children was proportional to the number of 

same grade pupils‟ for each region. Classes were randomly selected from 3 

grades (6th, 8th and 10th) and gender was not considered in this selection 

assuming that randomly a balanced distribution would happen.  

This study followed all rules for research in humans, in the specific case of 

minors: the questionnaire was approved by an ethical committee (S. João 

Hospital-Porto), by the Ministry of Education, by the 5 education directions; 

each school and parent informed consent was required through the parent‟s 

school committee. The questionnaire was validated by prior study as the 

recommendation of research protocol (Currie, et al., 2001). 

Questionnaires were sent by regular mail and distributed in classes by a 

teacher, to whom a letter was addressed with instructions and a letter to read 

to the pupils. The last pupils seal the questionnaires which were anonymous 

and had a voluntary participation. Questionnaires were received back by mail.  

During the 2002 questionnaire one school refused to participate because it 

had a recent flood, no pupils refuse to fill the questionnaire. There were no 

exclusion criteria except a non-significant number of questionnaires that were 

blank or not completed, or had no gender or age marked (insignificant 

number below, 10 questionnaires in the entire sample). Pupils who missed 

school that day were not included. It was not possible to estimate this number 

due to logistic reasons. 

http://www.hbsc.org/
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Instrument 

 

The instrument used was a questionnaire, "Behaviour and Health in school 

children". Countries participating in the HBSC study included all required items 

of the questionnaire covering different aspects of health: the demographic, 

behavioural and psychosocial problems. All questions followed the format 

specified in the protocol (Currie, et al., 2001) comprising demographic questions 

(age, gender, socioeconomic status), positive health issues, alcohol, tobacco 

and drugs, physical activity, sex behaviour, violence and injuries, family, peer 

group and leisure, group culture and attitudes and knowledge regarding 

HIV/AIDS. 

 

Sample and data collection 

 

Of a national list stratified by region, 136 Portuguese public schools were 

randomly selected, taking the class as the unit of analysis. The questionnaire 

was delivered to students by teachers during their classes. Students who 

missed school that day were not included in the study. The completion of the 

questionnaire was conducted voluntarily and anonymous. Upon completion, all 

questionnaires were delivered to the teacher that put them in an envelope and 

sealed it in the presence of students. 

The sample consists of 4877 individuals. It is a representative sample of 

students attending the 6th, 8th and 10th grade in regular school in Portugal. 

From these 4877 pupils, 50.4% were girls and 49.6% boys, which were 

distributed as follows: 31.7% in the 6th grade, 35.7% in the 8th grade and 

32.6% in the 10th grade. The study was carried out with the consent of the 

school and of parents of teenagers involved. 
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Variables 

 

Given the purpose of the study, and according to the extensive literature 

reviewed, a set of variables from the 2006 HBSC survey were selected, shown 

in Table 7. A more detailed analysis of the variables can be found in the 

international survey (Currie, et al., 2001). 

 

Table 7 - Questions of the instrument used in research and its codification 

Questions Codification 

1 - You are a boy or a girl? a) Boy; b) Girl 

2 - When were you born?  

13 - In the last 7 days, how many days did you practice PA totaling 

at least 60 minutes per day? 
0 to 7 days 

30 - Over the past six months, how often did you felt: a) 

headaches, b) stomach pains, c) backache, d) sadness/depression, 

e) anger or bad mood, f) nervous, g) difficulties in falling asleep, h) 

and dizziness, i) sore neck and shoulders, j) fear, l) fatigue and 

exhaustion 

1 - Almost every day; 2 - 

more than once a week; 3 

- almost every week; 4 - 

almost every month; 5 - 

rarely or never 

66 - During your free time, how many hours per day do you watch 

TV (including videos and DVD's) during the week? And during the 

weekend? a- no, b- about 30 m/day, 

c- 1h/day; d- 2h/day;e- 

3h/day; f- 4h/day; g- 

5h/day; h-6h/day; i- 

7h/day or more 

67 - During your free time, how many hours per day do you use to 

play computer or console (Playstation, Xbox, etc.)? And during the 

weekend? 

68 - During your free time, how many hours per day do you use the 

computer (to "talk/chat", "surf" the Internet, or "send email", 

homework, etc.)? And during the weekend? 

 

To improve the understanding of the results it was necessary to re-encrypt 

variables, as shown in Table 8. 
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Table 8 – Construction of variables and their designation 

Variables Codification 

Age 1- <12; 2- 12 to 15; 3- > 15 

Gender a) Boy; b) Girl 

Physical Activity 1<3 days; ≥3 days 

Difficulty falling asleep 
1- Rarely; 2- Sometimes; 3 - Often 

Symptom of fatigue and exhaustion 

Watch TV and DVD during the week 

1 - < 3h/day; 2 - 3-5h/day; 3 - > 5h/day 

Watch TV and DVD during the weekend 

Playing games during the week 

Playing games during the weekend 

Computer use during the week 

Computer use during the weekend 

 

Statistical analysis 

 

The processing and data analysis were done with SPSS version 16 for 

Windows (SPSS, Chicago IL, USA). 

Initially, through the test of chi-square (²), it was sought to understand the 

relationship between the biological characteristics of individuals (gender and 

age), daily frequency during the week and weekend of sedentary behaviour and 

PA practice. To identify significant differences between variables (p<0.05) it was 

considered as residual set the value ≥ |1.9|. 

Subsequently, we proceeded to attempt to explain the practice of PA using the 

multiple regression and multiple logistic regression tests, with significant 

variables to control each other. 

 

Results 

 

In Table 9 we can find the test results ², the levels of PA practice of 

adolescents and biological variables (age and gender), psychological and 
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somatic variables (sleeping difficulty and fatigue) and variables of sedentary 

behaviours (watching TV/DVD, and playing or using the computer during 

weekdays and on weekends). 

Of the 4877 adolescents in the sample, 1857 (38.1%) practice PA less than 

three times a week and 2930 (60.1%) claim to practice it three or more times 

per week. 

Regarding the gender, we can see that boys practice PA significantly more (² = 

3.1, p <0.05) than girls. As for the ages, teenagers under twelve practice PA 

more regularly during the week (66.5%), while older adolescents have higher 

rates of practice less than three days a week (55.9%). 

In relation the perception of fatigue and sleeping difficulties both groups of 

adolescents reported "rarely" and "frequently" practice of PA more than three 

times a week. However, in the study variables the difference between regular 

practitioners (≥ 3 days per week) and non-regular practitioners (<3 days per 

week) is significantly more (² = 18.04, p <0.05) in the occasional record of 

these symptoms, when compared to adolescents perceiving them with a greater 

frequency.  

Regarding to "watching TV/DVD during the week" some significant differences 

were found (² = 7.95, p <0.05) in the regular practice of PA, registering a 

decrease of teenagers who practice three hours or more per week when they 

watch TV/DVD 3-5 h/day (58.8%) when compared to adolescents that watch it 

less than 3h/day (62.9%). We can find the same trend during the weekends, 

registering significant differences only in adolescents that watch it more than 5 

h/day, 42.2% practice PA less than 3 times per week.  
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Table 9 - Analysis of independent variables according to the level of practice of Physical 
activity of adolescents 

 

PA per week 

²  

 

PA per week 

² < 3 days ≥ 3 days < 3 days ≥ 3 days 

n % n % n % n % 

Gender * (n=4787) 

3.1 

 
Watch TV and DVD during the 

weekend* (n=4675) 

8.47 
F 1237 51.1 1186 48.9  < 3 h 454 36.8 780 63.2 

M 620 26.2 1744 73.8  3 to 5 h 831 38.2 1344 61.8 

       > 5 h 534 42.2 732 57.8 

Age * (n=4658) 

38.06 

 
Playing computer games during the 

week* (n=4692) 

18.46 
≤ 12 450 33.5 892 66.5  < 3 h 1428 40.7 2077 59.3 

13 to 15 578 37.1 981 62.9  3 to 5 h 284 34.1 550 65.9 

> 15 774 44.1 983 55.9  > 5 h 116 33 236 67 

Fatigue * (n=4741) 

18.04 

 
Playing computer games during the 

weekend* (n=4675) 

35.5 
Rarely 791 35.6 1431 64.4  < 3 h 1180 42.4 1606 57.6 

Sometimes 640 40.4 946 59.6  3 to 5 h 443 35.6 800 64.4 

Frequently 402 43.1 531 56.9  > 5 h 198 30.4 454 69.6 

Difficulty falling asleep* (n=4744) 

8.01 

 
Computer use during the week 

(n=4679) 

2.7 
Rarely 1249 37.7 2068 62.3  < 3 h 1393 39 2179 61 

Sometimes 303 39.2 469 60.8  3 to 5 h 319 39.6 486 60.4 

Frequently 285 43.5 370 56.5  > 5 h 104 34.4 198 65.6 

Watch TV and DVD (week)* (n=4692) 

7.95 

 
Computer use during the weekend 

(n=4653) 

3.48 
< 3 h 769 37.1 1306 62.9  < 3 h 1232 39.3 1900 60.7 

3 to 5 h 831 41.2 1184 58.8  3 to 5 h 392 39.3 605 60.7 

> 5 h 227 37.7 375 62.3  > 5 h 184 35.1 340 64.9 

Note:*X
2
;р < 0.05; Adjusted residual ≥ | 1.9 | are considered significant (in bold) 

 

In the variable playing computer games during the week ( ² = 18:46, p <0.05) 

or during the weekend (² = 35.5, p <0.05) there were significant differences 

regarding the increase of the number of hours of playing computer games 

associated to an increase of the regular practice of PA.  
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There were no significant differences in the daily frequency of computer use 

during the week and weekends and the regular practice of PA.  

Table 10 - Explanatory model of the Physical Activity practice  

Variable to explain Variables included  t P R
2
a 

Practice of PA 

Constant 5.1 22.7 0.000 

0.104 

Gender 1.13 20.02 0.000 

Age -0.15 -9.87 0.000 

Computer usage during the 
weekend 

0.04 3.109 
0.002 

Watching TV and DVD during 
the weekend 

-0.03 -2.36 
0.018 

 

Table 10 allows us to observe the results of multiple regression statistics, which 

identify the variables that are significant predictors for the practice of PA in 

adolescents. 

The significance obtained for the model is low (R2
a = 0.1), however there is a 

model with an interesting combination of significant associations between the 

variables gender, age, watching TV/DVD and using the computer only during 

weekends. 

The Table 11 presents the adjusted odds ratios of logistic regression statistics 

for the variables gender, age, fatigue, sleeping difficulty and frequency of 

sedentary behaviours during the week and weekend. 

The increase of PA practice during the week has a probability of 70% if the 

subject is a boy (OR = 0.3, p <.05). However, it appears that the practice 

decreases by 10% per year of age of the subjects (OR = 0.9, p <.05). It was 

further identified a positive association between the increase of PA and 

frequently watching TV/DVD on weekends (OR = 1.2, p <.05).  
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Table 11 - Logistic regression for gender and age of Physical Activity practice 

Variable  

PA 
PA 

Fem. 
PA  

Masc. 
PA 

≤12 years 
PA 

13-15  
PA 
≥16  

OR 
(95%CI) 

OR 
(95%CI) 

OR 
(95%CI) 

OR 
(95%CI) 

OR 
(95%CI) 

OR 
(95%CI) 

Gender      
F (1)  - -    

M 0.3 [0.3-0.4]* - - 0.4 [0.3-0.5]* 0.3 [0.3-0.4]* 0.3 [0.3-0.4]* 

Age 0.9 [0.8-0.9]* 0.9 [0.8-0.9]* 0.9 [0.8-0.9]* - - - 

Difficulty falling asleep      
Rarely (1)       
Frequently 1.0 [0.8-1.2] 0.9 [0.8-1.2] 1.2 [0.9-1.6] 1.3 [0.9-1.8] 1.0 [0.7-1.4] 1.1 [0.8-1.4] 

Fatigue       
Rarely (1)       
Frequently 1.0 [0.9-1.3] 1.2 [0.9-1.4] 1.0 [0.8-1.3] 1.1 [0.8-1.6] 1.1 [0.8-1.5] 1.0 [0.8-1.3] 

Watch TV and DVD (week)      
Sometimes(1)       

Frequently 0.9 [1.1-1.4] 1.0 [0.8-1.3] 1.0 [0.8-1.2] 1.2 [0.9-1.7] 0.8 [0.6-1.0] 0.9 [0.7-1.2] 

Watch TV and DVD (weekend)     
Sometimes 

(1)       

Frequently 1.2 [1.1-1.2]* 1.2 [1.1-1.5]* 1.1 [0.9-1.4] 0.9 [0.7-1.3] 1.3 [1.1-1.7]* 1.2 [0.9-2.0] 

Playing computer games (week)     
Sometimes(1)       

Frequently 1.2 [0.9-1.5] 1.6 [1.1-2.6]* 1.0 [0.8-1.2] 0.9  [0.5-1.5] 1.3 [1.0-1.7] 1.3 [0.9-2.0] 

Playing computer games (weekend)     
Sometimes(1)       

Frequently 1.0 [0.8-1.5] 0.9 [0.6-1.3] 1.1 [0.8-1.5] 1.3 [0.9-2.0] 0.9 [0.6-1.3] 0.8 [0.6-1.1] 

Computer use (week)      
Sometimes(1)       

Frequently 0.9 [0.6-1.1] 0.9 [0.6-1.3] 0.8 [0.5-1.2] 0.6 [0.3-1.2] 0.7 [0.4-1.2] 1.1 [0.8-1.6] 

Computer use (weekend)      
Sometimes(1)       

Frequently 0.9 [0.7-1.1] 0.8 [0.6-1.2] 0.9 [0.6-1.2] 1.5 [0.9-2.7] 0.8 [0.6-1.3] 0.8 [0.8-1.1] 

R
2

N 0.1 0.03 0.01 0.08 0.09 0.08 

Χ
2

HL; р 5.44; 0,71 10.56;0.24 5.02; 0.76 5.5; 0.7 4.26; 0.76 6.2;0.62 

Note: PA – Physical activity (0 to 7 days/week); OR means odds ratio; R
2
N - Nagelkerke test; Χ2

HL; р - Hosmer 
and Lemeshow test; *p <0.05 
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Seeking to understand the consistency of the variable gender, we conducted a 

test to find the model that explains the practice of PA of boys and girls. In the 

case of girls we found that it decreases by 10% per year of age (OR = 0.9, p 

<.05). It was further identified a positive association between the increase of PA 

and frequently watching TV/DVD on weekends (OR = 1.2, p <.05) and) and 

playing computer games during the week (OR = 1.6, p < .05). Regarding the 

boys, it was only established a meaningful relationship with the age variable, 

which presents the same trend of the above information (OR = 0.9, p <.05).  

As the variable age of the predictors of PA is more consensual, were tried to 

understand what the differences between age groups are. In younger 

adolescents (under 13) it appears that the only significance found was the 

gender, in which the probability of practicing PA increases by 60% if the subject 

is a boy (OR = 0.4, p <.05). This probability is confirmed and declines in older 

adolescents (OR = 0.3, p <.05). In adolescents between 13 and 15 there was a 

positive association to watching TV/DVD during the weekends (OR = 1.3, p 

<.05).  

 

Discussion 

 

This study aims to understand the relationship between the practice of PA, the 

regular practice of various types of sedentary behaviour and the perception of 

symptoms of fatigue and sleeping difficulty.  

There is a positive relationship between the practice of PA and male 

adolescents (Olds, et al., 2009), and this is one of the most reliable evidence on 

this issue, which is often seen with a greater prevalence of physical inactivity 

and lower PA between girls (Crespo et al., 2001; Duncan & Mummery, 2007). 

The same is true for leisure activities, which notes that girls spend more time to 

accomplish schoolwork, while boys practice more sports and spend more hours 

in leisure activities and with friends (ter Wolbeek, et al., 2006). Pate, et al. 

(2009) recorded a decrease of 4% of PA, which corresponded to a decrease of 

2.16 minutes of moderate to vigorous daily PA.  
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The age was the strongest predictor of PA, where there is an increase in early 

adolescence that starts decreasing after 13 in both sexes (Kahn, et al., 2008). 

The age is associated to a decrease in practice; this study recorded a 10% 

decline per year of age of the individual. This indicator is in accordance with the 

results of several investigations (Bélanger, et al., 2009; Kjonniksen, et al., 2008; 

Nader, et al., 2008). 

However, for some authors (Duncan, Duncan, Strycker, & Chaumeton, 2007) 

the maturation is relevant to the subject, even for male adolescents, because 

boys maturing earlier are more active initially. However, these boys experience 

a greater decline in the practice of PA compared to those showing signs of 

aging later.  

Watching TV/DVD during the weekends also showed a statistical significance, 

noting that teens who often occupied their free time with this activity had higher 

rates of PA. This interesting indicator is understandable given the longer time 

that young people have during the weekend. This result enables us to measure 

the difficulty of establishing a cause-effect relationship between watching TV 

and the practicing of PA, as reflected in the contradictory data of different 

investigations. In this sense also points the research by Van den Bulcke and 

Hofman (2009) by stating that the time spent watching TV does not predict the 

time spent exercising neither longitudinally neither transversely. For Ekelund et 

al. (2006) watching TV and PA may be separate and different entities whilst 

being associated to adiposity and metabolic risk. In terms of TV consumption 

indicators, boys report spending more hours watching TV (Olds, et al., 2009) 

and other screen activities (Sharif & Sargent, 2006). The average time of 

exposure to screens (TV and PC) increases with age and decreases with 

socioeconomic status, where watching TV occupies most of the leisure time 

(Biddle, Marshall, et al., 2009) and is the favorite activity of adolescents (73%), 

followed by videogames (19%), and computer use other than for games (6%). 

