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Dispêndio energético das atividades humanas e sua repercussão 
para a saúde 
Energy expenditure of human activities and its impact on health 

P.R.S. Amorim, F.R. Faria 
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RESUMO 
As recomendações associadas aos ótimos níveis de atividade física para benefícios a saúde tem sido 
constantemente atualizadas em função de novas evidências verificadas com o passar dos anos. Estudos 
sugerem que o comportamento sedentário é um importante preditor independente do estado de saúde 
e dos níveis de atividade física no tempo de lazer, e não deve ser visto simplesmente como o extremo 
oposto do continuum dos níveis de atividade físicas. “Sedentário” tem sido definido na literatura como 
< 20 a < 150 minutos por semana de atividade física. Frequentemente a palavra “sedentário” significa 
falta de exercício, ao invés do significado original do latim sedere (sentar), assim tem sido proposto o 
termo inatividade, para minimizar a confusão e enfatizar as características distintas entre sentar-se 
muito ou exercitar-se pouco. Além disso, é importante reconhecer que atividade física e gasto 
energético não são termos sinônimos. A atividade física é um comportamento que resulta em gasto 
energético e é tipicamente quantificada em termos de frequência e duração. O gasto energético reflete 
o custo de energia associada com uma determinada atividade física, e é uma função direta de todos os 
processos metabólicos envolvidos na contração muscular associados a esta atividade. 
Palavras-chave: sedentarismo, inatividade física, gasto energético 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The recommendations associated with the optimal levels of physical activity for health benefits has 
been constantly updated in light of new evidence found over the years. Studies suggest that sedentary 
behaviour is an important independent predictor of health status and level of physical activity in 
leisure time, and should not be seen as simply the opposite end of the continuum of levels of physical 
activity. “Sedentary” has been defined in the literature as <20 to <150 minutes per week of physical 
activity. It is often to find the word “sedentary” meaning lack of exercise, rather than the original 
meaning in the Latin sedere (sit), so it has been proposed the term inactivity, to minimize confusion 
and emphasize the distinctive characteristics between sitting too much or exercising little. Moreover, it 
is important to recognize that physical activity and energy expenditure are not synonymous terms. 
Physical activity is a behavior that results in energy expenditure and is typically quantified in terms of 
frequency and duration. Energy expenditure reflects the cost of energy associated with a particular 
physical activity, and is a direct function of all metabolic processes involved in muscle contraction 
associated with this activity. 
Keywords: sedentary lifestyle, physical inactivity, energy expenditure 
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COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO 
E INATIVIDADE FÍSICA 

As evidências e recomendações associadas 
aos ótimos níveis de atividade física para 
benefícios a saúde tem sido constantemente 
atualizadas em função de novas evidências 
verificadas com o passar dos anos. Nos anos 50 
os primeiros estudos epidemiológicos focaram 
sobre o aumento dos riscos de doenças cardio-
vasculares e mortalidade por todas as causas 
associada com o tempo sentado no trabalho. 
Do meio dos anos setenta até a virada do sécu-
lo pode ser visto o foco inicial sobre os benefí-
cios a saúde dos exercícios vigorosos, que dire-
cionaram o caminho para a acumulada evidên-
cia que suporta os benefícios da atividade física 
de moderada a vigorosa intensidade. Como o 
gasto energético em muitos domínios da ativi-
dade humana (trabalho, atividades domesticas 
e ocupacionais, e lazer) continua a declinar os 
pesquisadores do inicio do século 21 estão 
retornando seus interesses aos efeitos do com-
portamento sedentário no trabalho, bem como 
no equilíbrio entre o sedentarismo e atividades 
em todos os aspectos da vida diária (Brown, 
Bauman, & Owen, 2009). 

