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Actividade física, sedentarismo e saúde: Que relações? 

J. Mota 1,2 
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O papel fundamental da actividade física no conjunto de comportamentos favorecedores de um estilo 
de vida saudável resulta do corolário de um acervo informativo suficientemente importante. Neste 
contexto, emerge a questão que se relaciona com o tipo de comportamentos sedentários e/ou passivos 
dos jovens, nomeadamente os associados ao uso dos computadores e da TV. Por conseguinte, e tendo 
em atenção os problemas ligados ao tempo livre como o predomínio de consumo passivo, monotonia, 
inactividade e ocupação receptiva, isolamento e individualismo, falta de contactos e de relações 
pessoais, falta de competências para projectos autónomos e activos, a ocupação positiva do tempo livre 
surge como uma preocupação decisiva na transformação de comportamentos desviantes e, no caso 
específico da actividade física, dos sedentário. Uma percentagem elevada do tempo que as crianças 
gastam no visionamento televisivo e uso de computadores, o chamado “screen time” parece ser uma 
característica comum nas populações das sociedades desenvolvidas. De facto, se a ideia dos hábitos 
televisivos retirarem tempo para a prática de actividade física (AF) parece ter alguma consistência (as 
20 horas, em média, dedicadas por semana à televisão, pelas crianças, reduz o seu tempo livre em cerca 
de 50%), a evidência sugere que, mesmo antes da televisão, as crianças optavam preferencialmente por 
passatempos sedentários. A identificação destes factores é uma questão chave na detecção e no 
ultrapassar das barreiras associadas à prática regular de actividade física, às intervenções estratégicas 
de programas de actividade física, bem como à manutenção de níveis apropriados de actividade física. 
Palavras-chave: estilo de vida, tempo livre, hábitos televisivos 

 