The increased use of the screen activities is associated to lower PA for boys 

spending more than 25% of the time of exposure to the screen playing video 

games and less time sleeping (Olds, et al., 2006). The male adolescents 

actually spend more time with sedentary behaviours, but also do more exercise 
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than girls (te Velde, et al., 2007).  

As for Nelson and Gordon-Larsen, (2006) adolescents with a higher 

consumption of hours of TV/DVD are less likely to have positive behaviours; 

adolescents between 5 and 15 years old have higher levels of BMI, lower 

fitness cardio-respiratory, an increased smoking probability and high cholesterol 

(Hancox, et al., 2004). The extensive review of scientific studies among 

adolescents on watching TV conducted by Gorely, Marshall and Biddle (2004) 

concluded that gender, body fat, cholesterol, levels of aerobic fitness, strength 

and physical activity were independent variables for watching TV. The Crespo 

et al. (2001) study found that increased television watching is associated to a 

higher prevalence of obesity among girls, but not among boys. Children who 

watched the most number of hours of television a day had the highest 

prevalence of obesity. Television viewing in childhood and adolescence is 

associated to overweight, poor fitness, smoking, and raised cholesterol in 

adulthood. Excessive viewing might have long-lasting adverse effects on health 

(Hancox, et al., 2004). 

Devís-Devís, Peiró-Velert, Beltrán-Carrillo and Tomás. (2009) found significant 

predictors of screen media time usage: the type of school, particularly students 

from state/public school spent more time on this activity than their private school 

counterparts; older adolescents (14 and 16 years old) were more likely to use 

computer/videogame and mobile phone than younger adolescents; the more 

accessibility to household technology the more computer/videogames and 

mobile phone were probable to be used. And the boys spent significantly more 

time on mobile phone than girls. 

Television viewing might not only displace more energetic activities (contributing 

to poor fitness and obesity), but also encourage poor dietary habits, violent 

behaviour, and substance abuse due to the messages conveyed through 

program content and advertising (American Academy of Pediatrics, 2001). 

Age-specific data (Marshall, et al., 2006) suggest TV viewing decreases during 

adolescence, but those considered „high users‟ at young ages are likely to 

remain high users when older. 
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In the models developed there were no associations with fatigue and sleeping 

difficulty. The results for fatigue and exhaustion contradict the investigations of 

ter Wolbeek et al. (2006, 2008) which found that adolescents who show a 

persistent pattern of fatigue experienced lower rates of physical activity, 

sleeping less and had higher levels of depression. In fact, some investigators 

(Locard, et al., 1992; von Kries, et al., 2002) have found short sleep durations to 

be associated with increased television viewing and reduced participation in 

organized sports. However the investigations of Spruyt, O'Brien, Cluydts, 

Verleye and Ferri (2005) found that at least 62% of adolescents in this study 

reported at least one sleep problem in the past six months.  

In the study by Yu et al. (2007) with 500 adolescent twins, they did not find 

significant relationships between hours of sleep and the amount of PA practice, 

however it was found that the length of hours of sleep decreased with age and 

that did not differ from gender.  

As major limitations of this study, we can identify the global nature of the 

instrument collection, which aims to characterize various aspects of health of 

young people. Other limitations underscore the difficulty that some young 

people have in measuring with precision and accuracy some variables.  

The results of this investigation conclude that there is no relationship between 

the practice of PA of Portuguese adolescents with symptoms of exhaustion and 

sleeping difficulty and sedentary behaviours. Moreover, the explanation of the 

practice of PA is associated to the male gender, age and watching TV/DVD 

during the weekend.  

The key findings of this investigation state the regular practitioners perceive 

fewer symptoms of physical fatigue and sleeping difficulties; the practice of 

physical activity is not associated to fatigue and sleeping difficulty and teens 

who watch more TV during the weekend are also those who have higher rates 

of PA.  
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Capítulo 8 – Estudo 4 - Who are the girls that won’t 

quit: Features and particularities of the physically 

active Portuguese girls4 

Abstract 

Introduction: The aim of this research is to identify the characteristics of older 

adolescents who practice physical activity (PA) regularly during the week as 

opposed to not practicing teenagers of the same age group and younger 

adolescents. 

Methods: Using the Portuguese sample of the study Health Behaviour in 

School-aged Children (HBSC), it was possible to identify 187 girls aged 16 

years or more attending the 10th grade and who regularly practice PA (G1). 

Later, randomly, groups have been set with the same number of adolescents 

but with different characteristics. The group of girls who did not practice PA 16 

years or older and attending the 10th grade (G2), the group of girls with 12 

years of age or younger, who were studying in the 6th grade and with a regular 

practice of PA (G3) and the group of similar age and school grade but 

sedentary (G4). The data were collected through a questionnaire, according to 

the international protocol of the HBSC study. We used the tests of ² test and 

Tamhane.  

Results: With the perception of fatigue and exhaustion, we can observe that G1 

has average values significantly lower than G3 and G4. The G2 watches more 

TV than G1 and G3. Computer use is higher among girls belonging to G1 and 

G2. G4 has the highest average value of playing computer. Among the groups 

of the same age there are no differences in menstruation or difficulty sleeping. 

Conclusion: There are differences between the groups related to how they 

perform sedentary leisure activities. 

Keywords: girls, physical activity, sedentary behaviours, fatigue, menstruation 

                                            
4 Artigo aceite no dia 8/11/2010 pela revista European Journal of Sports Science 
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Introduction 

 

Physical Activity (PA) is an important component to a healthy lifestyle, 

preventing chronic diseases and obesity. Regarding this particular aspect it 

is consensual for most researchers that girls have a poor adherence and 

regular practice of PA when compared to boys. Thus, this issue assumes 

additional importance in understanding the determinants that influence the 

practice and the implementation of programs to promote PA (Singh, et al., 

2008). 

To researchers, age is one of the most important determinants (Biddle, 

Whitehead, O'Donovan, & Nevill, 2005) and we can find that there is an 

increase in practice PA in early adolescence and a decline after getting to 

13 years of age in both sexes (Kahn, et al., 2008).  

The older adolescents have a fairly consistently lower PA, from moderate to 

vigorous, than the younger adolescent girls. The decrease of the practice, 

seen in cross-sectional studies, was 1.76 minutes of moderate to vigorous 

PA per day. The age becomes an important aspect for the promotion of PA 

amongst girls who are approaching the end of adolescence (Pate et al, 

2009).  

One of the most significant milestones in a women‟s life is the menarche, 

with both physiological and psychological changes associated, which can 

result in a traumatic and uncomfortable event, probably due to 

misinformation about the menstrual activity (Yu-Ting, et al., 2009). This 

moment also marks the beginning of the reproductive period of women but it 

can mean much more than that. According to Jacobsen, Heuch and Kvale 

(2007) it was found an inverse association between menarche‟s age and the 

mortality rate from all causes. In women with an early menarche (10-11 

years) it was found that 10% had higher mortality when compared to women 

whose menarche began with an average age of 14 years.  



__________________________________________________ Capítulo 8 – Estudo 4 

139 

 

For Jasik and Lustig (2008) this is a particularly sensitive moment to weight 

gain due to the synergy of metabolic changes that occur naturally along with 

increasing behavioural risk factors. In some teenagers, menarche may 

cause changes in how they physically conduct their practices and in the way 

certain loads of exercise can change their menarche and menstruation. In 

the study of Kishali, Ämamoglu, Katkat, Atan and Akyol (2006), conducted 

amongst young athletes, it was found that the menarche occurred later in 

athletes and their physical performance was not affected by the menstrual 

period. 

Quite often, some adolescents and women perceive the premenstrual 

syndrome. This syndrome consists of a broad group of emotional, 

behavioural and physical processes that occur several days to several 

weeks before menstruation and that disappear after the onset of 

menstruation (Matsumoto, Ushiroyama, Kimura, Hayashi, & Moritani, 2007). 

There are some studies that show that the practice of PA seems to be 

associated with lower registers of premenstrual syndrome (Stoddard, Dent, 

Shames, & Bernstein, 2007).  

A widely debated aspect is the massive adoption of various sedentary 

behaviours and how they are related to adolescent health. Watching 

television (TV) has been one of the most studied sedentary behaviours. This 

is due to its preponderance in the leisure time of adolescents. Olds, Ridley 

and Dollman (2006) found that 73% of the time of exposure to the screen is 

done watching TV, playing video games 19%, 6% use the computer without 

playing, and 2% use it for games and watching movies. The contemporary 

youth watches on average 1.8 to 2.8 hours of television per day, depending 

on age and gender. In adolescents in particular there is an average of 106 

minutes per day and there were no significant differences between genders 

(Marshall, et al., 2006). However, the time they spend doing it is not 

consensual. 

Sedentary lifestyle of watching TV and its relationship with the practice of PA is 
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far from consensual. Gorely, Marshall, & Biddle (2004) did an extensive 

literature review and, verified that watching TV is independent from gender, 

body fat, aerobic fitness levels and PA. Van den Bulcke and Hofman (2009) 

considered that it takes two and a half hours of exercise per week to 

compensate for seven hours of TV per week in order to protect the individual of 

being overweight. However, watching TV does not predict the time spent 

exercising neither longitudinally nor transversely. Adolescents who do not 

participate in active activities (in their leisure time) reported spending more time 

watching TV and the increase of 1 hour per day of TV was not a performing 

predictor of PA. The physical practices in leisure time, only in females, seem to 

be influenced by certain modifiable factors of the built environment as well as 

the time spent watching TV (Mota, Gomes, Almeida, Ribeiro, Carvalho, et 

al.,2007). Knutson and Lauderdale (2007) believe there is, for every hour of 

television exposure, 20% probability of increasing obesity, and that it doesn‟t 

differ by gender. However, there are conflicting reports that do not allow the 

consolidation of the association between gender, particularly among the female 

gender (Eisenmann, et al., 2006). 

Another relevant aspect to the health of young people relates to their sleeping 

habits. For most adolescents, insufficient sleep results from the interaction 

between intrinsic factors such as puberty, and extrinsic factors, such as the time 

of the beginning of school (Moore & Meltzer, 2008). Not sleeping enough hours 

leads the young to have symptoms of daytime sleepiness. It has been shown 

that sleepiness interferes dramatically with many of the routines and daily 

activities. The reduction of normal daily behaviour with an obvious negative 

impact on the academic performance, behavioural changes and psychological 

problems were highlighted in the investigation of Gaina et al. (2007), where 

25% of the sample describes to feel sleepiness almost all the time and 47.6% 

feel it often. A study conducted in Taiwan with 634 adolescents of both genders, 

found a negative association between the small number of hours of sleep and 

the following healthy behaviours: enjoying life, responsibility for health, adopting 

a healthy diet and an effective management of stress. Thus, adequate sleep 
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seems to be positively associated to the high probability of becoming obese and 

low frequency of visits to physicians (Chen, Yang & Jeng, 2006).  

Sleep seems to be a subject marginalized and not valued by society. However 

there are a high number of young people (62%) that report to have had at least 

one sleep problem in the past six months. More sleep problems were identified: 

waking up tired, going to bed reluctantly and sleeping paralysis. Moreover, 

disorders related to excessive daytime sleepiness are also a fairly common 

problem, affecting about 30% of children and young people (Spruyt, et al., 

2005).  

Fatigue defined as a perception of low energy after normal activity is another of 

the phenomena that are quite common within the juvenile speech, being 

mentioned by 30% of adolescents (Findlay, 2008). Different approaches have 

been made to this matter, which although popular have failed to grasp the 

multidimensional nature of this complex phenomenon. The lack of an objective 

test of fatigue has contributed to the lack of scientific consensus and fatigue 

causes are overlooked as a juvenile investigation, despite its high prevalence 

and morbidity (Shen, et al., 2006). Existing information indicates that older girls 

have higher rates of fatigue, are less active and sleep less (ter Wolbeek, et al., 

2008). In studies from Sundblad, Jansson, Saartok, Renstrom and Engstrom 

(2008) it was found that girls when compared to boys have more pain 

complaints and have a continued state of physical inactivity. The authors 

estimate that 20% of complaints are due to factors such as stress, physical 

inactivity, gender and grade.  

Given that the female gender and increased age are strongly associated to a 

low level of PA practice, this research aims to identify the characteristics of 

older adolescents, namely girls, who engage in regular PA in the week. The aim 

is also to compare the characteristics identified by the girls who were not 

engaged in the same age and that were younger. 
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Methodology 

 

This study used data from the Portuguese sample of the 2006 "Health 

Behaviour in School-Aged Children (HBSC) (Matos & Equipa Aventura Social, 

2006). The HBSC is a collaborative study of the World Health Organization 

(WHO), has as main objectives to study and monitor the lifestyles of teenagers 

and their behaviour in different social contexts. The study began in 1982 with 

the participation of researchers from 3 countries and in 2006 involved 

researchers from 44 countries. 

 

Instrument 

The instrument used was a questionnaire, "Behaviour and Health in School-

Aged Children". Countries participating in the HBSC study included all required 

items of the questionnaire covering different aspects of health: the 

demographic, behavioural and psychosocial problems. All questions followed 

the format specified in the protocol (Currie, et al., 2001) comprising 

demographic questions (age, gender, socioeconomic status), positive health 

issues, alcohol, tobacco and drugs, physical activity, sexual behaviours, injuries 

and violence, family, peer group, leisure and culture group. 

This study follows strictly the Helsinki rules for research and was approved by 

an ethical committee. 

 

Sample and data collection 

 

Of a national list stratified by region, 136 were randomly selected public schools 

in Portugal, taking the class as the unit of analysis. The questionnaire was 

delivered to students by teachers during their classes. Students who missed 

school that day were not included in the study. The completion of the 
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questionnaire was conducted on a voluntary and anonymous basis. All 

questionnaires were delivered to the teacher who put them in an envelope and 

sealed it in the presence of students. The questionnaire was used with the 

permission of the school and parents of teenagers involved. 

The sample consisted of 4877 individuals; it is a representative sample of 

students attending 6th, 8th and 10th grades in regular schools in Portugal.  

For this study we included only female subjects, which represented 50.4% 

(2460 participants) of the total sample. They had an average age of 14.1 years 

(SD ± 1.85 years) and 28.8% (708) attended the 6th grade, 36.7% (903) 

attended the 8th grade and 34.5% (849) attended the 10th grade.  

Later, 187 girls who performed PA more than three times a week were 

identified, 16 years or older and who studied in the 10th grade. Thus, the 

subjects who showed these characteristics were designated as Group 1 (G1). 

To allow comparisons, which would not be influenced by the number of 

individuals that comprise a particular group, it was decided that the same 

number of individuals who were identified in the control group (G1) would be 

selected randomly to form other groups. Complying with this guideline Group 2 

(G2), in which girls non-practicing PA were selected, was constituted with 16 

year old girls or older and attending 10th grade. Group 3 (G3) contained girls 

that practiced PA, were 12 years old or younger, who were attending 6th grade 

and finally in Group 4 (G4) girls not practicing PA, who were 12 years or less 

and, attending 6th grade. Thus, four groups were created with very specific 

features but in equal proportions.  

 

Variables 

Given the purpose of the study, and according to the extensive literature 

reviewed, we selected a set of variables in the 2006 HBSC survey which are 

shown in Table 12. A more detailed analysis of the variables can be found in the 

international report (Currie, et al., 2001). 
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Table 12 - Issues of instrument used in research and its re-encryption 

Questions Code 

1 – You're a boy or a girl? a- Boy; b) Girl 

2 – When were you born?  

13 – In the last 7 days, how many days did you practice 

physical activities (at least 60 min. per day)? 
0 to 7 days 

30 – Over the past six months, how often did you feel: a) 

headaches, b) stomach pains, c) backache, d) being sad / 

depressed, e) angry or bad mood, f) nervous , g) 

difficulties in falling asleep, h) dizziness, i) sore neck and 

shoulders, j) fear, l) fatigue and exhaustion 

1 - Almost every day 2 - more than 

once a week 3 - almost every week, 

and 4 - almost every month, 5 - 

Rarely or never 

 

32 – Are you already menstruated (do you have the 

period)? 
0 – No, 1- Yes 

66- In your free time, how many hours per day do you 

watch TV (including videos and DVDs) during the week? 

And during the weekend? 

a- none, b- about 30 min./day, c- 

1h/day, d- 2h/day, e- 3h/day, f- e 

4h/day, g- 5h/day, h- 6h/day, i- 

7h/day or more 

67 – During your free time, how many hours per day do 

you play computer or console (PlayStation, Xbox, etc.)? 

And during the weekend? 

68 – During your free time, how many hours per day do 

you use the computer (to "talk/chats", "surf" on the 

Internet, or "send emails", homework, etc.)? And during 

the weekend? 

 

To improve the understanding of the results it was necessary to re-encrypt 

variables, as shown inTable 13. 