Estudo utilizando dados do World Health 
Survey para estimar a prevalência de inatividade 
física de populações de 51 países, com uma 
amostra de 212021 participantes, sendo a 
maioria oriunda de países em desenvolvimen-
to, demonstrou que 17.7% são inativos fisica-
mente (15.2% homens e 19.8% mulheres) e 
encontram-se sob o risco de doenças crônicas 
devido a essa condição. Tais resultados são 
gerais, pois na realidade a inatividade física 
apresenta grandes variações entre diferentes 
países e localidades, e alguns países e sub-
grupos populacionais, particularmente mulhe-
res entre 60 e 69 anos, os níveis de atividade 
física são extremamente preocupantes (Gut-
hold, Ono, Strong, Chatterji, & Morabia, 
2008). Além disso, deve ser considerado que 
comparações entre estudos utilizando instru-
mentos diferentes e outras faixas etárias devem 
ser realizadas com cautela. Interessante atentar 
para a utilização do termo inatividade física, 

pois isso reflete mais precisamente o que tem 
sido mensurado, que é o quanto ou não as 
pessoas se engajam em atividade física, e não o 
comportamento sedentário, que pode ser 
exemplificado como o número de horas gastas 
na posição sentada. 

O sedentarismo representa um aspecto úni-
co do comportamento humano e não deve ser 
visto simplesmente como o extremo oposto do 
continuum dos níveis de atividade físicas. 
(Hamilton, Hamilton, & Zderic, 2007). Recen-
temente foi demonstrado que crianças e 
adultos norte-americanos passam em media 
55% do tempo acordado durante o dia em 
atividades sedentárias (Matthews et al., 2008). 
Muitas formas comuns de comportamentos 
sedentários envolvem a posição sentada, como 
andar de carro, assistir aulas, usar um compu-
tador, jogar videogames, assistir televisão, tra-
balhar, estudar ou comer numa mesa, uso de 
controles-remoto, entre muitas outras ativida-
des da vida diária na sociedade moderna onde 
se torna inerente o ato de sentar ou facilitar a 
permanência na posição sentada. 

Tem sido demonstrado um efeito indepen-
dente do tempo assistindo televisão sobre fato-
res de risco metabólico em amostra de adultos 
que atingem os níveis de atividade física reco-
mendados (Healy et al., 2008a). Utilizando-se 
da acelerometria como medida objetiva do 
comportamento sedentário, foi verificada rela-
ção entre o tempo desses comportamentos com 
circunferência de cintura e fatores de riscos 
metabólicos, independentemente da atividade 
física moderada a vigorosa, realizada por adul-
tos (Healy et al., 2008b). Esses estudos suge-
rem que o comportamento sedentário é um 
importante preditor independente do estado de 
saúde, além dos níveis de atividade física no 
tempo de lazer. Katzmarzic, Church, Craig, & 
Bouchard (2009) demonstraram que o tempo 
diário despendido sentado associou-se com um 
elevado risco de mortalidade por todas as cau-
sas e doenças cardiovasculares, também inde-
pendentemente dos níveis de atividade física 
no lazer e do índice de massa corporal, e suge-
rem que recomendações para se limitar o 
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tempo sedentário pode ser tão importante para 
a saúde pública, quanto as recomendações de 
aumentos dos níveis de atividade física e con-
trole do peso corporal. 

Estudo realizado por nosso grupo com 
escolares (Caetano, Oliveira, Silva, Moura, & 
Amorim, 2009) demonstrou que o tempo sen-
tado nos fins de semana é menor que o tempo 
sentado em dias de semana, para ambos os 
sexos, numa amostra de 538 escolares (media-
na dia de semana = 407.5 minutos; mediana 
fins de semana = 300.0 minutos). Esse estudo 
verificou também associações entre o soma-
tório de dobras cutâneas e o tempo sentado em 
dias de semana e fins de semana, indicando 
que possivelmente características da compo-
sição corporal influenciam os hábitos seden-
tários. Tais achados indicam que o maior tem-
po na posição sentada verificado nos dias de 
semana nos permite sugerir serem necessários 
intervalos ativos na escola, uma vez que prova-
velmente esta é a responsável pelo aumento de 
tal comportamento sedentário. 