Relação entre a variância cubital e as características biológicas, treino e 
força de preensão nas ginastas portuguesas imaturas 
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Este estudo teve como objectivo investigar a variância cubital num grupo de ginastas do sexo feminino 
de diferentes idades e níveis competitivos; avaliar as diferenças existentes entre a variância cubital à 
direita e à esquerda e a sua relação com as características biológicas, treino e força de preensão. Trinta 
e três ginastas Portuguesas imaturas (média de idade 11.1 anos) de diferentes escalões competitivos 
foram avaliadas em vários parâmetros como a maturação, estatura, peso, composição corporal e força 
de preensão bilateral. A variância cubital foi obtida através dos procedimentos de Hafner e a idade 
óssea com o método de Tanner-Whitehouse 3. Verifica-se que a média da idade óssea (10.1 ± 1.9 
anos) é inferior em um ano à idade cronológica e esta discrepância acentua-se com a idade. As ginastas 
praticam há 6.1 anos, com início aos 5.1 anos e treinam 16.7 horas/semana. A variância cubital 
apresentou valores negativos (−1.7 a −3.1 mm), os quais tendem a tornar-se mais positivos (+.3 a 
−1.0 mm) com o aumento da idade. Foram observadas diferenças significativas entre a variância 
cubital à direita e à esquerda. Não houve correlação entre a variância cubital e o treino. Apenas se 
verificou correlação com a idade óssea (r = .38), estatura (r = .41), e massa isenta de gordura (r = 
.48). Concluindo, os resultados deste estudo não corroboram a hipótese de que as alterações da 
variância cubital, e consequente dor e/ou lesão no punho, estão directamente associadas com o treino 
das ginastas ou com a força de preensão. 
Palavras-chave: ginastas imaturas, variância cubital, treino, força de preensão 
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Aptidão funcional e o equilíbrio na população idosa 
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Alterações relacionadas com a idade no componente periférico do sistema somatossensorial afectam 
directamente a estabilidade postural e a capacidade de restaurar o controlo vertical na sequência de 
uma perda de equilíbrio. O estudo teve como objectivo verificar os efeitos da aplicação de um programa 
de exercícios aquáticos e terrestres, focalizados na estabilidade postural na população idosa. A amostra 
é constituída por 44 idosos (M±DP, idade, 70.48 ± 5.8anos, peso corporal, 69.5 ± 16.7 kg, altura, 
153.1 ± 8.5 cm, IMC, 29.4 ± 5.3 kg/m2), 81% são mulheres. Os sujeitos foram divididos em dois 
grupos: Grupo experimental (GE, n = 26) realizou um programa de exercícios de treino funcional de 
15 minutos/sessão seguido de hidroginástica de 45 minutos/sessão, 2× semanais e o grupo de 
controlo (GC, n = 18) realizou apenas hidroginástica, durante 6 meses. Foram aplicados 3 testes da 
bateria de avaliação da aptidão física funcional de Fullerton e 3 testes da bateria de avaliação do 
equilíbrio de Fullerton. Na avaliação pré-intervenção os grupos demonstraram ser homogéneos e no 
pós-intervenção foram encontradas diferenças intra-grupo nos testes "Levantar e sentar na cadeira" 
(GE, p = .018) e (GC, p = .009). No GE foram encontradas diferenças no teste "Dar 10 passos em linha 
recta" (p = .042) e no teste "Permanecer de olhos fechados numa superfície de espuma" (p = .017). 
Apesar de não se constarem diferenças nas comparações entre os dois grupos com a intervenção, o GE 
apresentou alterações na avaliação pós-intervenção em relação à 1ª avaliação, o que sugere que a 
conjugação de um programa de exercícios aquáticos com uma rotina de exercícios funcionais parece 
influenciar positivamente a aptidão funcional e o equilíbrio na população idosa. 
Palavras-chave: exercício aquático, treino funcional, equilíbrio, idosos 
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da atitude face à actividade física 
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De acordo com a teoria dos objectivos de realização, as pessoas envolvem-se nas actividades para 
desenvolverem ou demonstrarem competência, orientando assim os seus objectivos para a tarefa ou 
para o ego, respectivamente. Este critério diferenciado de conceber a competência tem impacto na 
motivação das pessoas e pode influenciar a sua atitude (crenças, sentimentos e comportamentos) face à 
prática de exercício físico. Desta forma, o principal objectivo deste estudo foi analisar as relações entre 
os objectivos de realização, as atitudes e a adesão dos sujeitos à prática de exercício. Participaram no 
presente estudo 65 praticantes de exercício em ginásios, de ambos os géneros (51 femininos e 14 
masculinos) e com idades entre os 19 e os 61 anos (M = 30.7, DP= 8.5). Os instrumentos de medida 
utilizados foram as versões portuguesas da Goal Orientation in Exercise Scale e a Escala de Actitudes hacia la 
Actividad Física y el Deporte. Os resultados indicaram uma correlação positiva e significativa, embora 
baixa, entre os anos de prática e as atitudes (r = .27, p = .03) e a orientação para o ego (r = .30,           
p = .01). Para além disso, também se verificaram diferenças significativas entre os grupos criados em 
função do nível de adesão à prática, ou seja, os praticantes com mais tempo de adesão (superior a 18 
meses de prática) têm uma atitude mais positiva face ao exercício (F = 5.34, p = .01) e são mais 
orientados para o ego (F = 15.55, p = .000) do que os praticantes com menos tempo de adesão 
(inferior a 6 meses e entre 6 e 18 meses de prática). 
Palavras-chave: objectivos de realização, atitudes, adesão ao exercício  
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Estudo longitudinal dos níveis da aptidão física, saúde e obesidade 
infantil 
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O objectivo deste trabalho pretende estudar os níveis de aptidão física e o seu grau de associação 
relativamente aos meios urbano e rural em crianças do 1º ciclo. A amostra é constituída por 161 
alunos, 76 são do sexo feminino e 85 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 
anos, sendo 85 provenientes do meio urbano e 76 provenientes do meio rural. Relativamente ao IMC e 
MG, é no meio rural que existe um maior número de rapazes na zona saudável, quanto às raparigas, é 
no meio urbano que existe mais alunas na zona saudável. Na diferenciação entre géneros são os 
rapazes que obtém melhores resultados nos níveis de aptidão física e obesidade, quanto à influência do 
meio, o meio urbano evidencia melhores resultados face ao meio rural. Os valores do IMC dos rapazes 
do meio rural na zona saudável são superiores aos rapazes do meio urbano. Quanto às raparigas, tanto 
as do meio urbano como rural têm praticamente a mesma % na zona do saudável. Quanto às raparigas, 
são as do meio urbano a ter melhores resultados nas três zonas, sendo a zona saudável a obter maior % 
nas raparigas. Na relação entre géneros são os rapazes a ter melhores resultados nos níveis de aptidão 
física e obesidade. Na relação entre meios, é o meio urbano a apresentar melhores resultados. A 
existência de dois momentos de análise permite-nos verificar que há uma melhoria em todos os testes. 
Palavras-chave: aptidão física, saúde, meio urbano, meio rural 
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O propósito deste trabalho é avaliar o Estado Nutricional e o Sobrepeso em Crianças do Ensino Básico 
(Programa MUNSI − 1ª Fase, 2008/2009), efectuado no município de Fundão, e a Plataforma Contra a 
Obesidade da Direcção Geral da Saúde. Foram seleccionadas para o estudo todas as crianças 
matriculadas no 2º ano do 1º ciclo do ensino básico das escolas públicas do concelho, tendo sido 
avaliadas 373 crianças de 28 escolas envolvendo as respectivas 31 freguesias. Das crianças avaliadas, 
50.5% eram do sexo masculino e 49.5% do sexo feminino, a idade média das crianças de 7.2 anos. 
Foram avaliados os parâmetros antropométricos gerais (massa corporal e altura). Verificamos que 
71.0% das crianças do concelho apresentavam normoponderalidade (IMC entre P5 e P84), 26.8% das 
crianças tinham excesso de peso, dos quais 13.7% apresentavam pré-obesidade (P85 ≤ IMC < P95) e 
13.1% eram obesas (IMC ≥ P95). Da população estudada, 2.1% apresentavam baixo peso (IMC < P5). 
Neste estudo observa-se que o concelho do Fundão parece acompanhar a tendência nacional no que diz 
respeito à prevalência de obesidade infantil. Em média as raparigas eram menos pesadas (27.2 kg) e 
mais baixas (125.8 cm) do que os rapazes (28.4 kg e 127.5 cm, respectivamente). 
Palavras- chave: estado nutricional, sobrepeso, contexto escolar, crianças 
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