 

Table 13 - Construction of variables and their designation 

Variables Re-encryption 

Menstruated 1- No; 2- Yes 

Difficulty in falling asleep 

1- Rarely; 2- Casually; 3- Frequently 
Symptom of fatigue and exhaustion 

Watching TV and DVD in 7 days(Average 

week+weekend). 

1- < 3 h/day; 2- 3 a 5 h/day; 3- > 5 

h/day 

Playing computer games in 7 days (average 

week+weekend). 

Using the computer in 7 days (average 

week+weekend). 
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Statistical analysis 

 

The processing and data analysis were done with SPSS version 16 for 

Windows (SPSS, Chicago IL, USA). 

Initially, by applying the Chi square test (²; p<0.05), we tried to understand the 

differences between different groups of adolescents. To identify significant 

differences among the variables, the value ≥ | 1.9 | was considered the residual 

set. 

Later, according to analysis of variance performed, we tried to confirm the 

differences between the groups using the Tamhane test. 

 

Results 

 

In Table 14 we can find the ² test results of the 4 groups of adolescents in 

relation to their sedentary occupations, sleeping difficulty, fatigue and 

menstruation. 

With regard to the variable sleeping difficulty, we can see that younger girls 

practicing PA (G3) and those that don‟t practice (G4) are those that rarely have 

difficulty sleeping (27.6% and 27.8% respectively). G2 states often to have 

more difficulty in falling asleep (32%).  

Regarding the perception of fatigue and exhaustion, there are the elements of 

G4 that rarely perceive this symptom (39%) and the members of G2 are the 

ones that most frequently acknowledge this complaint (32.2%).  

 

 



__________________________________________________ Capítulo 8 – Estudo 4 

146 

 

Table 14- Analysis of independent variables on the basis of the study groups 

Variables 
G1 G2 G3 G4 

n % n % n % n % 

Difficulty in 

falling asleep* 

Rarely 116 23.0 109 21.6 139 27.6 140 27.8 

Casually 37 32.2 38 33.0 21 18.3 19 16.5 

Frequently 32 26.2 39 32.0 25 20.5 26 21.3 
          

Fatigue and 

exhaustion* 

Rarely 45 14.8 35 11.5 106 34.8 119 39.0 

Casually 85 33.2 94 36.7 43 16.8 34 13.3 

Frequently 55 31.1 57 32.2 35 19.8 30 16.9 
          

Watch TV/DVD* 

< 3h/day 21 21.0 18 18.0 29 29.0 32 32.0 

3 a 5 h/day 78 28.4 53 19.3 77 28.0 67 24.4 

>5 h/day 84 23.8 111 31.4 73 20.7 85 24.1 
          

Using the 

computer * 

< 3h/day 64 18.0 70 19.7 116 32.7 105 29.6 

3 a 5 h/day 72 29.9 62 25.7 49 20.3 58 24.1 

>5 h/day 48 35.3 50 36.8 16 11.8 22 16.2 
          

Playing 

computer * 

< 3h/day 130 28.8 113 25.1 111 24.6 97 21.5 

3 a 5 h/day 41 19.7 50 24.0 48 23.1 69 33.2 

>5 h/day 14 19.2 19 26.0 21 28,8 19 26.0 
          

Menstruation* 
No 0 0.0 1 0.4 127 52.5 114 47.1 

Yes 179 37,1 181 37,6 53 11,0 69 14,3 

Legend: G1 - ≥16 years, 10th grade, practicing regularly PA; G2 -  ≥16 years, 10th grade, not practicing 

regularly PA; G3 - ≤ 12 years, 6th grade, practicing regularly PA; G4 - ≤ 12 years, 6th grade, not practicing 

regularly PA; *X
2
; p <0.05; Residual set ≥|1.9| are considered significant (in bold) 

 

With regard to the sedentary nature of activities, particularly watching TV/DVD 

in the category less than 3 hours per day, no differences were found between 

the study groups. The biggest consumers of TV/DVD (> 5 hours / day) are 

teenagers from G2 (31.4%). Regarding the use of a computer, the elements of 

G3 (32.7%) spend less time on this activity (<3 h/day), while G2 have the 

highest consumption (36.8%). With regard to playing computer games, G1 is 

associated to a lower daily use (<3 h / day), with 28.8% of responses and 

differences between groups regarding playing computer more than 5 hours 

were not identified.  
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Table 15 - Comparison between groups of the variables studied using the Tamhane test 

Variable group (I) groups (j) Mean Dif. (I-J) Std. Error Sig. 

Difficulty in falling 

asleep 

G1 

G2 0.162 0.141 0.82 

G3 -0.162 0.136 0.79 

G4 -0.184 0.136 0.69 

G2 
G3 -0.324 0.143 0.13 

G4 -0.346 0.143 0.09 

G3 G4 -0. 022 0.137 1.00 

Fatigue and 

exhaustion 

G1 

G2 0.088 0.142 0.99 

G3 -0.697* 0.146 0.00 

G4 -0.861* 0.143 0.00 

G2 
G3 -0.785* 0.143 0.00 

G4 -0.949* 0.139 0.00 

G3 G4 -0.164 0.144 0.82 

Watch TV/DVD 

G1 

G2 -0.568* 0.181 0.01 

G3 0.086 0.196 0.99 

G4 -0.07 0.195 1.00 

G2 
G3 0.65* 0.203 0.01 

G4 0.50 0.203 0.08 

G3 G4 -0.16 0.215 0.98 

Using the computer 

G1 

G2 0.08 0.227 0.99 

G3 1.33* 0.214 0.00 

G4 1.12* 0.22 0.00 

G2 
G3 1.24* 0.214 0.00 

G4 1.03* 0.219 0.00 

G3 G4 -0.21 0.21 0.88 

Playing computer 

G1 

G2 -0.27 0.185 0.60 

G3 -0.38 0.183 0.20 

G4 -0.53* 0.184 0.03 

G2 
G3 -0.11 0.193 0.99 

G4 0.25 0.195 0.72 

G3 G4 -0.15 0.192 0.97 

Menstruation 

G1 

G2 0.01 0.005 0.9 

G3 0.71* 0.034 0.00 

G4 0.62* 0.036 0.00 

G2 
G3 0.70* 0.035 0.00 

G4 0.62* 0.036 0.00 

G3 G4 -0.08 0.050 0.45 

Legend: G1 - ≥16 years, 10th grade, practicing regularly PA; G2 -  ≥16 years, 10th grade, not practicing 

regularly PA; G3 - ≤ 12 years, 6th grade, practicing regularly PA; G4 -  ≤ 12 years, 6th grade, not practicing 

regularly PA; *the mean difference is significant at the 0.05 level in Tamhane Test 

 

Regarding being already menstruated, as expected, the groups of younger 

adolescents, G3 (52.5%) and G4 (47.1%), are the ones with the largest values 

of not menstruating. All the older girls (except one girl in the G3) are 

menstruating.  

Table 15 presents the results of ANOVA, obtained by the Tamhane test. With 
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an error probability of 5% we can conclude that there are significant differences 

between groups on all study variables, except in the difficulty in falling asleep 

variable. 

In the perception of fatigue and exhaustion, we can observe that G1 has 

average values significantly lower than G3 and G4. The same is true of older 

adolescents and non-practitioners (G2) within G3 and G4. Among same age 

groups there are no significant differences. That is, the differences found in this 

behaviour differ in age of subjects and did not differ in the practice of PA.  

Regarding the sedentary behaviour watching TV/DVD, it is observed that 

sedentary girls aged 16 and over (G2) watch it on average more hours than the 

younger ones from the same age group and that the younger group. Watching 

TV/DVD seems to be a more accomplished performance by G2 compared to 

other study groups (except G4 where there is no difference).  

As for computer use, it appears that groups of older teens (G1 and G2) are 

those with higher values than the younger groups. It is to note that among 

groups of similar age, practitioners and non-practitioners, there were no 

significant differences.  

Playing computer games is an occupation that differs significantly only between 

G1 and G4 and the adolescents belonging to this group that have the highest 

average value.  

Regarding to being menstruated, we found that exist differences between the 

older groups (G1 and G2) and the groups of younger adolescents (G3 and G4) 

and there were no differences between the same age groups. This situation 

was expected in the group of older adolescents (G1 and G2), since the vast 

majority were already menstruating, but it was quite interesting to see its 

consistency in the same group of younger girls (G3 and G4).  
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Discussion 

 

The objectives of this research are to characterize the older adolescents (≥ 16 

years) practicing a regular PA and identify the main differences when 

comparing them to girls not practicing PA and that have the same age or are 

younger.  

In our study, no differences were found between groups with regard to the 

difficulty in falling asleep. Thus, all groups seem to have the same pattern of 

difficulty in falling asleep. These data differ from those presented by Gupta et al. 

(2002) , who found that the hours of disturbance of sleep, particularly for girls, 

was inversely associated to daily PA. More specifically for each hour of sleep 

there was a decrease of 3% of daily PA. However, this indicator seems to 

enhance the data from Gaina et al., (2007) which state that a very considerable 

part of youth (47.6%) often presents drowsiness, resulting from fewer hours of 

sleep due to various causes. It is extremely relevant to continue to study the 

variables related to sleep, given the significant associations with enjoying life, 

the adoption of healthy diets and the high likelihood of becoming obese (Chen, 

et al., 2006). Girls have the need to sleep more hours than boys (Oginska & 

Pokorski, 2006), they also complain more and the number of hours of sleep 

seems to be related to overweight (Knutson & Lauderdale, 2007). However, this 

association is not fully consensual (Eisenmann, et al., 2006).  

Regarding the perception of fatigue and exhaustion, the groups of older 

adolescents (G1 and G2) have lower values compared to groups of younger 

adolescent girls. However, these values do not differ when establishing 

comparisons with the same age groups. The cause of this difference may be 

the greatest diversity of activities undertaken by young people, including higher 

rates of daily physical practice (Walters, Barr-Anderson, Wall, & Neumark-

Sztainer, 2009). For Findlay (2008) 30% of adolescents report symptoms of 

fatigue that may be attributable to lifestyle and little time for sleep. It also seems 

clear that girls, in general, have more complaints related to health than boys 
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(Sundblad, et al., 2008) and contrary to what was identified in this study and, 

related to this symptom in particular, complaints tend to increase with age 

(Haugland, Wold, Stevenson, Aaroe, & Arawska, 2001). To ter Wolbeek et al. 

(2008) younger girls were the ones with lower levels of fatigue.  

As for the behaviour watching TV/DVD, the sedentary older adolescents (G2) 

have higher values when compared to both groups of practitioners (G1 and G3). 

No differences were found between the two sedentary groups (G2 and G4). 

Watching TV/DVD is the most common occupation of leisure among the youth 

population in both genders, both on weekdays and on weekends (Biddle, 

Marshall, et al., 2009), with 40% of girls exceeding the recommendation of two 

hours watching TV/DVD (Davison, Francis, & Birch, 2005). Mota et al. (2007) 

found that girls who did not do any physical activity in their leisure time reported 

significantly more time watching TV/DVD. However, the relationship between 

viewing TV/DVD and the practice of PA is not consensus in the literature, there 

are studies that confirm the negative association (Rushovich et al., 2006) and 

others that found no association (Van den Bulck & Hofman, 2009). However, 

Nelson and Gordon-Larsen (2006) found that adolescents with a higher intake 

of hours of TV/DVD are less likely to have positive behaviours. Girls who watch 

TV/DVD 3 or more hours per day have a higher probability of being classified as 

overweight (Hume, et al., 2009) 

As for computer use the groups of young people aged 16 or over (G1 and G2) 

have higher values than average. It is noted that among the same age groups, 

differences were not significant. These differences in use according to age can 

be justified with a larger field of technology by older people, associated to the 

greatest need to make homework more elaborate and also with greater use of 

programs for communication between peers. However, a cross-sectional study 

of Pate et al. (2008), conducted with girls, found that all sedentary activities 

decreased from 8th grade to 12th grade. However, investigations of Santos, 

Gomes and Mota (2005) showed that an increase of computer usage time (from 

1 hour to 2-3 h/day) was associated with a higher PA. The authors believe that 

the computer use is probably more related to the production of work, than used 
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as a recreational instrument, such as television. The use of computer as a work 

tool may have a different value for the active behaviours. The female gender is 

spending more time daily to accomplish school tasks when compared to the 

male gender (ter Wolbeek, et al., 2006). 

Playing computer games is an occupation which differs significantly only 

between G1 and G4 and the sedentary adolescents from the younger group 

(G4) that have the highest average value. Playing computer games is one of the 

least sedentary occupations held by teenagers and is predominantly performed 

by boys (Olds, et al., 2006) spending about 60 minutes per day while the girls 

spend 23 minutes (Marshall, et al., 2006).  

As for being menstruated, it was found that the differences lie only among the 

older groups (G1 and G2) and the younger groups (G3 and G4). This was 

expected given the age groups selected to form the groups, with almost all the 

older girls already menstruating. However, it was found that there are no 

differences between sedentary and active groups. The menarche implies 

profound changes in the development of adolescents. Menstruation alters some 

of the teenagers‟ behaviours, at least in early days. There is evidence that 

intensive training can lead to significantly delay the onset of menarche 

(Bertelloni, et al., 2006) and their associated problems (Jacobsen, et al., 2007). 

The investigation by Taveras et al. (2007) did not identify any relationship 

between the menarche and the practice of PA.  

This study has several limitations, including the fact that data related to PA were 

obtained by questionnaire and the lack of additional questions related to 

menarche or menstruation.  

In conclusion, there were no differences between sedentary and practitioners in 

relation to menstruation and trouble sleeping. Sedentary older girls watch more 

TV/DVD and sedentary younger ones play more computers. Older girls and 

sedentary ones are those spending more time using the computer. The 

perception of fatigue and exhaustion is greater in younger adolescent girls.  
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Key Findings 

 The older girls who do not give up the practice are those with less 

perception of fatigue and exhaustion, watch less TV/DVD and more often 

use the computer; 

 No differences were found between groups with regard to the difficulty in 

falling asleep;  

 The perception of fatigue and exhaustion, was lower in the groups of 

older adolescents, practitioners and sedentary; 

 The sedentary older adolescents have higher values of watching 

TV/DVD when compared to both groups of practitioners. 



__________________________________________________ Capítulo 9 – Estudo 5 

153 

 

Capítulo 9 – Estudo 5 - Obesity and leisure of 

Portuguese adolescents: A dangerous relationship5 

 

Abstract 

Introduction: The prevalence of juvenile obesity is a major concern of modern 

societies and its causes are rather unclear. This study seeks to examine the 

relationship between body mass index (BMI) and leisure activities, sedentary 

and active, a representative sample of Portuguese adolescents. 

Methods: The sample consisted of 4877 Portuguese public school students, 

aged between 11 and 16 years, attending the 6th, 8th and 10th grades, who 

participated in the study Health Behaviour in School-aged Children (HBSC / 

WHO) 2006. We used the ² test to find differences between the different levels 

of BMI and the variables under study. We also used a multiple logistic 

regression analysis to determine the explanatory variables of overweight and 

obesity. 

Results: 82% of the sample of teens who answered correctly is classified as 

having a value of non-overweight BMI, 15% are overweight and 2.5% are 

obese. There were no significant associations between obesity and overweight 

and activities like watching TV, playing video games and using the computer. 

However, there were significant associations with the female gender (OR = 

0.69, p <.05), age (OR = 0.88, p <.05) and the practice of PA less than three 

times a week (OR = 1.36 p < .05). 

Conclusion: The results of this research helped to confirm that boys and 

younger individuals who practice physical activity less than 3 times per week 

are associated to an increased probability of overweight or obesity. 

Keywords: Physical Activity, adolescents, obesity, BMI, leisure activity  

                                            
5
 Artigo submetido no dia 12/10/2010 na Health Education Research 
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Introduction  

 

Obesity is increasingly a factor with most influence on adolescent health. The 

impact of this disease is not yet fully known, however it seems to be a 

phenomenon that is growing consistently in recent decades in all countries 

(Matton, et al., 2007) and particularly in industrialized countries (WHO, 2009). 

Since the 70's and until the end of the 90's, the prevalence of obesity among 

schoolchildren has doubled or tripled in the world (Wang & Lobstein, 2006) 

The causes that lead to obesity in young people and children are complex but 

seem to be closely related to the genetic and environmental factors 

(Rosenbaum, Leibel, & Hirsch, 1997). Given this large increase in recent years, 

it is clear that environmental factors have played an increasing importance. 

Sedentary behaviours in children and adolescents have been associated to 

increased obesity (Spanier, Marshall, & Faulkner, 2006). These evidences 

indicate that the information technology and communication available, 

particularly watching television, playing digital games, using computers, and a 

sedentary lifestyle are factors critical to the increasing prevalence of obesity 

(Lajunen et al., 2007). However, the relationships or ratios between the 

achievement of certain sedentary behaviour and obesity are not yet entirely 

clear. Watching TV, playing video games and computer use has its peak usage 

around puberty and is probably due to biological changes related to maturation 

of the individual and social influences (Olds, et al., 2009).  

Watching Television (TV) is the most sedentary behaviour performed by 

children and young people in their spare time during the week and weekend 

(Biddle, Gorely, et al., 2009), representing approximately 73% of activity related 

to the screen (Olds, et al., 2006). If we consider children and young people with 

access to a television, the time spent watching TV has not increased over the 

past 50 years. However young people who are big consumers of TV will 

probably be it as well as adults (Marshall, et al., 2006).  