O ato de sentar por prolongados períodos 
também desencadeia a perda de oportunidade 
para o gasto energético acumulativo resultante 
de milhares de contrações musculares intermi-
tentes através do período médio de 16hs, que 
habitualmente as pessoas estão acordadas ao 
longo de um dia típico (Hamilton, Healy, Dun-
stan, Zderic, & Owen, 2008). Existe suficiente 
informação sobre fisiologia do exercício para 
suportar as bem documentadas recomendações 
de saúde pública em promover pelo menos 150 
minutos por semana de atividade física no 
lazer, de moderada a vigorosa intensidade, 
objetivando decrescer os riscos para doenças 
metabólicas (Niebauer et al., 1997; Pate et al., 
1995). Os programas universitários de gradua-
ção em educação física, e livros texto, têm sido 
estruturados para disseminarem informações 
sobre como se tornar fisicamente ativo e os 
efeitos agudos e crônicos do exercício. Entre-
tanto, sabemos ainda pouco sobre como as 
possíveis alterações do tempo engajado em 
comportamentos sedentários (como o ato de se 
manter sentado) irá impactar os processos 

metabólicos envolvidos na etiologia da síndro-
me metabólica, diabetes mellitus tipo 2, obesi-
dade e doenças arteriais coronarianas, e menos 
ainda sobre os mecanismos biológicos de ação, 
subjacentes e necessários para o estabele-
cimento de explicações plausíveis de causa e 
efeito verificados em estudos observacionais 
(Hamilton et al., 2007). 

“Sedentário” tem sido definido na literatura 
como < 20 a < 150 minutos por semana de 
atividade física por semana (Owen, Leslie, Sal-
mon, & Fotheringham, 2000). Frequentemente 
a palavra “sedentário” significa falta de 
exercício, invés do significado original do latim 
sedere (sentar), assim tem sido proposto o 
termo inatividade, e ate mesmo o termo fisio-
logia da inatividade, para minimizar a confusão 
e enfatizar as características distintas entre 
sentar-se muito ou exercitar-se pouco (Hamil-
ton, Hamilton, & Zderic, 2004). 

 
A CRIANÇA EM FOCO 

Nas modernas sociedades industrializadas 
alimentos e bebidas estão disponíveis e acessí-
veis como nunca antes, poucas pessoas têm 
trabalhos que requerem esforço físico intenso, 
o número de proprietários de carros está au-
mentando rapidamente e os lares habitual-
mente estão equipados com máquinas que 
poupam o trabalho físico. O metabolismo ener-
gético humano, portanto, é envolvido em con-
dições com um abundante e, frequentemente, 
errôneo suprimento alimentar, além de signifi-
cantes reduções nas demandas físicas para a 
sobrevivência, o qual seleciona indivíduos com 
um genótipo “econômico”. Esse genótipo é 
propenso às doenças do mundo moderno, 
como o excessivo armazenamento de gorduras, 
culminando em obesidade (Amorim & Gomes, 
2008). Esta é a situação padrão, a menos que 
alguma ação específica seja realizada (Lobstein, 
Baur, & Uauy, 2004). 

Vários estudos experimentais e epidemioló-
gicos demonstraram que o estilo de vida seden-
tário é um fator de risco importante para inú-
meras doenças hipocinéticas (ex: hipertensão, 
obesidade e diabetes tipo II), cuja prevalência 
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aumenta em função do avanço da idade em 
ambos os sexos. Em contraste, um estilo de 
vida ativo oferece considerável proteção contra 
muitas doenças com uma sugestiva relação de 
dose-dependência (Bouchard, 1996), embora 
não exista consenso sobre esta relação na co-
munidade científica. Existem apenas evidências 
marginais de que a atividade física é benéfica 
para a saúde e, além disso, a indicação de que 
esses benefícios à saúde sejam alcançados 
através de algum valor limiar de atividade física 
é muito difícil (Biddle, Gorely, & Stensel, 
2004; Rowland, 2001). A atividade física pode 
ter influências positivas sobre a redução de 
riscos cardiovasculares em jovens, apesar das 
evidências atuais não serem convincentes e 
muitas das questões importantes não terem 
sido ainda testadas adequadamente. A fraca 
associação entre atividade física e risco de 
doenças cardiovasculares observada nos 
estudos pode ser devido às dificuldades de se 
mensurar a atividade física de forma precisa 
(Biddle et al., 2004). 

Estratégias para prevenção de doenças 
crôicas necessitam ser baseadas em mudanças 
do estilo de vida, principalmente em jovens. 
Atualmente, há um grande interesse na ativi-
dade física como parâmetro de estilo de vida 
para prevenção, tratamento e gerenciamento 
das doenças crônicas. 

Torna-se preocupante verificar a pequena 
contribuição das atividades físicas supervisio-
nadas ao alcance das recomendações de 60 
minutos por dia de atividades físicas de mode-
rada a vigorosa intensidade. Estudos de nosso 
grupo em escola pública (Mendes, Freitas, & 
Amorim, 2009), escola particular (Freitas, 
Mendes, & Amorim, 2009) e atividade extra-
curricular (Fioravante & Amorim, 2009) apre-
sentaram, respetivamente, 29%, 30% e 22% de 
contribuição para o alcance das citadas reco-
mendações. Importante ressaltar que essas três 
atividades em teoria têm duração de 50 minu-
tos, e para muitas crianças tais atividades reali-
zadas na escola são talvez a única oportunidade 
de atividades orientadas, e quando muito, 
realizadas duas vezes por semana. 

Uma interessante oportunidade de pratica 
de atividade físicas nas escolas são os recreios 
escolares, pelo fato de o mesmo ocorrer diaria-
mente, e em muitas escolas mais de uma vez 
por período escolar. Outro estudo de nosso 
grupo (Faria & Amorim, dados não publi-
cados) verificou de forma objetiva, utilizando a 
frequência cardíaca, em 50 crianças de ambos 
os sexos, durante três recreios escolares, as 
intensidades dos comportamentos ativos ob-
tendo contribuições de 11.3%, 10.2% e 10.2%, 
para o alcance das recomendações diárias, res-
petivamente para meninos, meninas e toda a 
amostra. Vale ressaltar que a característica 
diária dessa atividade escolar confere impor-
tância ao volume total de atividade que pode 
ser realizado; e ainda pequenas alterações na 
dinâmica dos recreios, como disponibilidade de 
materiais esportivos, parquinhos infantis, áreas 
verdes, e a presença de um adulto incentivando 
e orientado a prática tem potencial de aumento 
dos comportamentos ativos. 

Tradicionalmente, os epidemiologistas da 
atividade física se preocupam em quantificar as 
atividades e a quantificação da inatividade é, 
frequentemente, feita a partir da ausência de 
registros de atividade. Entretanto, as oportuni-
dades para muitos indivíduos serem ativos 
estão rapidamente desaparecendo e a inativi-
dade pode exercer efeitos sobre a saúde que 
são independentes dos efeitos da atividade. 
Para ilustrar, Arluk, Branch, Swain, e Dowling 
(2003) encontraram uma alta correlação entre 
o estado de obesidade e o tempo que as crian-
ças despedem em padrões comportamentais 
inativos. Ainda, foi demonstrado que a expo-
sição à TV aumentou, independentemente, as 
chances de sobrepeso em 50% para ambos os 
sexos, quando outras covariáveis foram contro-
ladas (Fleming-Moran & Thiagarajah, 2005). 
Esforços para se caracterizar a inatividade de 
forma mais acurada merecem mais atenção do 
que têm recebido atualmente. 