The most part of studies including pre-adolescents mention an association 
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between watching TV and weight changes (Burke et al., 2005). Studies show 

mixed results and differ according to the indicators related to obesity. In a meta-

analysis by Marshall, Biddle, Gorely, Cameron and Murdey (2004) there was a 

relationship between watching TV and body fat of children and young people, 

although it is likely that this ratio is too small to be of clinic relevance. For 

Ekelund et al. (2006) there is a positive association between the amount of time 

watching television and adiposity in adolescents and Knutson and Lauderdale 

(2007) consider that for each hour of exposure to the TV the risk of obesity 

increases 20%. In a longitudinal study conducted with girls aged 8 to 12 years, 

the time they spent in front of a screen was not associated to changes in body 

fat (Must, et al., 2007), the same was observed in the investigation of Mota, 

Ribeiro and Santos (2009) with Portuguese adolescents with an average age of 

14.1 years. As for Hume, Singh, Brug, Mechelen and Chinapaw (2009), girls 

who spend 3-4 h/day watching TV are more likely to be classified as overweight 

and they didn't find significant associations related to boys.  

With a prevalence of the concern about the impact of what sedentary leisure 

activities, guidelines recommending that children and adolescents do not 

exceed 2 h/day watching TV were set (American Academy of Pediatrics, 2001). 

Yet this evidence is still not clear and was not fully proven, it is even suggested 

by Mark, Boyce and Janssen (2006) that this recommendation may be a bit 

restrictive, at least when related to the metabolic syndrome. However, it was 

found that adolescents who viewed television 3 h/day had a considerable 

increase probability of gaining weight. The relationship between watching TV 

and obesity is also associated to fewer hours of sleep and poor eating habits, 

such as a higher intake of fried foods, sweets and soft drinks (Kuriyan, et al., 

2007).  

For Biddle et al. (2009) the practice of exercise and TV viewing are performed 

at different times, however, it is stressed that it is 2-3 times more possible that 

young people will opt for a sedentary behaviour than to adopt for a proactive 

behaviour. This is highlighted by Van den Bulcke and Hofman (2009) who 

consider that the time spent watching TV does not predict the time spent 
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exercising, neither longitudinally nor transversely, but 2 hours and 30 minutes 

exercise are required to compensate for 7 hours of watching TV per week, to 

prevent overweight. 

The use of computers is one of the most increased sedentary behaviours in 

recent years, with different results regarding its association with adiposity in 

youth (Rey-López, et al., 2008). There are studies that find a positive 

relationship between this sedentary behaviour and adiposity in adolescents 

(Lajunen, et al., 2007). As for playing video games and/or computer games 46% 

of boys and 16% of girls aged 15 years or more belonging to the countries 

participating in the HBSC study say they play two or more hours during the 

week (WHO, 2008). The high frequency of this behaviour is explicit, especially 

for boys. However, there are no studies that confirm their impact on the 

increase of obesity (Kautiainen, Koivusilta, Lintonen, Virtanen, & Rimpela, 

2005). We identified studies that found positive associations in both genders 

(Chaput, et al., 2006) and only with boys (McMurray et al., 2000).  

However, there are investigations that use as study variable of sedentary 

screen time, the expression screen time, which includes several activities, 

including watching TV, playing video games and computer use. The TV 

watching and the computer use were positively associated to obesity (Mark  & 

Janssen, 2008), but watching TV and playing video games were not (Trost, 

Kerr, Ward, & Pate, 2001). Some studies found no association between the 

combination of playing video games and computer use (Wake, Hesketh, & 

Waters, 2003) but the research by Gordon-Larsen, Adair, and Popkin (2002) 

found a positive relationship. The relationship between sedentary behaviour and 

health is unlikely to be explained by unique markers of physical inactivity, such 

as watching TV or using computer games (Marshall, et al., 2004). The great 

diversity of sedentary behaviour and small samples may explain the lack of 

association (Must, et al., 2007).  

The aim of this research is to understand the relationship between the practice 

of leisure behaviours, sedentary and active, and obesity in Portuguese 

adolescents. 
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Methodology 

 

This study used data from the Portuguese sample 2006 from the "Health 

Behaviour in School-Aged Children (HBSC) (Matos & Equipa Aventura Social, 

2006). HBSC is a collaborative study of the World Health Organization (WHO) 

that has as main objectives to study and monitor the lifestyles of teenagers and 

their behaviour in different social contexts. The study began in 1982 with the 

participation of researchers from 3 countries and in 2006 involved researchers 

from 44 countries. 

 

Instruments 

 

The instrument used was a questionnaire, "Behaviour and Health in School-

Aged Children". Countries participating in the HBSC study included all required 

items of the questionnaire covering different aspects of health: the 

demographic, behavioural and psychosocial problems. All questions followed 

the format specified in the protocol (Currie, et al., 2001), comprising 

demographic questions (age, gender, socioeconomic status), positive health 

issues, alcohol, tobacco and drugs, physical activity, sex behaviour, violence 

and injuries, family, peer group and leisure, group culture and attitudes and 

knowledge about HIV/AIDS.  

This study follows strictly the Helsinki rules for research and was approved by 

an ethical committee. 

 

Sample and data collection 

 

From a national list stratified by region, 136 schools were randomly selected 

from public schools in Portugal, taking the class as the unit of analysis. The 
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questionnaire was delivered to students by teachers during their classes. 

Students who missed school that day were not included in the study. The 

completion of the questionnaire was conducted voluntarily and anonymously. All 

questionnaires were delivered to the teacher who placed them in an envelope 

and sealed it in the presence of students. The questionnaire was used with the 

permission of the school and parents of teenagers involved. 

The sample consisted of 4877 students and it is a representative sample of 

students in 6th, 8th and 10th grade who attended regular school in Portugal. 

50.4% (2460) of the participants were females and 49.6% (2417) males, with an 

average age of 14 years (SD ± 1.89). 31.7% (1546) attended the 6th grade, 

35.7% (1740) attended the 8th grade and 32.6% (1591) attended the 10th year.  

 

Variables  

 

Given the purpose of the study, and according to the extensive literature review, 

a set of variables in the HBSC survey in 2006 was selected and are set out in 

Table 16. A more detailed analysis of the variables can be found in the 

international report (Currie, et al., 2001). 

 

Table 16 - Questions of the instrument used in research and its re-encryption 

Questions  Re-encryption 

1 – You're a boy or a girl? a- boy; b) girl   

2 – When were you born?     

13 – In the last 7 days, how many days did you practice 

physical activities (at least 60 min. per day)? 

0 to 7 days   

26 – How much do you weight naked?      

27 – How must to you height without shoes?   

66- In your free time, how many hours per day do you watch 

TV (including videos and DVDs) during the week? And during 

the weekend? 

a- none, b- about 30 min./day, c- 

1h/day, d- 2h/day, e- 3h/day, f- e 

4h/day, g- 5h/day, h- 6h/day,  

i- 7h/day or more 

 

67 - During your free time, how many hours per day do you 

play computer or console (PlayStation, Xbox, etc.)? And during 

the weekend? 
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To improve understanding of the results it was necessary to re-encrypt the 

variables, as shown in Table 17. 

 

Table 17- Construction of variables and their designation 

Variables  Re-encryption  

Age 1- <12 years old, 2- 12 a 15 years old, 3- ≥ 16 

years old 

Gender 0 -girl; 1- boy 

BMI 1 – Non-overweight; 2- Overweight; 3- Obese 

Practicing PA 1- < 3 x week; 2- ≥ 3 x week 

Watching TV/DVD 

1- ≤2h/day; 2- 3 a 4 h/day; 3- ≥ 5 h/day Playing videogames 

Using the computer 

 

The BMI was re-encrypted using the classification suggested by Cole, Bellizzi, 

Flegal, and Dietz (2000) which takes into account age and gender on the 

classification of adolescents. The classification is systematized into three levels, 

the non-overweight parameter (<25kg/m2), overweight (25-29.9 kg/m2) and 

obesity (≥ 25kg/m2).  

The variables related to sedentary occupations (watching TV and DVD, 

computer and playing video games), after an initial exploration of the data, were 

chose to perform a weighted average daily frequency of responses for the week 

days and weekend.  

 

Statistical analysis 

 

The processing and data analysis were done with the SPSS version 16 for 

Windows (SPSS, Chicago IL, USA).  

Initially, through the test of Chi square (²), we tried to understand the 

relationship between the biological characteristics of individuals (gender and 
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age), frequency of activities of daily screen activity (TV/DVD, video games and 

computer use) and practice of PA during the week with different levels of BMI 

classification (normal, overweight and obese). To identify the significant 

differences (p<0.05) among the variables, the value ≥ | 1.9 | was considered the 

residual set.  

Subsequently, we tried to explain the overweight and obesity using the logistic 

regression test, with the variables to control each other, with 95% confidence 

interval. 

 

Results  

 

82% of adolescents in the sample who answered correctly have a BMI 

classified as non-overweight, 15% are located in the category of overweight and 

2.5% are obese.  

Table 18- Analysis of independent variables according to the classification of BMI 

Variables 
Non-overweight Overweight  Obese  

n  %  n  %  n  %  

Gender*  
male  1635  79.5  353  17.2  69  3.4  

female  1808  84.5  278  13  54  2.5  

Age *  

≤12 years  948  76.8  228  18.5  59  4.8  

13 to 15 years 1025  84.9  191  13.5  24  1.7  

≥16 years  1188  83.7  193  13.6  38  2.7  

Watching 

TV/DVD 

≤ 2 h/day  1267  82  224  14.5  54  3.5  

3-4 h/day  1379  81.8  265  15.7  41  2.4  

≥ 5 h/day  716  83.6  119  13.9  21  2.5  

Using the 

computer 

≤ 2 h/day  2460  81.6  467  15.5  87  2.9  

3-4 h/day  573  83.9  89  13  21  3.1  

≥ 5 h/day 305  81.8  58  15.5  10  2.7  

Playing 

videogames  

≤ 2 h/day 2369  82.9  416  14.6  74  2.6  

3-4 h/day  668  80.7  132  15.9  28  3.4  

≥ 5 h/day  327  80  68  16.6  14  3.4  

Practicing PA  
< 3 x week  1881  81.1  364  15.7  74  3.2  

≥ 3 x week  1500  83.2  256  14.2  47  2.6  

*² significant values for p<0,05; Residual set ≥|1.9| are considered significant (in bold)  
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The test results ² can be found in Table 18, with regard to levels of BMI 

classification according to gender, age, screen activity and practice of PA.  

No significant differences were found between the levels of classification of BMI 

and sedentary leisure occupations (watching TV and DVD, playing video games 

and computer) and the practice of PA. 

Regarding gender distinction girls (84%) exhibit the highest values in the non-

overweight category and boys present the highest results in the category of 

overweight (17.2%).  

 

Table 19 - Explanatory logistic regression for overweight and obesity 

Variable 
Overweight and obesity 

OR (95%CI)  

Gender 
 

Masculine (1)   

Feminine 0.69 [0.6-0.8]*  

Age 0.88 [1.1-1.2] 
*
  

Practicing PA 
 

≥ 3 x week (1) 
 

< 3 x week 1.36 [1.20-1.6]*  

Watching TV/DVD 
 

≥ 5 h/day (1) 
 

3-4 h/day 1.17 [0.9-1.4]  

≤ 2 h/day 1.19 [0.9-1.5]  

Using the computer 
 

≥ 5 h/day (1) 
 

3-4 h/day 0.92 [0.7-1.3]  

≤ 2 h/day 0.83 [0.6-1.2]  

Playing videogames 
 

≥ 5 h/day (1) 
 

3-4 h/day 0.94 [0.6-1.3]  

≤ 2 h/day 1.01 [0.7-1.4]  

R
2

N: 0.02  


2
HL

;
P 7.39; 0.49  

Note: CI indicates the confidence intervals; OR for odds ratio; R
2
N: indicates the value of Nagelkerke; 

2
HL 

indicates the value of Hosmer and Lemeshow test; *p<0.05  
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In terms of age, adolescents from group 13 to 15 years present the greatest 

results in the Non-overweight category (12 years of age or younger) and 

younger ones higher rankings in the category of overweight (18.5%) and obesity 

(4.8%).  

Table 19 presents the adjusted odds ratios of logistic regression statistics for 

the variables gender, age and frequency of sedentary behaviour and practice of 

PA. The explanatory model found is quite low, however significant associations 

were found only with the variable gender, age and practice of PA. There were 

significant associations between overweight and obesity and gender in girls that 

had a lower probability of being considered obese (OR = 0.69, p <.05). With 

regard to age it seems that as the adolescent gets older the probability 

decreases 12% of being classified as overweight or obese (OR = 0.88, p<.05). 

To perform PA at least three times a week seems to be associated with a higher 

risk of being classified as overweight and obesity (OR = 1:36 p <.05).  

 

Discussion 

 

The results of this study intend to confirm some indicators and to increase 

knowledge about the relationship between BMI of the young Portuguese and 

the occupations in leisure time regarding sedentary and active behaviours.  

Most Portuguese adolescents are classified as having non-overweight BMI, but 

17.5% are classified as having excess of weight and obesity. These results are 

lower than those reported in the study of Miranda (2009) held in Portugal with a 

large sample of adolescents aged from 11 to 15 years, which showed that 34% 

of the adolescents were overweight and obese. However, these indicators are 

higher when compared with 14% of prevalence of the countries participating in 

the HBSC study (WHO, 2008).  

No significant differences were found between levels of BMI and sedentary 

leisure pursuits. These results are confirmed by the explanatory model of 
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overweight and obesity, obtained by logistic regression test, where it was found 

that sedentary occupations had no significant associations. However, these 

results differ from some studies (te Velde, et al., 2007) that consider there is a 

positive association between TV viewing and overweight. This relationship is 

most evident in the case of girls, where sedentary behaviours seem to have 

made a bigger impact on obesity than the practice of PA (te Velde, et al., 2007). 

In the study by Must et al. (2007) there were no changes in the relationship 

between the body fat of girls with sedentary behaviour. It is possible that the 

same levels of exposure to the screen activities do not reflect the same risk of 

obesity in children and young people from different socioeconomic levels, age, 

ethnicity or level of PA (Rey-López, et al., 2008). 

In this study were found that female adolescents have higher values of non-

overweight BMI than boys and show the highest figures in the category of 

overweight. Boys are more likely to be classified as obese. Boys appear to have 

consistently higher BMI values than girls in various stages of adolescence 

(WHO, 2008). Girls show greater concern with their body image (Matos & 

Equipa Aventura Social, 2006) and often rely on pills and diets to change their 

weight (Neumark-Sztainer, et al., 2003). 

It does not cease to be particularly interesting to note that although boys 

consistently exercise more (Belanger, Gray-Donald, O'Loughlin, Paradis, & 

Hanley, 2009), they also have higher rates of obesity (WHO, 2008) and, 

according to some authors (Olds, et al., 2009), spend more time on screen 

activities. This is evident in the study by Lajunen, Keski-Rahkonen, Pulkkinen, 

Kaprio and Rissanen (2009) which concludes that when the boys enjoyed 

sports and played a musical instrument they had reduced risks and when they 

were devoted to arts and music the prevalence of obesity increased. Among 

girls a few individual leisure activities were related to the probability of becoming 

obese. However, girls classified as having a solitary passive behaviour had a 

higher risk of becoming overweight in late adolescence. Van den Bulcke and 

Hofman (2009) reported that is essential to understand the compensating effect 

of screen activity, for instance to understand whether a large volume of passive 
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behaviour is compensated by a sufficiently large volume of practice of PA.  

Some adolescents might be clearly more sensitive and delicate reporting some 

indicators such as weight, or even not have a very clear and correct knowledge 

of the parameter under study. This situation is reflected in the study of Fonseca, 

Matos, Gerra and Gomes-Pedro (2008) which found that in a nationally 

representative sample, 11% of adolescents had no BMI values. These 

individuals tend to have a bad body image, less healthy behaviours, deficit of a 

social network and a lower probability of being active (WHO, 2009). The 

perception of obesity may affect the practice of PA and increase rates of 

physical inactivity in both genders (Wong & Leatherdale, 2009), and the high 

amount of time to perform screen activities can lead to lower self-esteem, 

increased sense of disease and higher incidence of episodes of rebellion (Sharif 

& Sargent, 2006).  

By studying the analysis of obesity by age group we can conclude that the 

younger individuals have higher rates of overweight and obesity. It appears that 

as the adolescent gets older the probability of being classified as overweight or 

obese decreases by 12%. This is confirmed by the average data from WHO 

(2008) where young people aged 11  have 14% of possibility of being 

overweight, while those with 15 years have 13%.  

To perform PA at least three times a week seems to be associated with a higher 

risk of being considered overweight or obese. These data support the 

investigation of Janssen, Katzmarzyk, Boyce, et al (2004) that showed that the 

overweight and obese adolescents of both genders had a reduced incorporation 

of PA and a high consumption of TV. However, in the study of Mark and 

Janssen (2008) the practice of physical activities has a minimal impact on the 

metabolic syndrome in young Canadians. For Kimm et al. (2005) the decline in 

PA is associated with an increased BMI in girls.  