Informações complementares e discussão 
mais detalhada sobre a medida do dispêndio 
energético e da atividade física para crianças e 
adolescentes, bem como recomendações para 
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incrementos da pratica da atividade física nessa 
população, podem ser obtidas no capítulo “Im-
portância e metodologia de avaliação da ativi-
dade física” (Amorim, Carneiro Junior, Ferrei-
ra, & Natali, 2010) no livro “Nutrição e saúde 
na adolescência”. 

 
O ADULTO EM FOCO 

A associação do crescente desenvolvimento 
tecnológico, representada pela automação e 
concomitante redução das necessidades de 
"esforço físico" e a aceitação social de hábitos 
que comprovadamente são lesivos à saúde, co-
mo o fumo, a ingestão de álcool e alimentos 
ricos em gorduras saturadas, favorece o au-
mento da incidência das doenças hipocinéticas. 
Até recentemente acreditava-se que tais male-
fícios gerados pelo estilo de vida eram privi-
légio dos países desenvolvidos, contudo dados 
do World Health Organization - WHO (1998) 
demonstram que a situação atual e as proje-
ções para 2025 de problemas de saúde atribuí-
dos a um estilo de vida "suicida" deveria ser 
também uma preocupação dos países em 
desenvolvimento.  

Observa-se a tendência de redução das 
doenças associadas ao estilo de vida nos países 
desenvolvidos e um aumento destas nos países 
em desenvolvimento, com particular destaque 
às doenças do sistema cardiovascular. Devemos 
refletir um pouco se o que falta é informação 
ou se as informações não são adequadas da 
forma pelo qual são veiculadas para a grande 
parte da população dos países em desenvolvi-
mento.  

Estudos epidemiológicos tem reportado a 
associação entre a prática regular de atividade 
física como fator de prevenção para estas 
doenças, bem como os seus fatores de risco 
(Blair et al., 1995; Blair et al., 1996; Lee, Sesso, 
& Paffenbarger, 2000; Melanson & Freedson, 
1996; Pate et al., 1995; Sesso, Paffenbarger, & 
Lee, 2000; Stofan, Dipietro, Davis, Kohl, Blair, 
1998; Westerterp, 2001).  

A quantificação dessa prática regular é um 
tópico de fundamental interesse a todos os 
profissionais engajados na prática, dissemi-

nação ou estudo da atividade física. As reco-
mendações do National Center for Chronic 
Disease Prevention and Health Promotion 
(1996) e do ACSM, formuladas após uma 
revisão de evidências fisiológicas, epidemioló-
gicas e clínicas por uma comissão de especia-
listas são as de que adultos devem acumular 30 
minutos ou mais de atividade física de mode-
rada intensidade, preferencialmente todos os 
dias da semana. A moderada intensidade deve 
ser relativa, aproximadamente, a 200 kcal/dia 
despendidas de maneira contínua ou intermi-
tente em curtos períodos ao longo do dia (Jaki-
cic, Wing, Butler, & Robertson, 1995; Murphy 
& Hardman, 1998). Deve-se procurar também 
incluir nestas atividades aquelas inerentes ao 
cotidiano que podem favorecer o gasto ener-
gético total, como utilizar escadas invés de ele-
vador, caminhar para o trabalho invés do carro, 
e outras mudanças comportamentais que, 
quando possível de serem realizadas, conferem 
substanciais benefícios à saúde. 

Um estudo observacional de grande porte 
envolvendo o acompanhamento de mais de 400 
mil indivíduos demonstrou que uma pequena 
quantidade de atividade física no laser – 15 
minutos por dia durante 6 dias na semana – foi 
capaz de reduzir a mortalidade por todas as 
causas em 14%, a mortalidade por cãncer em 
10% e a mortalidade por doenças cardiovascu-
lares em 20% (Wen et al., 2011). Em termos 
de saúde pública o conhecimento de que tão 
pouco como 15 minutos por dia de exercício 
pode substancialmente reduzir o risco de mor-
te pode encorajar mais indivíduos a incorporar 
um pouco de atividade física nas suas atribu-
ladas vidas.  