This study presents a set of limitations. BMI was calculated based on self-

reported weight and height; it is difficult for young people to measure the 

amount of time performing sedentary behaviours and activities, which could 

result in a non-objective response. Another limitation found, despite the 
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examples presented in the questionnaire, is that some young people may 

underestimate the frequency of the practice of PA.  

The results of this research helped to confirm that boys, younger individuals and 

those who practice PA less than 3 times per week are associated to an 

increased probability of being overweight or obese. There was no association to 

any form of screen activity.  

The prevalence of obesity cannot be solely explained by more availability to and 

use of the various screen activities, but by a set of elements that have to be 

addressed in a concerted manner and where the physical practices and sports 

should be a central element. 

 

Key Findings 

 17.5% of Portuguese adolescents are classified as having excess of 

weight and obesity. 

 No significant differences were found between levels of BMI and 

sedentary leisure pursuits 

 The girls have higher values of non-overweight BMI than boys  

 The practice of PA at least three times a week seems to be associated 

with a higher risk of being considered overweight or obese.   
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Capítulo 10 – Estudo 6 - Análise da actividade 

desportiva dos adolescentes portugueses de 1998 a 

20066 

 

Abstract 

Introdução: O principal objectivo desta investigação foi analisar a prática 

desportiva dos adolescentes portugueses, num período de oito anos, de acordo 

com o género e o ano de escolaridade. Procurou-se ainda verificar a relação 

entre a prática desportiva dos géneros e as queixas subjectivas de saúde. 

Métodos: A amostra consistiu em 17 911 indivíduos, com uma média de 

idades de 14 anos em ambos os géneros. O instrumento utilizado foi o 

questionário Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Os dados 

foram recolhidos nos anos de 1998, 2002 e 2006. Foram aplicados os testes de 

², regressão linear e regressão logística. 

Resultados: A prática desportiva semanal decresceu particularmente nas 

raparigas. São os rapazes e os alunos do 6.º ano os que apresentam uma 

maior frequência de prática semanal, em particular de desportos colectivos. A 

prática de modalidades individuais em 1998 era predominantemente feminina e 

foi decrescendo aos longos dos anos, até que em 2006 não foram encontradas 

diferenças entre os géneros. A prática desportiva feminina está associada com 

o ano de estudo, 1998 (OR=1.46, p<.05) e 2002 (OR=1.24, p<.05), idade 

(OR=0.85, p<.05), IMC (OR=0.98, p<.05), dor de cabeça (OR=0.86, p<.05), 

irritação e mau humor (OR=0.87, p<.05) e ter dor de estômago (OR=1.2, 

p<.05). No caso dos rapazes só se encontrou associação com o ano de estudo 

de 1998 (OR=1.47, p<.05) e com a idade (OR=0.90, p<.05). 

                                            
6 Loureiro, N. Matos, M. & Diniz, J. (In press) Análise da actividade desportiva dos adolescentes 
portugueses de 1998 a 2006. Motricidade. 
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Conclusão: A prática desportiva é diferente de acordo com o género e a idade, 

devendo ser incentivada e promovida de forma diversificada e de acordo com 

as características e especificidades dos jovens. 

Palavras-chave: desporto, queixa subjectiva de saúde, género, idade, ano 

escolar, IMC. 

 

Introdução 

 

A actividade desportiva dos adolescentes é um contexto de vital importância 

para o desenvolvimento global de um indivíduo. Para muitos jovens, a carreira 

desportiva é um percurso paralelo ao encontrado na escola e que se podem 

complementar mutuamente. 

A participação em desportos organizados na infância e na adolescência parece 

estar positivamente associada com a frequência de prática de actividade física 

(AF) em adulto (Kjønniksen, Anderssen, & Wold, 2009; Pfeiffer et al., 2006), em 

particular, a participação regular (Telama, Yang, Hirvensalo, & Raitakari, 2006). 

A idade com que se inicia a prática desportiva e a duração dessa participação 

pode predizer até 9% da variância da prática da AF em adulto (Kjønniksen, et 

al., 2009). Esta evidência parece ser mais clara para o género masculino do 

que para o género feminino (Telama, et al., 2006). 

Para Tammelin, Näyhä, Hills e Järvelin,(2003) a prática de diferentes 

modalidades parece contribuir para efeitos díspares e distintos por género. Nos 

rapazes, a participação enquanto adolescentes em jogos de bola, desportos de 

resistência intensiva, atletismo e desportos de combate foi associada com um 

alto ou muito elevado nível de actividade em adultos. Nas raparigas, o mesmo 

se aplica à participação enquanto adolescentes nas modalidades de 

orientação, atletismo, ciclismo, ginástica e equitação. Apesar de diferenciar as 

escolhas por género, o estudo de Bélanger, Gray-Donald, O´Loughlin, Paradis 

e Hanley (2009) mostra que a participação diminui durante a adolescência e 
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que a probabilidade de permanecer envolvida numa actividade específica, 

durante toda a adolescência, é baixa na maioria das actividades. Além disso, 

durante o início da adolescência, apenas uma minoria participa em 

determinadas actividades desportivas por mais de dois anos. 

A participação dos adolescentes em actividades desportivas parece também 

contribuir para uma maior frequência de outros comportamentos activos 

durante o tempo de lazer, no entanto, parece não estar associada com a 

frequência de visualização de TV (Tammelin, et al., 2003).  

Assume-se de uma forma consensual que a prática de AF vai diminuindo ao 

longo da adolescência em ambos os géneros (Belanger et al., 2009; Nelson, et 

al., 2006; Walters, et al., 2009) e diversos estudos (Ridgers, Stratton, & 

Fairclough, 2005; Wickel & Eisenmann, 2007) têm demonstrado que a maior 

parte do tempo, durante os intervalos escolares e das aulas de EF, é gasto em 

práticas físicas de baixa intensidade. Este é um cenário preocupante, o que 

conduz a que a maioria dos adolescentes não cumpra a recomendação de 60 

minutos por dia de AF moderada a vigorosa (AFMV) (Biddle, et al.,1998) como 

um mínimo para prevenção dos factores de risco para doença cardiovascular 

(Andersen, et al., 2006). Esta evidente alteração dos comportamentos dos 

adolescentes pode contribuir para que a participação em actividades 

desportivas organizadas seja o estímulo mais importante para cumprir as 

recomendações, em particular com o aumento da idade (Mota & Esculcas, 

2002; Nilsson, et al., 2009). 

Embora reconhecendo que a prática de desporto está relacionada com mais 

AF ao longo da adolescência, Belanger et al. (2009) consideram que a 

participação em tais actividades não protege contra a diminuição da AF ao 

longo do tempo. As investigações de Walters, et al. (2009) demonstram que a 

crescente dependência em desportos organizados pode ser insuficiente para 

as necessidades dos jovens realizarem AFMV depois do ensino básico, 

especialmente para os adolescentes de baixo estatuto socioeconómico. 

O corpo humano, como consequência da prática de AF regular, sofre 
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alterações morfológicas e funcionais, que podem prevenir ou retardar o 

aparecimento de determinadas doenças e melhorar a nossa capacidade de 

esforço físico (EU, 2008). Existem neste momento provas irrefutáveis da 

eficácia da AF regular na prevenção primária e secundária de várias doenças 

crónicas (Warburton, Nicol, & Bredin, 2006). Em particular nos adolescentes, a 

AF previne a diabetes de tipo 2 (Ogden, Flegal, Carroll, & Johnson, 2002), os 

sintomas de aumento de depressão (Motl, Birnbaum, Kubik, & et al, 2004) e a 

obesidade (United States Department of Health and Human Services, 2000). 

A participação no desporto durante a adolescência está também associada a 

um conjunto de factores positivos e negativos. Existem frequentes relatos de 

experiências de desenvolvimento pessoal (ou seja, autoconhecimento, 

definição de metas, esforço, gestão de tempo, regulação emocional e 

habilidades físicas) e experiências de desenvolvimento interpessoal (ou seja, 

trabalho em equipa, habilidades sociais, liderança e relações entre colegas). As 

incidências negativas mais relatadas foram o stress, as interacções negativas 

entre colegas, a exclusão social, a dinâmica negativa do grupo e o 

comportamento inadequado do adulto (Fraser-Thomas & Côté, 2009).  

Especificamente, os praticantes regulares de desporto têm sido associados a 

melhores desempenhos escolares, menores sintomas de depressão, menor 

uso de drogas (Broh, 2002; Field, Diego, & Sanders, 2001), assim como o 

aumento da agressividade, consumo de álcool, maiores índices de stress e 

burnout (Eccles & Barber, 1999; Shields & Bredemeier, 2001).  

O desporto apresenta duas facetas bem definidas, uma positiva e outra 

negativa, e a forma como é dinamizado e valorizado por todos os agentes 

envolvidos conduz ao realce de uma delas. Mas é inegável o seu potencial 

formativo do indivíduo através das práticas físicas. É assim, crucial 

compreender a tendência da prática desportiva dos adolescentes de um país 

para que possam ser ponderadas e posteriormente implementadas medidas 

adequadas ao seu desenvolvimento e consolidação. 

Os objectivos deste estudo são caracterizar as diferenças da prática desportiva 
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de acordo com o género, ano de escolaridade e ano do estudo e identificar as 

correlações associadas às práticas desportivas dos rapazes e das raparigas. 

 

Metodologia 

 

O presente estudo utilizou dados da amostra das investigações realizadas em 

Portugal, em 1998, 2002 e 2006 no âmbito do Health Behaviour in School-Aged 

Children (HBSC). O HBSC é um estudo transversal que decorre em 44 países 

com a colaboração da Organização Mundial de Saúde. A grande finalidade é 

aumentar a compreensão sobre a saúde e bem-estar dos jovens, dos seus 

comportamentos de saúde e do contexto social. Tendo como base um 

questionário com questões comuns a todos os países participantes, o estudo 

realiza-se de quatro em quatro anos, possibilitando a comparação de 

indicadores entre países e compreender a sua evolução no próprio país. 

Amostra  

 

A amostra total é constituída por 17911 indivíduos, de escolas de Portugal 

continental, seleccionadas aleatoriamente de uma lista nacional estratificada 

por região. A unidade de análise escolhida foi a turma. Trata-se de uma 

amostra significativa do alunos, do 6.º, 8.º e 10.º ano, que frequentam o ensino 

regular em Portugal continental. Assim, 38,5% dos sujeitos são referentes ao 

estudo realizado em 1998, 34,2% constavam da base de dados de 2002 e 

27,2% eram referentes ao ano de 2006. No que se refere ao género, 51,6% 

(9247) dos participantes eram do género feminino e 48,4% (8864) pertenciam 

ao género masculino, apresentando valores médios de idade de 14 anos ( DP  

1.8 anos). Quanto ao ano de escolaridade, 35,3% frequentavam o 6.º ano, 

36,4% frequentavam o 8.º ano e 28.3% frequentavam o 10.º ano. 
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Instrumento 

 

O instrumento utilizado foi o questionário “Comportamento e Saúde em jovens 

em idade escolar”. Os países participantes no estudo HBSC incluíram todos os 

itens obrigatórios do questionário, que abrangem diferentes aspectos da saúde 

ao nível demográfico, comportamental e psicossocial. Todas as questões 

seguiram o formato indicado no protocolo (Currie, et al., 2001), englobando 

questões demográficas (idade, género, estatuto socioeconómico), questões 

relativas à saúde positiva, consumo de álcool, tabaco e drogas, AF, 

comportamentos sexuais, lesões e violência, família, grupo de pares e lazer e 

cultura de grupo. 

 

Variáveis 

 

Tendo como objecto de estudo compreender a forma como evolui a prática 

desportiva dos adolescentes ao longo de 12 anos em Portugal e os factores 

associados, foram utilizadas as questões dos questionários que se apresentam 

na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Questões do instrumento utilizadas na investigação e sua codificação 

Questões Código 

Tu és rapaz ou rapariga? a) Rapaz; b) Rapariga 

Em que ano de escolaridade estás? a) 6º ano; b) 8º ano; c) 10º ano 

Qual é a tua altura?  

Qual é o teu peso?  

Nos últimos seis meses, com que frequência sentiste o 

seguinte: a) dores de cabeça, b) dores de estômago, c) dores 

nas costas, d) estar triste/deprimido, e) estar irritado ou de 

mau humor, f) estar nervoso, g) dificuldades em adormecer, h) 

tonturas,  

1- quase todos os dias; 2- mais de que 

uma vez por semana, 3- quase todas 

as semanas; 4- quase todos os meses 

, 5- Raramente ou nunca 

Fora do horário escolar: durante o teu tempo livre, quantas 

vezes fazes exercício ou praticas actividade desportiva 

suficiente para ficar com a respiração ofegante e a transpirar? 

a) todos os dias; b) 4- 6 vezes/sem.; c) 

2- 3 vezes/sem.;d) 1 vez/sem ; e) 1 

vez/mês; f) menos de 1 vez/mês; g) 

nunca 

Que desporto praticas ou praticaste durante os últimos 6 

meses de forma regular e fora das aulas de Educação Física 

(pelo menos 1 hora, duas vezes por semana)? 

a)Futebol; b) Basquetebol; c) 

Ginástica; d) Voleibol; e) Natação, 

Ciclismo/BTT; g) Andebol; h) Atletismo 
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Para melhorar a compreensão dos resultados houve necessidade de 

recodificar e agregar variáveis, como se pode observar na Tabela 15.  

 

Tabela 15 - Construção de variáveis em estudo e respectiva codificação 

Questões Código 

Ano de escolaridade 1- 6º ano; 2- 8º ano; 3- 10º ano 

Género 0 -Rapariga; 1- Rapaz 

Índice de massa corporal (IMC) peso/altura² (kg/m²) 

Frequência de Prática desportiva 
(0- < 1 vez/sem;. 1- 1 vez/sem.; 2- 2 a 3 

vezes/sem.; 3- ≥4 vezes/sem.) 

Prática desportiva 0-1 (0 - < 2 vezes/sem.; 1 -≥ 2 vezes/sem.) 

Prática desportiva de desportos colectivos 

∑(a) futebol; b) basquetebol; d) voleibol; g) andebol)) 
0-1(0- não pratica; 1-pratica) 

Prática desportiva de desportos individuais 

∑ (c) ginástica; e) natação; f) ciclismo/BTT; h) atletismo)) 
0-1 (0- não pratica; 1-pratica) 

Sintomas Físicos e Psicológicos 

a) dores de cabeça, b) dores de estômago, c) dores nas 

costas, d) estar triste/deprimido, e) estar irritado ou de 

mau humor, f) estar nervoso, g) dificuldades em 

adormecer, h) tonturas 

0-1 (0- raramente; 1- frequentemente) 

 

Análise estatística 

 

O tratamento e análise dos dados foram feitos através do programa SPSS 

versão 16 para Windows (SPSS, Chicago IL, USA). Numa fase inicial, aplicou-

se o teste de Qui-quadrado (²), com um nível de significância de 95%, com a 

finalidade de aferir as principais diferenças nas variáveis, em função do ano de 

estudo em que foram recolhidos os dados, género e ano escolar. Para 

identificar as diferenças significativas entre as variáveis, foi considerado o valor 

≥|1.9| do residual ajustado. Posteriormente, procedeu-se à tentativa de 

explicação da prática desportiva com recurso ao teste de regressão linear 

múltipla e ao teste de regressão logística, usando as variáveis significativas a 

controlarem entre si e onde foram calculados os valores de odds ratio (OR) 

com 95% de intervalo de confiança (CI). 
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Resultados 

 

No que se refere à frequência da prática desportiva (ver Tabela 16), verificou-

se que em 1998, a categoria de menos 1 vez por semana obteve os valores 

mais reduzidos em ambos os géneros (raparigas – 20,2%; rapazes – 5,9%), 

enquanto os valores mais elevados foram referenciados em 2002 nos rapazes 

(10,7%) e em 2006 nas raparigas (25,9%). Observa-se ainda que os valores de 

prática irregular ou nula, apresentados pelas raparigas são superiores aos 

rapazes em todos os anos. Praticar desporto quatro ou mais vezes por semana 

é maioritariamente referido pelo género masculino em todos os anos de estudo, 

sendo o ano de 1998 onde se verifica o maior registo de respostas nos rapazes 

(53,5%) e em 2002 nas raparigas (25,5%). 

Fazendo a distinção pelo tipo de desporto praticado, verificou-se que a opção 

das raparigas pelas modalidades individuais se foi esbatendo ao longo dos 

anos de estudo. Em 1998, a prática de modalidades individuais era preferida 

por 59,9% das raparigas, enquanto nos rapazes o registo era de 47%. No 

entanto, em 2006 já não foram encontradas diferenças significativas entre os 

géneros, em grande parte devido à diminuição de praticantes femininas. 

Quanto à prática das modalidades colectivas, verificou-se uma diminuição 

consistente ao longo dos anos de estudo em ambos os géneros. Contudo, 

verificou-se em todos os anos, que este tipo de modalidades era o preferido 

dos rapazes. 

Procedeu-se à análise dos sintomas físicos e psicológicos e foram expostos os 

resultados da percepção frequente dos mesmos. Assim, são as raparigas que 

apresentam os maiores valores de percepção de todos os sintomas, em todos 

os anos de estudo. O sintoma com maior registo, em ambos os géneros, é o 

“estar nervoso” frequentemente. No estudo de 2002, registou-se que 49,2% 

das raparigas afirmam sentirem-se frequentemente nervosas, diminuindo estes 

valores no estudo de 2006 (36,5%). Neste indicador o valor mais elevado foi 

registado no género masculino em 1998 (36,1%), apresentando uma 
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diminuição sucessiva nos estudos seguintes. As queixas menos 

percepcionadas pelos adolescentes são as “tonturas” e a “dor de estômago”. 

As maiores diferenças entre os géneros registam-se na percepção de “dor de 

cabeça”, em todos os anos de estudo.  

 

Tabela 16 - Análise das variáveis em estudo de acordo com o género e o ano do estudo 
(n=17911)  

  
1998 2002 2006 

F M F M F M 

  n=3662 n=3241 n=3125 n=3006 n=2460 n=2417 

Freq. De prática desportiva             

  <1x/sem. 20,2% 5,9% 23,1% 10,7% 25,9% 8,2% 

  1 x/sem 19,3% 9,3% 19,5% 11,5% 21,9% 12,5% 

  2 a 3 x/sem 35,7% 31,3% 31,9% 28,9% 29,5% 30,3% 

  ≥4 x/sem 24,8% 53,5% 25,5% 48,9% 22,7% 49,0% 

Prática por tipo de mod.             

  Individual  59,9% 47,0% 45,5% 40,8% 40%* 40,6%* 

  Colectivo 65,3% 83,6% 42,6% 73,8% 36,7% 68,6% 

Sintomas Físicos e Psicológicos             

  Freq. Dor de cabeça 36,2% 17,6% 29,6% 12,3% 31,0% 12,5% 

  Freq. Dor de estômago 13,7% 9,7% 11,4% 6,3% 9,5% 4,7% 

  Freq. Dor de costas 28,3% 21,9% 25,6% 17,6% 24,1% 14,9% 

  Freq. Estar triste 26,6% 15,9% 32,9% 19,6% 25,7% 13,5% 

  Freq. Estar irritado 27,0% 21,9% 35,5% 27,3% 26,9% 17,7% 

  Freq. Estar nervoso 46,1% 36,1% 49,2% 34,5% 36,5% 24,0% 

  Freq. Dificuldade em adormecer 30,6% 24,7% 23,4% 16,9% 22,4% 15,0% 

  Freq. Tonturas 12,3% 8,7% 10,2% 6,7% 10,9% 4,9% 

Note: X
2
;*p<0.05             

 

Quanto à distribuição das variáveis em estudo por ano de escolaridade (ver 

Tabela 17) são os alunos de 10.º ano que apresentam os valores mais 

elevados de pouca periodicidade de prática (< 1vez/sem.) em todos os anos de 

estudo. Esta tendência vai-se consolidando ao longo dos estudos, sendo no 

ano de 2006 onde se verifica o maior registo (24,5%). Praticar desporto com 

elevada frequência semanal (quatro ou mais vezes na semana) é referido 

preferencialmente por alunos do 6.º ano. Este resultado verifica-se em todos os 

anos de recolha dos dados, sendo o maior valor registado em 2006 (45,6%). 
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Tabela 17 - Análise das variáveis em estudo de acordo com o ano escolar e o ano do 
estudo (n=17911) 

 

1998 2002 2006 

6º 8º 10º 6º 8º 10º 6º 8º 10º 

n=2049 n=2589 n=1905 n=2369 n=2181 n=1581 n=1546 n=1740 n=1591 

Freq. De prática desportiva 
         

<1x/sem. 10,0% 13,4% 18,2% 13,8% 16,2% 23,3% 10,9% 15,9% 24,5% 

1 x/sem 11,4% 14,1% 19,3% 13,6% 16,6% 17,2% 18,1% 16,5% 17,2% 

2 a 3 x/sem 33,1% 34,7% 32,6% 28,7% 30,8% 32,8% 25,5% 32,2% 31,7% 

≥4 x/sem 45,5% 37,8% 29,9% 44,0% 36,6% 26,7% 45,6% 35,4% 26,6% 

Prática por tipo de modalidades 
        

Individual 57,1% 52,1% 51,9% 50,9% 41,8% 33,6% 47,7% 42,6% 30,7% 

Colectivo 73,3% 77,0% 70,6% 63,7% 59,7% 46,5% 62,1% 56,1% 39,2% 

Sintomas Físicos e Psicológicos 
       

Freq. Dor de cabeça 22,0% 26,5% 35,7% 17,8% 21,0% 27,0% 18,1% 21,5% 26,0% 

Freq. Dor de estômago 12,1%* 11,1%* 12,4%* 9,9%* 8,2%* 8,7%* 6,5%* 7,4%* 7,4%* 

Freq. Dor de costas 22,1% 26,7% 27,3% 18,6% 21,9% 26,3% 15,6% 19,0% 23,9% 

Freq. Estar triste 14,4% 22,1% 28,9% 19,8% 27,9% 34,5% 14,6% 20,1% 24,2% 

Freq. Estar irritado 18,1% 25,5% 31,3% 29,3% 32,6% 33,5% 20,5% 21,8% 24,7% 

Freq. Estar nervoso 35,4% 42,9% 46,9% 37,0% 42,6% 49,1% 24,9% 31,4% 34,5% 

Freq. Dificuldade em 

adormecer 
25,6% 28,2% 30,0% 18,4% 20,7% 22,6% 15,7% 18,8% 21,7% 

Freq. Tonturas 9,8%* 10,7%* 11,5%* 7,5%* 9,3%* 9,2%* 5,8% 8,5% 9,2% 

Note: X
2
; * p<0.05 

         

 

Quando ao tipo de modalidade praticada, tanto nas modalidades colectivas 

como nas individuais, são os indivíduos mais novos que apresentam os valores 

mais elevados. Contudo, parece haver uma preferência em todos os anos de 

escolaridade por modalidades colectivas. Verifica-se ainda que os valores de 

prática, em ambas as modalidades, decrescem sucessivamente em todos os 

anos de estudo, com excepção nas modalidades individuais no 8.º ano de 

escolaridade entre os anos de 2002 (41,8%) e 2006 (42,6%). Este decréscimo 

é particularmente evidente nos jovens do 10.º ano de escolaridade, onde se 

regista uma diferença de 21,2% de prática de modalidades individuais e de 

31,4% de prática das modalidades colectivas, entre o ano de 1998 e o ano de 

2006. 

Quanto aos sintomas percepcionados, são os alunos de 10.º ano que 

apresentam maiores registos em todos os sintomas em estudo, em todos os 

anos de aplicação do questionário. Não foram encontradas diferenças 
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significativas entre os anos de escolaridade na variável “dor de estômago” em 

todos os anos de estudo e na variável “tonturas” em 1998 e 2002. O sintoma 

mais percepcionado pelos jovens é o “estar nervoso”, com maior evidência 

junto dos alunos de 10.º ano. O sintoma menos referido pelos alunos de 6.º ano 

em 1998 foi o “estar triste” (14,4%), em 2002 foi a “dificuldade em adormecer” 

(18,4%) e em 2006 foi as “tonturas” (5,8%). Quanto aos alunos de 10.º ano, o 

valor mais baixo encontrado em 1998 foi relativo “à dor de costas” (27,3%), no 

ano de 2002 foi a “dificuldade em adormecer” (22,6%) e no ano de 2006 foram 

as “tonturas” (9,2%). O maior aumento registado nos alunos do 6.º e 8.º ano foi 

na percepção de frequentemente “estar irritado” (11,2% e 7,1% 

respectivamente) entre o ano de 1998 e 2002. Quanto aos alunos mais velhos 

(10.º ano), o maior aumento registou-se no sintoma “estar triste” (5,6%), 

igualmente entre os anos de 1998 e 2002. De uma forma geral, a percepção 

dos sintomas apresenta uma tendência de diminuição ao longo dos anos. 

Podemos observar na Tabela 18 os resultados da estatística de regressão 

linear múltipla, onde se identificam as variáveis que são predictoras 

significativas da prática desportiva dos adolescentes portugueses. 

 

Tabela 18 - Modelo explicativos da realização dos diferentes tipos de práticas físicas 

Variável a explicar Variáveis incluídas  t p   
  

Prática de actividade 

desportiva (1998-

2006) 

Constante 1.566 10.9 0.000 

0.112 

Género -1.009 -38.3 0.000 

Idade 
0.126 17.1 0.000 

IMC 
0.013 3.5 0.001 

Estar de mau humor e irritado -0.055 -4.9 0.000 

Dores de estômago 0.037 2.4 0.018 

F= 379,71; sig <0.05 
 

Apesar do modelo explicativo ter um valor de significância baixo (R2
a= 0.112), 

verificamos que as variáveis predictoras são o género, a idade, o IMC, estar de 

mau humor e as dores de estômago. 

A Tabela 19 apresenta os valores de odds ratio ajustados da estatística 

regressão logística multivariada para as variáveis ano de estudo, género, 
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idade, IMC, sintomas físicos e psicológicos e sua influência na prática 

desportiva. O ponto de corte definido para o praticar desporto foi a 

periodicidade de prática de duas ou mais vezes por semana.  

 

Tabela 19 - Regressão logística para ano de estudo, idade, IMC e sintomas da amostra 
total e em função da prática desportiva por género. 

Variáveis 
Prática desportiva 

Rapariga 
OR (95%CI) 

Rapaz 
OR (95%CI) 

Ano de estudo   

2006 (1)   

1998 1.46 [1.3-1.6]* 1.47 [1.2-1.7]* 

2002 1.24 [1.1-1.4]* 0.93 [0.8-1.0] 

Idade 0.85 [0.8-0.9]* 0.9 [0.8-0.9]* 

IMC 0.98 [0.9-0.9]* 0.98 [0.9-1.0] 

Dor de cabeça   

Frequentemente (1)   

Raramente 0.86 [0.8-0.9]* 1.0 [0.8-1.2] 

Dor de estômago   

Frequentemente (1)   

Raramente 1.2 [1.1-1.4]* 1.0 [0.8-1.4] 

Estar Irritado e de mau humor   

Frequentemente (1)   

Raramente 0.87 [0.8-0.9]* 0.86 [0.7-1.0] 

Dor de costas   

Frequentemente (1)   

Raramente 0.97 [0.8-1] 1.0 [0.8-1.2] 

Estar triste/deprimido   

Frequentemente (1)   

Raramente 0.99 [0.8-1.1] 0.98 [0.8-1.2] 

Estar nervoso   

Frequentemente (1)   

Raramente 1.0. [0.9-1.1] 0.9 [0.8-1.1] 

Dificuldade em adormecer   

Frequentemente (1)   

Raramente 0.9 [0.8-1.0] 1.01 [0.8-1.2] 

Tonturas   

Frequentemente (1)   

Raramente 1.15 [1.0-1.4] 0.94 [0.7-1.2] 

  
  0.043 0.022 


  
 ; p 16.072;0.041 8.975;0.34 

Nota: CI indica os intervalos de confiança; OR significa odds ratio;   
  

significa a o valor do teste de Nagelkerke; 
  
 

 significa o valor do teste de 

Hosmer and Lemeshow; *p <0.05 
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Numa primeira análise, verificou-se que as variáveis explicativas da prática 

desportiva de cada género são bastantes diferentes. No que se refere às 

raparigas, a probabilidade de praticar aumenta nos sujeitos que constam da 

base de dados de 1998 (OR=1.46, p<.05). Quanto à variável idade, a 

probabilidade das raparigas praticarem desporto diminui em 15% por cada ano 

adicional de idade (OR=0.85, p<.05). O mesmo se verifica com o IMC, a 

hipótese de ser activa aumenta em 2% por cada valor subtraído de IMC 

(OR=0.98, p<.05). Verificou-se ainda uma associação negativa entre a dor de 

cabeça (OR=0.86, p<.05) e a prática desportiva. Percepcionar raramente dor 

de cabeça parece predizer a prática. A mesma associação observa-se 

relativamente à percepção de estar irritado e de mau humor (OR=0.87, p<.05). 

A dor de estômago está frequentemente associada a praticar desporto 

(OR=1.2, p<.05). 

No caso do género masculino as únicas variáveis que se encontram 

associadas à prática são o ano de estudo e a idade. O ano de estudo de 1998 

está associado positivamente com a prática de desporto (OR=1.47, p<.05), 

curiosamente no estudo de 2002 não foram encontradas associações. A 

variável idade apresenta a mesma tendência encontrada nas raparigas (mas 

com um menor decréscimo) em que se verifica uma descida de 10% de 

probabilidade de prática por cada ano adicional. 

 

Discussão 

 

O presente estudo tem como finalidade compreender a tendência da prática 

desportiva dos adolescentes portugueses, tendo em conta os dados do estudo 

HBSC recolhidos nos anos de 1998, 2002 e 2006. Esta metodologia permite 

comparar resultados, de forma a compreender como é que a prática de 

desporto é realizada ao longo dos tempos, fazendo a distinção pelo género e 

pelo ano de escolaridade. Outro objectivo do estudo era identificar correlações 

com a prática desportiva para cada género e em particular, aferir as relações 
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com os sintomas percepcionados pelos jovens. Um aspecto importante deste 

estudo é a grande amostra de adolescentes que é representativa dos 

estudantes portugueses. 

Vários são os estudos (Eisenmann, Katzmarzyk, & Tremblay, 2004; Nelson et 

al., 2006; Okely, et al., 2008; Pate et al., 2007) que têm procurado aferir, em 

diversos países, a prática de AF dos jovens e identificar a tendência quanto à 

frequência de prática. No entanto, não são tão frequentes os estudos que 

tentem compreender a forma de prática de desporto dos jovens. 

Muitos desses estudos retratam alguma da prática desportiva, mas acabam por 

não conseguir esclarecer a forma como os jovens se relacionam com o 

desporto propriamente dito. A prática desportiva tem particularidades próprias 

que acarretam consequências específicas aos seus praticantes (Fraser-

Thomas & Côté, 2009). No entanto, é igualmente sustentável que a 

participação persistente no desporto está associada positivamente com a AF 

em adulto assim como, o facto de ser um dos estímulos mais importantes para 

que os jovens possam cumprir as prescrições recomendadas de AF MV 

(Telama, et al., 2006). 

Os nossos resultados demonstram que a prática desportiva regular tem vindo a 

decrescer ao longo dos tempos, em ambos os géneros, contudo os rapazes 

apresentam uma ligeira melhoria nos últimos anos. Estes resultados diferem da 

investigação de Okely et al. (2008) realizada na Austrália, em que consideram 

que a participação em actividades físico-desportivas aumentou 

consideravelmente nos últimos 19 anos em todos os grupos etários e géneros, 

muito devido ao aumento da oferta de desportos organizados (NSW 

Department of Tourism Sport and Recreation, 2004). A investigação realizada 

por Eiholzer, et al. (2008) com adolescentes islandeses verificou um aumento 

de 15% na participação activa nos desportos organizados. Contudo, estas 

tendências poderão ser particulares, pois de uma forma global, a AF em 

contextos claramente definidos, como por exemplo os desportos organizados, 

parece estar em declínio em muitos países (Dollman, et al., 2005). Para Adams 

(2006), os resultados dos adolescentes americanos apresentam igualmente 
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uma diminuição da AF e simultaneamente um aumento da inactividade física 

mas, em termos globais trata-se de pequenas mudanças que não são 

susceptíveis de desempenhar um importante papel na tendência secular do 

sobrepeso e da obesidade. 

De forma consistente com a literatura (Pearson, Atkin, Biddle, Gorely, & 

Edwardson, 2009; Van der Horst, et al., 2007), os nossos dados demonstram 

que são os rapazes que apresentam os valores mais elevados de prática 

desportiva em todos os anos do estudo.  

Os rapazes apresentam valores de prática superior nos desportos colectivos, 

enquanto as raparigas, inicialmente, tinham uma diferença clara para os 

rapazes na prática de modalidades individuais, o que se foi dissipando devido a 

uma grande diminuição de praticantes femininas. Este resultado encontra-se 

igualmente referenciado na literatura e tem servido de suporte à organização 

de programas de intervenção de sucesso para a melhoria da AF das raparigas 

(Pate, et al., 2005). Segundo Bélanger et al. (2009) existe maior probabilidade 

de realizar de forma continuada uma actividade desportiva que tenha 

características de baixa intensidade. Esta preferência do género parece ter 

implicações no futuro, pois Tammelin et al (2003) considera que a participação 

dos rapazes em jogos com bola e das raparigas em modalidades mais 

individuais, como por exemplo a orientação, atletismo, ciclismo e ginástica 

estão associadas com um nível mais elevado de AF em adultos. 

Quanto às queixas subjectivas de saúde, estas são mais elevadas nas 

raparigas. Este resultado é corroborado pelas investigações de Haugland, 

Wold, Stevenson, Aaroe e Arawska (2001), que consideram que as raparigas 

apresentam significativamente mais sintomas do que os rapazes e que estes 

vão aumentando com a idade. A razão para esta diferença não é ainda 

totalmente conhecida, sendo sugerido que as mulheres são mais sensíveis e 

conscientes do seu estado de saúde (Østerås, Ljunggren, Gould, Wærsted, & 

Bo Veiersted, 2006). 