Tem sido discutida a relação dose-resposta 
que melhor estima o relacionamento entre ati-
vidade física (dose) e benefícios à saúde (res-
posta) (Pate et al., 1995). Evidencia-se que os 
melhores benefícios a saúde são obtidos quan-
do associados com aumentos nos níveis da 
atividade física, ou seja, exatamente quem mais 
necessita dos benefícios, os sujeitos sedentá-
rios, obtêm os melhores resultados com mu-
danças em seu comportamento.  
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O crescente aumento do interesse dos pes-
quisadores da saúde, principalmente nos estu-
dos epidemiológicos, justifica-se na busca de 
métodos eficazes na medida da atividade física 
e sua interação com a aptidão física e a quali-
dade de vida, seja nas atividades de lazer ou no 
trabalho. Várias são as técnicas de quanti-
ficação da atividade física habitual que, através 
da mensuração do gasto energético, tentam 
predizer a intensidade da atividade realizada, 
relacionando-a com os níveis de saúde do indi-
víduo, sendo que cada técnica apresenta vanta-
gens e desvantagens. 

Maiores informações sobre os componentes 
do gasto energético total, bem como as técni-
cas de medida do gasto energético, em seus 
diversos níveis de complexidade, e sua aplica-
bilidade, podem ser encontradas no livro “Gas-
to energético na atividade física” (Amorim & 
Gomes, 2003). 

 
CONCLUSÕES 

No século XXI, nós estamos diante a uma 
epidemia global de obesidade e diabetes que só 
pode ser reduzida pela compreensão de como 
mudanças na dieta, atividade física e hábitos 
sociais têm influenciado nosso gasto energético 
diário e balanço energético. A disseminação de 
instrumentos e métodos utilizados no estudo 
do gasto energético é importante se nós enten-
dermos o impacto da atividade física sobre o 
dispêndio energético e seus resultados sobre a 
saúde. 

É importante reconhecer que atividade físi-
ca e gasto energético não são termos sinôni-
mos. A atividade física é um comportamento 
que resulta em gasto energético e é tipica-
mente quantificada em termos de frequência 
(número de sessões) e duração (minutos por 
sessão). O gasto energético reflete o custo de 
energia ou intensidade associada com uma 
determinada atividade física, e é uma função 
direta de todos os processos metabólicos en-
volvidos no processo de mudança do requeri-
mento de energia para suportar a contração 
muscular associada a esta atividade (Lamonte 
& Ainsworth, 2001).  

O constructo representando a exposição das 
variáveis dentro do paradigma de saúde-ativi-
dade poderia ser melhor definido como duas 
dimensões do "movimento": Atividade física 
(como comportamento) e gasto energético (co-
mo custo energético do comportamento).  

Há cerca de 50 anos atrás, pesquisadores de 
diversos laboratórios realizaram estudos para 
identificar os efeitos das variações nutricionais 
e esforços físicos sobre o balanço energético. 
Nessa época, as metodologias e equipamentos 
eram limitados naquilo que poderia se desen-
volver e padronizar em seus laboratórios para 
explicar as observações. Desde então, a tecno-
logia tem expandido os caminhos que nós 
podemos estudar os comportamentos da ativi-
dade física de tal maneira, que os pesquisa-
dores libertaram-se dos limites do laboratório, 
colocando-se dentro do mundo real (Ains-
worth, comunicação pessoal).  

Desenvolver técnicas que considerem as 
diferenças de tamanhos corporais, nível de 
aptidão e de maturação ao longo dos diversos 
estágios da vida é um grande desafio, haja vista 
que as técnicas atualmente utilizadas estão 
validadas em amostras específicas dos países 
os quais foram desenvolvidas. O conhecimento 
dos métodos mais utilizados é o passo inicial 
para que surjam propostas inovadoras de 
estudos do gasto energético em amostras brasi-
leiras de diversos segmentos, aplicáveis em 
situações cotidianas. 
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