A nossa investigação apresenta ainda maiores frequências de práticas dos 
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alunos do 6.º, ano em todos os anos de estudo e são também estes os que 

mais praticam os dois tipos de modalidades. Para Belanger et al. (2009) 87% 

dos alunos de 7.º ano fisicamente activos relataram participar em pelo menos 

uma actividade desportiva organizada. Com o aumento da idade, as 

actividades desportivas organizadas tornam-se a componente mais importante 

da AF semanal total para os participantes de ambos os géneros (Mota & 

Esculcas, 2002). Contudo, a participação na maioria das modalidades declina 

ao longo da adolescência, levando a que a probabilidade de permanecer 

envolvido numa modalidade seja baixa na maioria das actividades e que 

apenas uma minoria da juventude permaneça em desportos específicos mais 

de dois anos (Bélanger, et al., 2009). Para Kahn et al.(2008), a idade é o factor 

mais consistente com as mudanças de prática de AF, registando-se um 

aumento no início da adolescência e começando a decrescer a partir dos 13 

anos. Este facto torna-se ainda mais pertinente atendendo a que a 

probabilidade das raparigas participarem em diversas formas de AFMV no 12.º 

ano está fortemente associada à participação nessas actividades no 8.º ano 

(Pate, et al.,2007).  

Os adolescentes do 10.º ano são os que apresentam mais queixas 

comparativamente com os mais novos. Este facto foi igualmente retratado em 

diversos estudos (Haugland, et al., 2001; Sundblad, et al., 2008). 

A queixa mais referida em ambos os géneros e ao longo da escolaridade foi o 

estar nervoso. As exigências a que estão sujeitos os adolescentes desde cedo, 

podem degenerar em stress que está relacionado em muitos casos com a 

percepção de falta de tempo (Brattberg, 2004) e sendo significantemente 

relacionado com dores e queixas de saúde, particularmente nas meninas (Pate, 

et al., 2008). As queixas mais frequentes em crianças e jovens são as dores 

musculares, dor de cabeça e a dor de barriga, verificando-se um aumento com 

a idade e de forma significativa nas raparigas (Perquin et al., 2000). 

Com a aplicação do teste de regressão logística múltipla podemos verificar as 

particularidades de prática desportiva por género. Verifica-se um decréscimo 

de 15% de prática desportiva nas raparigas por cada ano de idade, enquanto 
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nos rapazes a diminuição é mais baixa (10%). Este declínio é mais acentuado 

do que o referido por Belanger, et al.,(2009), em que se verifica uma diminuição 

de 8% a cada ano de idade, em ambos os géneros. 

A prática desportiva das raparigas está associada negativamente, ainda de que 

baixa, com o valor de IMC. Num estudo longitudinal Must et al. (2007) 

concluíram que a participação desportiva está inversamente relacionada com 

os valores de massa gorda nas raparigas. Contudo, este não é um ponto 

consensual como demonstra a investigação de Sztainer-Neumark, Story, 

Hannan, Tharp e Rex (2003) onde não se encontraram associações positivas 

entre as referidas variáveis. 

A prática desportiva dos rapazes não foi associada a nenhuma queixa, 

enquanto no caso das raparigas se verificou uma associação com raramente 

ter dor de cabeça, com raramente estar irritado e de mau humor e uma 

associação positiva com a dor de estômago. O aumento da participação em 

desportos pode proteger contra a depressão e as ideias suicidas, aumentando 

os níveis de endorfinas, aumentando a auto-estima e melhorando a imagem 

corporal. Com o aumento da prática a probabilidade de sofrer uma depressão 

diminui 25% e as ideias suicidas diminuem em 12% (Babiss & Gangwisch, 

2009). Análises longitudinais demonstram que a melhoria da condição física 

das raparigas estava associada a mudanças positivas na auto-eficácia e gosto 

pelo exercício (Dunton, Schneider, & Cooper, 2007). Estas são as principais 

mudanças registadas nos programas de promoção de AF destinadas a 

raparigas, juntamente com a melhoria da auto-estima, mais satisfação corporal 

e aumento da prática (Debate, Zwald, Huberty, & Zhang, 2009). 

Uma das possíveis explicações para as dores de estômago associadas ao 

exercício é avançada por Pearem et al (2009) que consideram que as raparigas 

são mais propensas a não tomarem pequeno-almoço como parte de uma dieta 

ou método de controlo de peso. Longos períodos sem se alimentarem ou 

inadequada alimentação para compensar os gastos energéticos provocados 

pelo exercício podem provocar dores de estômago. 
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A prática desportiva vigorosa dos rapazes está relacionada com o registo de 

queixas de vária ordem, especialmente dores de cabeça e dores de costas 

(Auvinen, Tammelin, Taimela, Zitting, & Karppinen, 2007; Kovacs et al., 2003). 

Alguns destes estudos são realizados nos Estados Unidos, com uma cultura 

desportiva muito diferente dos países da Europa, onde estão implementados 

desportos com muitos e fortes contactos físicos (Ramadan, 2004). Esta pode 

ser uma explicação para não se verificar qualquer queixa associada à prática 

desportiva dos rapazes.  

Outra das explicações para as diferenças registadas entre os géneros, pode 

ser a própria AF realizada durante a infância e a adolescência que pode 

modificar a percepção sensorial da dor periférica ao nível do sistema nervoso 

central (Mikkelsson et al., 2006). 

Uma das limitações deste estudo é o facto das questões utilizadas não serem 

unicamente dirigidas para a caracterização da prática desportiva, o que poderá 

ter conduzido a algumas dificuldades de interpretação dos inquiridos. A outra 

limitação está relacionada com as variáveis sobre os sintomas que têm sempre 

associado um grande grau de subjectividade individual. 

Em conclusão podemos verificar que são os rapazes e os alunos do 6.º ano 

que apresentam maiores frequências de prática desportiva. A prática de 

modalidades individuais tem vindo ao longo dos anos, a perder a preferência 

feminina, essencialmente devido à redução de praticantes deste género. O 

sintoma mais percepcionado em ambos os géneros é o estar nervoso. A prática 

desportiva decresce 10% nos rapazes e 15% nas raparigas a cada ano de 

idade. A prática das raparigas está associada à idade, IMC, dor de cabeça, 

irritação e à dor de estômago. 
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Capítulo 11 – Discussão Geral 

 

11.1 – Notas introdutórias 

 

No presente ponto, pretendemos fazer as conclusões globais dos diversos 

estudos realizados. Tendo como grande premissa compreender os factores 

associados à prática da AF e desportiva dos adolescentes portugueses, 

procurámos orientar investigações parciais que permitissem compreender 

melhor a temática, nomeadamente compreender as variáveis individuais, do 

ambiente, capital social e tempo livre que influenciam a prática da actividade 

física e desportiva dos adolescentes. 

Torna-se claro que esta temática, pela sua complexidade, pode ser abordada e 

explanada através de diferentes perspectivas, o que dificulta a sua 

compreensão e intervenção. Assim, neste trabalho, procurou-se realizar seis 

investigações parciais, mas complementares, que contribuíssem para 

compreender melhor a temática global. Foram abordadas diversas questões, 

desde o próprio contexto envolvente dos adolescentes até às questões de cariz 

biológico e comportamental do indivíduo.  

No entanto, a abrangência deste trabalho impõe um conjunto de limitações, 

também apresentadas neste capítulo.  

Procurou-se ainda apresentar as ideias-chave dos principais resultados da 

investigação e as recomendações finais, que têm a finalidade de contribuir para 

estratégias de promoção da saúde dos jovens. 

 

11.2 – Limitações globais do estudo 

 

Um trabalho deste tipo apresenta algumas limitações metodológicas, o que se 

procurou que não condicionasse o desenrolar da investigação. Assim, procura-
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se apresentar as limitações globais do estudo, salientando que outras já foram 

enunciadas nos capítulos 5 a 10. 

Uma das limitações da investigação é a natureza do instrumento aplicado, pois 

trata-se de um questionário que pretende abranger diversas áreas relacionadas 

com a saúde dos jovens (consumo de álcool, tabaco e drogas, actividade física, 

comportamentos sexuais, lesões e violência, família, grupo de pares e lazer e 

cultura de grupo) e que não foi elaborado exclusivamente com a finalidade de 

responder às questões estudadas, diminuindo assim a intencionalidade/ 

centralidade destas uma vez que os adolescentes vêem a sua atenção 

dispersa pelos outros temas. 

Outras das limitações identificadas, relacionada ainda com a natureza do 

instrumento (de auto-relato), prendem-se com o tipo de questões que foram 

utilizadas pois dependem da percepção que os adolescentes são capazes de 

fazer ao invés de se fazer uma avaliação objectiva resultante de observação 

directa (por exemplo em itens como a avaliação da quantidade de prática da 

AF, a aferição do peso e da altura e a quantidade de tempo despendido em 

AS); bem como da interpretação que estes necessariamente têm que efectuar. 

Esta interpretação pode gerar alguma subjectividade nas respostas, 

especialmente no que diz respeito a itens como a percepção de sintomas. 

 

11.3 – Conclusões 

 

A prática desportiva dos adolescentes é crucial para o seu desenvolvimento 

saudável e é igualmente importante perceber como os jovens portugueses 

adoptam e mantém este comportamento. Este trabalho procurou abordar 

diversas variáveis que poderiam influenciar a prática da AF e dos desportos 

dos jovens em Portugal. Procura-se apresentar algumas das principais 

conclusões, sendo algumas delas transversais aos vários estudos realizados.  

Os parâmetros demográficos, género e idade, são das variáveis mais 

consistentes na influência nos diversos tipos de práticas físico-desportivas. 
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Verifica-se uma maior prática por parte dos rapazes e uma diminuição da 

mesma, em ambos os géneros, associada com o aumento da idade. Esta 

situação verifica-se tanto na literatura internacional (Aarnio, 2003; Sallis, 

Prochaska & Taylor, 2000; WHO, 2008) como na literatura nacional (Matos & 

Diniz, 2002; Mota & Esculcas, 2002; Santos et al, 2005). 

De referir ainda, que existem diferenças significativas entre as preferências dos 

géneros quanto ao tipo de prática realizada. Os rapazes e os jovens mais 

novos praticam mais todo o tipo de AF em estudo (prática de AF, exercício em 

instalações descobertas) excepto as actividades realizadas em instalações 

cobertas. Trata-se, mais uma vez, de evidenciar as particularidades inerentes 

ao género no que se refere às práticas físicas. Contudo, apesar de os rapazes 

apresentarem maiores práticas, assiste-se a um grande declínio com o 

aumento da idade, tanto nos rapazes como nas raparigas (Nader, et al., 2008). 

É igualmente interessante verificar que as raparigas apresentam maiores 

índices de prática em actividades realizadas no interior das instalações 

desportivas, o que vem demonstrar que são mais susceptíveis com as 

questões de contexto da prática. Esta situação é bem patente na investigação 

realizada por Belanger et al (2009). Esta situação parece vir a reforçar as 

questões sociais e comportamentais que influenciam o desenvolvimento do 

papel de género, dando às raparigas maiores restrições quanto às suas 

práticas e comportamentos (Hallal et al, 2006). 

O papel do género é igualmente evidenciado quando é estudada a relação do 

bairro com as diferentes formas de praticar AF. A percepção das diferentes 

particularidades do meio residencial difere de acordo com o género e estas 

parecem contribuir para uma diferenciação na adesão às várias práticas físicas. 

Esta situação vem demonstrar a importância do modelo ecológico adaptado por 

Sallis et al (2006), em particular os seus aspectos centrais relacionados com os 

factores interpessoais e com o ambiente percebido.  

A característica mais consistente nos diversos tipos de prática foi a existência 

de bons locais para passar os tempos livres, o que vem demonstrar a 

necessidade e a importância da existência de espaços recreativos que 
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possibilitem realizar as actividades. A percepção de acessibilidade às 

instalações está correlacionada positivamente com a prática em ambos os 

géneros (Carver et al, 2005; Mota el al, 2005; Norman et al, 2005). 

Outro dos aspectos do bairro mais valorizados pelos jovens está relacionado 

com as questões da segurança do mesmo, em particular, na prática de 

actividades de carácter informal. Esta evidência, pode ser explicada pela maior 

interacção dos jovens com as características do bairro e o não estarem sujeitos 

a supervisão técnica por parte de nenhum adulto. É de salientar que os locais 

percepcionados como inseguros aumentam a probabilidade dos jovens 

praticarem actividades mais formais, eventualmente como forma de realizar a 

AF num contexto seguro. Apesar da segurança do bairro ser um dos aspectos 

mais estudados, a subjectividade inerente ao conceito, faz com que os dados 

disponíveis não sejam consensuais (Mullan, 2003), ao existirem estudos que 

não conseguem comprovar qualquer relação com a prática (Evenson et al, 

2006; Sallis et al, 2002) e estudos que identificaram uma relação positiva 

(Molnar, et al., 2004) e em particular no género feminino (Forman, et al., 2008). 

Assim, o género feminino parece ficar mais condicionado nas suas práticas 

perante situações frequentes de insegurança resultantes de crime e violência 

(Gomez, et al , 2004; Gordon-Larsen, et al., 2000).  

O bairro residencial caracterizado como bonito parece ser importante para os 

jovens que praticam actividades no exterior. Esta valorização de natureza 

estética parece ser coerente, pois este tipo de prática faz com que os jovens 

tenham um maior conhecimento do seu bairro e, o facto de ser um espaço 

agradável pode ajudar à realização da própria actividade. Esta particularidade 

foi igualmente evidenciada na investigação de Mota et al (2005) com raparigas 

portuguesas. 

Ver TV é um comportamento sedentário frequentemente apontado como um 

dos factores mais importantes para explicar o sedentarismo. Contudo, neste 

estudo, verificamos que existe uma relação difusa com a prática da AF dos 

adolescentes. Do estudo da interacção entre a prática de AF e consumo de TV 

identificaram-se cinco perfis, alguns deles, pareciam completamente 
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contraditórios, como são os casos do perfil de jovens grandes consumidores de 

TV e com elevadas práticas de AF e do perfil dos jovens que viam muito pouca 

TV e não praticam nenhuma ou muito pouca AF. Este aspecto demonstra que a 

forma como os jovens relacionam os comportamentos activos e sedentários é 

diversa e multifacetada, no entanto, o perfil mais comum é o de 

Telespectadores Moderados e com prática de AF Moderada. Esta situação foi 

igualmente referida por diversos estudos (Gordon-Larsen, et al., 2000; 

Johnson-Taylor & Everhart, 2006). Para Dong e Leatherdale (2009) elevados 

níveis de AF e de sedentarismo não são mutuamente exclusivos, e que os 

grupos de adolescentes definidos de acordo com os seus comportamentos 

activos e sedentários apresentam o mesmo padrão de declínio da AF (Nelson, 

et al., 2005). Esta situação pode dever-se ao facto de as actividades serem 

realizadas em diferentes períodos do dia, em ambos os géneros (Bidle et al, 

2009). 

Os perfis com baixos índices de prática de AF (Telespectadores Não Activos e 

Não Telespectadores Não Activos) têm uma grande probabilidade de serem 

constituídos por raparigas e adolescentes mais novos, enquanto perfis activos 

(Não Telespectadores Activos e Telespectadores Activos) apresentam uma 

forte probabilidade de serem constituídos por rapazes e adolescentes mais 

novos. Esta tendência da menor prática por parte das raparigas vem de 

encontro do referido na literatura (Duncan et al, 2007; Olds, et al., 2009). 

De salientar ainda que o grupo de Telespectadores Não Activos encontra-se 

associado aos estatutos de pré-obesidade e obesidade, enquanto, o perfil de 

Não Telespectadores Activos tem grande probabilidade de apresentar maior 

satisfação corporal. Esta evidência é igualmente demonstrada em diversas 

investigações (Kleiser, et al., 2009; Knutson & Lauderdale, 2007), em que os 

adolescentes que passam mais tempo em actividades de ecrã são mais obesos 

e que os jovens inactivos têm uma maior probabilidade de apresentarem 

excesso de peso (Janssen, et al., 2005). 

Os diversos perfis elaborados não apresentam associações com as 

características do meio residencial. Apesar destes dados são várias as 
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investigações que têm vindo a demonstrar a importância de diversas variáveis 

relacionadas com o contexto para adopção de práticas mais activas, tais como 

a proximidade de parques e campos de jogos (Gomez et al, 2004; Pate et al, 

2008), acessibilidade a instalações (Babey, et al., 2008; Kerr, et al., 2007), 

passeios (Ewing, et al., 2004) ou questões relacionadas com a percepção da 

segurança (Forman, et al., 2008; Molnar, et al., 2004). 

A tendência difusa do comportamento sedentário ver TV foi novamente 

estudada na terceira investigação e verificou-se que os jovens que viam mais 

TV ao fim-de-semana também apresentavam maiores índices de prática de AF. 

Esta situação é particular deste período da semana, uma vez que os jovens 

têm mais tempo livre, contudo vem reforçar a ideia apresentada por Biddle et al 

(2009) ao considerarem que esta situação poderia advir de serem 

comportamentos que são realizados em diferentes períodos do dia. Contudo, a 

evolução tecnológica tem trazido uma grande diversidade de equipamentos 

que tem uma grande aceitação por parte dos adolescentes e que podem 

contribuir para ocupar os seus tempos livres em AS (Olds, et al., 2009) e que 

apenas o indicador do tempo despendido em actividades de ecrã não seja 

suficiente para caracterizar com clareza os CS.  

Nesta investigação foram elaborados diversos modelos explicativos e onde não 

foram encontradas associações entre a prática de AF com as variáveis 

cansaço e a dificuldade em adormecer. Esta evidência continua a não ser 

consensual nos adolescentes, contudo nos grupos de crianças e de pré-

púberes parece existir uma relação positiva entre estes comportamentos 

(Eiholzer, et al., 2008; Padez, et al., 2009). 

Tendo presente a menor prática da AF das raparigas, procurou-se 

compreender melhor as características das praticantes regulares, que se 

encontravam no início e no fim da adolescência e das suas homólogas 

sedentárias. Nesta investigação, não foram encontradas diferenças entre os 

grupos no que se refere à dificuldade em adormecer, mas, no que se refere à 

percepção de cansaço e exaustão, os grupos de adolescentes mais velhas 

(Praticantes e Sedentárias) apresentam valores mais baixos do que os grupos 
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constituídos por adolescentes mais novas. Todavia, não se verificaram 

diferenças quando se estabeleceram comparações entre os grupos da mesma 

faixa etária.  

As adolescentes sedentárias mais velhas apresentam valores mais elevados 

de comportamento ver TV, do que as adolescentes praticantes, (tanto as mais 

velhas como as mais novas), no entanto, não foram encontradas diferenças 

entre os dois grupos sedentários. Este facto foi igualmente verificado na 

literatura, ao verificar-se que as adolescentes mais activas passavam menos 

tempo a ver TV e outras actividades similares (Mota et al, 2007). 

Quanto ao uso do computador constatou-se que são as adolescentes de 16 

anos ou mais que apresentam os valores médios mais elevados. Esta maior 

ocupação por parte das raparigas mais velhas, independentemente da forma 

como praticam AF, vem demonstrar que o computador pode ter diversas 

finalidades, que podem estar relacionadas com o divertimento mas também 

podem ter funções académicas (Santos et al, 2005). Assim, é expectável que 

há medida que as adolescentes vão realizando a sua progressão escolar 

tenham a necessidade de despender mais tempo em actividades escolares 

com recurso ao computador. 

Na tentativa de se perceber a relação do IMC dos jovens portugueses de 

acordo com o tipo de ocupação dos seus tempos de lazer (CS e/ou activos), 

verificou-se que a maior parte dos adolescentes portugueses são classificados 

como tendo um IMC normal. Contudo, 17,5 % dos jovens apresentam excesso 

de peso e obesidade e são os rapazes que registam os valores mais elevados 

na categoria de excesso de peso e que possuem uma maior probabilidade de 

serem classificados como obesos. O valor encontrado encontra-se abaixo do 

que foi encontrado na investigação realizada por Miranda (2009) com 

adolescentes portugueses e acima dos valores médios dos países que 

participam no estudo HBSC (WHO, 2008). No que se refere ao género, verifica-

se em diversos estudos que são os rapazes que apresentam maiores níveis de 

excesso de peso e obesidade (Odgen et al, 2006; WHO, 2008). 

Os níveis de IMC e as ocupações de lazer sedentárias não apresentaram 
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diferenças significativas, porém, realizar AF menos de três vezes na semana 

parece estar associado a um risco mais elevado de possuir excesso de peso e 

obesidade. A não existência de relação entre os CS e a obesidade é 

contraditória com os resultados obtidos por vários investigadores (te Velde, et 

al., 2007) e semelhante a outras investigações (Must, et al., 2007). Já para 

Samdal et al. (2006) não é evidente que o aumento da obesidade nos jovens 

europeus seja explicado pela diminuição de AF ou o aumento do tempo de TV. 

O comportamento sedentário pode moderar a relação entre AF e sobrepeso, 

sendo crucial que os níveis de AF e sedentarismo sejam considerados quando 

se tenta compreender os factores associados ao excesso de peso (Wong & 

Leatherdale, 2009). 

Neste estudo também procuramos compreender a tendência da prática 

desportiva dos adolescentes portugueses, tendo em conta os dados do estudo 

HBSC recolhidos nos anos de 1998, 2002 e 2006, de acordo com o género e o 

ano de escolaridade. Verificamos que, ao longo dos tempos, a prática 

desportiva regular tem vindo a decrescer em ambos os géneros, contudo, são 

os rapazes que apresentam uma ligeira melhoria no estudo de 2006. A 

diminuição registada não está de acordo com diversas investigações (Adams, 

2006; Samdal, et al., 2006) cujos resultados verificados entre as gerações não 

sofreram alterações significativas, contudo, existem alguns casos particulares 

de autores (Eiholzer, et al., 2008; Okely, et al., 2008) que verificaram um 

aumento da prática nos últimos anos. 

Os rapazes também apresentam valores de prática superior nos desportos 

colectivos. Já no que se refere à prática de desportos individuais, as raparigas, 

tinham inicialmente, uma diferença clara para os rapazes, o que se foi 

dissipando, devido a uma grande diminuição de praticantes femininas. 

Independentemente do tipo de prática desportiva, verificou-se que são os 

estudantes do 6.º ano os que apresentam maiores índices de prática, mas, 

considerando o aumento da idade, assiste-se a um decréscimo de prática de 

15% nas raparigas e de 10% nos rapazes, por cada ano de idade. A tendência 

dos géneros por determinados tipos de práticas está bastante bem 

documentada (Kuo, et al., 2009), contudo para Belanger et al (2009) a 
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diminuição da prática é consistente em ambos os géneros, existindo, porém, 

uma maior prevalência de práticas de AF individuais. Esta preferência do 

género por determinadas práticas físicas parece ter implicações na 

manutenção de actividades activas físicas enquanto adultos (Tammelin, et al., 

2003). Este declínio de prática registado é superior ao referido por Belanger, et 

al, (2009). 

A prática desportiva das raparigas está também associada negativamente com 

os níveis de IMC, com raramente ter dor de cabeça, raramente estar irritado e 

de mau humor e está associada de forma positiva com a dor de estômago. A 

prática desportiva dos rapazes não foi associada a nenhuma queixa. A relação 

negativa do IMC com a prática desportiva das raparigas foi também encontrada 

nas investigações de Must et al (2007). A prática desportiva parece ter 

igualmente outros efeitos protectores da saúde dos adolescentes tanto nos 

aspectos físicos (Dunton, et al., 2007) como nos psicológicos (Babiss & 

Gangwisch, 2009). A relação positiva entre as dores de barriga e a prática de 

exercício nas raparigas pode dever-se a um maior restrição alimentar ou uma 

inadequada alimentação com vista a corresponderem aos padrões estéticos de 

diversas modalidades (Pearson, et al., 2009). As diferenças registadas entre os 

géneros, podem ser ainda explicadas pelas práticas físicas realizadas durante 

a infância e a adolescência que podem ter modificado a percepção sensorial da 

dor periférica ao nível do sistema nervoso central (Mikkelsson, et al., 2006). 

 

11.4 – Pontos-chave do trabalho 

 

Nesta parte do trabalho pretende-se apresentar os pontos mais relevantes das 

investigações realizadas, sendo que alguns poderão ser transversais aos 

vários estudos. 

 42% dos adolescentes portugueses referem praticar 3 a 5 vezes por 

semana AF; 

 47,2% referem praticar exercício 1 a 3 vezes por semana; 



___________________________________________ Capítulo 11 – Discussão Geral 

193 

 

 17,2% dos adolescentes apresentam reduzidos índices de prática 

mensal (1 ou menos vezes por mês); 

 Os rapazes apresentam maiores índices de prática em todos os tipos de 

práticas físicas em estudo, com a excepção para a prática de exercício 

no interior das instalações; 

 O género, o ano escolar e a existência de bons espaços para passar os 

tempos livres foram as variáveis significativas presentes em todos os 

modelos explicativos das práticas;  

 A existência de bons espaços no bairro é um importante predictor da 

prática física; 

 A percepção de um ambiente seguro é bastante importante para a 

prática de AF e exercício no exterior; 

 A percepção de insegurança faz aumentar a prática de exercício no 

interior das instalações; 

 O bairro ser bonito é importante para os adolescentes que praticam 

exercício no exterior; 

 Foram definidos cinco perfis de adolescentes, com base na quantidade 

de tempo a ver TV e praticar AF na semana; 

 O perfil com maior percentagem de indivíduos (73%) foi o grupo de 

Telespectadores moderados e activos moderados e o menor grupo 

(4,8%) foi o grupo de telespectadores activos; 

 Os grupos com baixos índices de prática (Telespectadores não activos e 

Não Telespectadores não activos) apresentam uma grande 

probabilidade de serem constituídos por raparigas e mais jovens; 

 Os grupos com elevados índices de prática (Telespectadores activos e 

Não telespectadores activos) apresentam uma grande probabilidade de 

serem constituídos por rapazes e mais jovens; 

 A idade encontra-se apenas associada ao grupo de Não telespectadores 

activos; 

 O Grupo de Telespectadores não activo encontra-se associado 

positivamente com o estatuto de pré-obesidade e obesidade; 

 O grupo de Não Telespectadores activo apresenta uma forte 
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probabilidade de apresentar uma maior satisfação corporal; 

 Não foram encontradas associações entre os diversos grupos com a 

percepção de sintomas e com as características do meio residencial; 

 Os praticantes regulares apresentam baixos sintomas de percepção de 

fadiga e dificuldade em dormir; 

 A prática de AF não foi associada à percepção de fadiga e dificuldade 

em dormir 

 Os jovens que vêm mais TV durante o fim-de-semana também são os 

que apresentam maiores índices de prática no mesmo período da 

semana;  

 As raparigas mais velhas que praticam AF com regularidade têm menor 

percepção de fadiga e exaustão, passam menos tempo a ver TV e usam 

mais o computador 

 A percepção de fadiga e exaustão foi menor nos grupos de raparigas 

mais velhas, tanto praticantes como sedentárias. 

 O grupo de raparigas sedentárias com mais idade apresenta valores 

mais elevados no tempo gasto a ver TV comparado com os grupos de 

praticantes. 

 17,5 % dos adolescentes portugueses têm excesso de peso e 

obesidade; 

 Não foram identificadas diferenças entre os níveis de obesidade e a 

realização de actividades sedentárias; 

 Os rapazes apresentam maiores índices de excesso de pesos e 

obesidade do que as raparigas; 

 A prática de AF menos de 3 vezes por semana está associado a um 

maior risco de se ser classificado como tendo excesso de peso ou 

obesidade; 

 Nos últimos 8 anos, a prática desportiva tem vindo a decrescer, em 

ambos os géneros, contudo os rapazes apresentam uma ligeira melhora 

no estudo de 2006; 

 Os rapazes apresentam os maiores índices de prática de modalidades 

colectivas em todos os estudos; 
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 As raparigas apresentavam maiores índices de prática de modalidades 

individuais nos primeiros estudos, mas no estudo de 2006 não foram 

encontradas diferenças entre os géneros; 

 Verifica-se um decréscimo de prática desportiva por cada ano de idade 

de 15% no caso das raparigas e de 10% no caso dos rapazes; 

 A prática desportiva das raparigas está associada negativamente com o 

IMC 

 A prática desportiva dos rapazes não foi associada a nenhuma queixa 

subjectiva de saúde; 

 A prática desportiva das raparigas foi associada negativamente com a 

dor de cabeça e irritação, mau humor e positivamente com a dor de 

estômago. 

 

11.5 – Recomendações 

 

Ao concluirmos este trabalho gostaríamos de deixar algumas considerações 

que poderão contribuir para adopção de medidas de promoção da saúde dos 

adolescentes e futuras linhas de investigação. 

Parece-nos evidente, tendo por base os resultados obtidos, que é essencial 

continuar a implementar políticas de promoção de estilos de vida activos 

através de estratégias mais objectivas e ajustadas às idades e género. É 

determinante, para o futuro sustentável das gerações vindouras, que se 

consiga reduzir a percentagem de jovens sedentários ou que têm práticas 

físicas irregulares ou esporádicas. 

A prática física do género feminino deve ser dinamizada de forma particular e 

atendendo os vários predictores identificados. É importante continuar a 

desenvolver esforços concertados, entre os diversos agentes, de forma a 

erradicar os preconceitos de género existentes no desporto, que continuam a 

condicionar o acesso das raparigas a toda a oferta desportiva. O papel da 

mulher no desporto deve ser estimulado, não só em termos de participação 
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directa na prática, mas em todos as áreas que envolve a prática desportiva. 

Os hábitos de prática das jovens devem ser estimulados precocemente, em 

particular no contexto escolar; através de um aumento da oferta desportiva e 

da promoção da prática sem o foco predominantemente competitivo. Na escola 

é crucial que o currículo formal de algumas disciplinas, em especial o de EF, 

estimule e dinamize estratégias promotoras de prática de AF. O caminhar, de 

casa para a escola e vice-versa, é uma das práticas – chave que pode ser 

implementada, principalmente através de programas ajustados à rotina diária 

das crianças e das famílias. Como programas de sucesso na promoção do 

caminhar, destacamos o autocarro a pé (“Walkingbus”), a criação de um 

perímetro à volta da escola interdito a carros (onde só é permitido andar) e a 

criação de caminhos seguros para a escola, que promovem tanto o caminhar 

como o uso de bicicletas como meio de transporte. A aplicação destas 

estratégias deve ser acompanhadas de estudos que permitam identificar a sua 

eficácia.  

A redução da autonomia de mobilidade na rotina diária dos adolescentes está 

associada à sedentarização dos estilos de vida e assim, torna-se importante 

valorizar questões relacionadas com o contexto, principalmente o meio onde 

residem os adolescentes. A existência de espaços de qualidade para as 

práticas e questões relacionadas com a segurança são aspectos 

especialmente importantes para a AF das raparigas. A criação de espaços de 

qualidade no bairro deve ser entendida como uma importante medida para a 

promoção da AF. Devem ser criadas sinergias entre diversos agentes 

(autarquias, juntas, comunidades) de forma a aumentar a percepção de 

segurança das populações. A percepção positiva de segurança surge 

associada a diversos aspectos e são disso exemplo, a existência de passeios, 

de zonas limitadas ao tráfego, a existência de passadeiras e semáforos, boa 

iluminação, controlo de animais vadios, aumento da presença policial, entre 

outros. A estética do bairro também deve ser equacionada e valorizada, pois 

poderá ser um importante factor de influência nas práticas físicas realizadas no 

exterior. O conhecimento existente sobre esta temática ainda é escasso, 

principalmente na realidade portuguesa, e por isso é importante desenvolver 
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estudos em diversos contextos e onde se utilizem diferentes metodologias 

(questionários, entrevistas, “GPS”, acelerómetros).  

A relação entre CS e a prática de AF não é linear mas é fundamental continuar 

a limitar os CS. Os pais devem ser alertados para a importância de 

regulamentarem o tempo despendido pelos jovens em actividades de ecrã e a 

importância de acompanharem o tipo de programas a que assistem bem como 

os sítios visitados na internet. Para possibilitar esse maior acompanhamento, 

os pais não devem permitir a presença de aparelhos de TV no quarto dos 

jovens. Nos últimos anos têm surgido formas mais dinâmicas de jogos no 

computador, que implicam um maior dispêndio energético, mas ainda não 

existe conhecimento sobre o seu impacto na saúde dos adolescentes. Este 

particular tipo de ocupação dos tempos livres deve ser estudado de forma 

longitudinal, de forma a identificar os diversos impactos fisiológicos e sociais na 

saúde do adolescente. Os estudos dos CS devem continuar a ser realizados 

mas utilizando instrumentos abrangentes e que contemplem a diversidade dos 

comportamentos praticados pelos adolescentes. 

Nesta investigação não foi encontrada associação entre a prática de AF e a 

percepção de fadiga e dificuldade em dormir. Contudo, estes aspectos 

necessitam de ser mais estudados, em particular as questões relacionadas 

com o tempo e o tipo de sono realizado pelos jovens e o seu impacto na prática 

física. A diminuição de horas de sono ao longo da vida deve ser estudada de 

forma a compreender o real impacto na saúde dos indivíduos. 

Torna-se ainda pertinente a realização de estudos que aprofundem os 

conhecimentos sobre o impacto da prática de AF na redução da obesidade e 

da percepção de sintomas, em particular no caso das raparigas, 

nomeadamente a relação positiva entre a prática desportiva e a dor de 

estômago.  

A AF é um fenómeno complexo e multifactorial, se adicionarmos a esta 

equação aspectos particulares da adolescência, a complexidade e a dinâmica 

dos factores envolvidos torna-se muito mais elevada. Os resultados da 

presente investigação, e em jeito agregador, demonstram que a estruturação, 
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promoção e implementação de programas de prática da AF e desportiva nos 

adolescentes deve considerar o género e a idade, com atenção prioritária para 

os adolescentes mais velhos e o género feminino; ponderar a influência 

positiva das características do meio residencial, tais como a estética, 

percepção de segurança e bons espaços para passar o tempo livre; 

desmistificar a relação entre alguns comportamentos e a prática, 

nomeadamente as actividades de ecrã, as horas de sono e a percepção de 

sintomas e divulgar a AF regular na semana como medida profiláctica do 

excesso de peso e obesidade. 
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