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RESUMO 

Comportamento sedentário e inatividade física são frequentes entre os adolescentes. 
O tempo elevado de exposição as tela é frequentemente acompanhado de distorções 
da percepção da imagem corporal. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar as 
relações entre o comportamento sedentário (tempo de tela), nível de atividade física 
e a percepção da imagem corporal apontada por adolescentes a partir da classificação 
do estado nutricional, sexo e faixa etária. Participaram do estudo 61 adolescentes (33 
do sexo masculino e 28 do sexo feminino), com idades entre 10 e 17 anos, estudantes 
de Curitiba e região metropolitana (PR). Foram realizadas avaliações da massa 
corporal, estatura, circunferência de cintura e circunferência abdominal, composição 
corporal, comportamento sedentário (tempo de tela), nível de atividade física, horas 
de sono e percepção da imagem corporal. Classificou-se o estado nutricional pelo 
índice de massa corporal (IMC). Para a análise estatística, utilizaram-se os testes de 
normalidade, teste T, Mann-Whitney, teste qui-quadrado e exato de Fisher. O nível de 
significância adotado foi de p≤0,05. Os adolescentes foram analisados a partir da 
classificação do IMC, sexo, faixa etária e frequência diária que assistem televisão. Os 
valores médios de IMC foram semelhantes entre os sexos. De um modo geral, os 
adolescentes apresentaram tempo de tela, níveis de inatividade física e insatisfação 
corporal elevados. Valores sem diferença significativa foram encontrados nas 
associações de tempo de tela durante a semana e fim de semana, nível de atividade 
física, horas de sono e percepção da imagem corporal a partir da classificação do 
estado nutricional e sexo. Isso se repetiu também, nas associações de tempo de tela 
durante o fim de semana, horas de sono, nível de atividade física e percepção da 
imagem corporal a partir da faixa etária. Também não apresentaram diferença 
significativa as associações da frequência diária de assistir televisão em ambos os 
sexos de espectadores com a percepção da imagem corporal, consumo semanal de 
frutas e sucos naturais, verduras, presença de TV no quarto, e no consumo semanal 
de guloseimas, esse somente no sexo masculino. Na amostra,  91,7% dos 
participantes de 10 a 12,99 anos apresentaram insatisfação corporal e eram 
insuficientemente ativos, 69,2% dos eutróficos apresentaram insatisfação corporal, e 
90,3% dos obesos eram insuficientemente ativos. Houve associação significativa da 
maior faixa etária com o tempo de tela durante a semana (p=0,024) e no sexo feminino 
a associação de baixo consumo semanal de guloseimas em qualquer frequência de 
assistir televisão (p=0,011). Conclui-se que as frequências de comportamento 
sedentário (83,6%), inatividade física (82,0%) e insatisfação corporal (85,5%) foram 
elevados em ambos os sexos, o mesmo foi observado quando analisados a partir da 
faixa etária e estado nutricional, mostrando um aumento de comportamentos 
considerados não saudáveis nesta fase da vida. Recomenda-se um trabalho em 
conjunto com pais e professores com a intenção de diminuir esses índices, levando 
em consideração que prevalências elevadas podem desencadear efeitos prejudiciais 
à saúde na população infantojuvenil.  
 
Palavras-chave: Comportamento sedentário. Atividade física. Imagem corporal. 

Adolescente. 
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ABSTRACT 

Sedentary behavior and physical inactivity are frequent among adolescents. The high 
exposure time to the screens is often accompanied by distortions in the perception of 
body image. Therefore, the objective of this study was to analyze the relationships 
between sedentary behavior (screen time), level of physical activity and the perception 
of body image pointed out by adolescents based on the classification of nutritional 
status, sex and age group. 61 adolescents (33 males and 28 females) participated in 
the study, aged between 10 and 17 years, students from Curitiba and the metropolitan 
region (PR). Assessments of body mass, height, waist circumference and waist 
circumference, body composition, sedentary behavior (screen time), level of physical 
activity, hours of sleep and perception of body image were performed. Nutritional 
status was classified by body mass index (BMI). For statistical analysis, normality tests, 
T test, Mann-Whitney test, chi-square test and Fisher's exact test were used. The level 
of significance adopted was p≤0.05. Adolescents were analyzed based on the BMI 
classification, sex, age group and daily frequency who watch television. Mean BMI 
values were similar between genders. In general, the adolescents had high screen 
time, levels of physical inactivity and high body dissatisfaction. Values with no 
significant difference were found in the associations of screen time during the week 
and weekend, level of physical activity, hours of sleep and perception of body image 
from the classification of nutritional status and sex. This was also repeated in the 
associations of screen time during the weekend, hours of sleep, level of physical 
activity and perception of body image from the age group. There was also no significant 
difference in the associations of daily frequency of watching television in both sexes of 
viewers with the perception of body image, weekly consumption of fruits and natural 
juices, vegetables, presence of TV in the bedroom, and weekly consumption of treats, 
this only in males. In the sample, 91.7% of participants aged 10 to 12.99 years had 
body dissatisfaction and were insufficiently active, 69.2% of eutrophic patients had 
body dissatisfaction, and 90.3% of obese people were insufficiently active. There was 
a significant association between the highest age group and screen time during the 
week (p = 0.024) and in women the association of low weekly consumption of goodies 
at any frequency of watching television (p = 0.011). It was concluded that the 
frequencies of sedentary behavior (83.6%), physical inactivity (82.0%) and body 
dissatisfaction (85.5%) were high in both sexes, the same was observed when 
analyzed from the age range age and nutritional status, showing an increase in 
behaviors considered unhealthy at this stage of life. It is recommended to work together 
with parents and teachers with the intention of reducing these rates, taking into account 
that high prevalences can trigger harmful effects on health in children and adolescents. 
Key words: Sedentary behavior. Physical activity. Body image. Teenager. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fase da adolescência, transição entre a infância e a idade adulta segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005) é marcada por inúmeras mudanças, 

entre elas fisiológicas, comportamentais e psicológicas (MIRANDA et. al, 2018). Tais 

mudanças envolvem crescimento e desenvolvimento (MATIAS et. al, 2010), 

decorrentes principalmente da puberdade, fase caracterizada pelo crescimento de 

pelos e aumento na produção de hormônios sexuais. Além disso, existem 

modificações na composição corporal envolvendo as proporções de massa óssea, 

massa de gordura, massa visceral e massa muscular (MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 

2018), sendo o aumento da massa muscular predominante em meninos e da massa 

de gordura em meninas, mudança no tom de voz, entre outros. Essas transições 

geram majoritariamente alterações físicas, principalmente na estatura e na massa 

corporal. Entretanto, nem sempre essas alterações são proporcionais e podem geras 

sensações desagradáveis no ponto de vista dos adolescentes, gerando modificações 

no comportamento e no autoconceito, com predomínio no domínio físico (SILVA et. al, 

2019).  

As alterações da fase puberal aliadas a hábitos não favoráveis à saúde, como 

ingestão de alimentos industrializados e consequentemente de alta taxa calórica, bem 

como o aumento da inatividade física e comportamento sedentário tendem a agravar 

os valores da massa corporal e, consequentemente, o índice de massa corporal (IMC), 

provocando aumento no número de adolescentes com sobrepeso e obesidade. No 

Brasil, as frequências de excesso de peso entre adolescentes vêm aumentando cada 

vez mais, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE, 2015) constatou que 

mais de 30% dos adolescentes com idades entre 13 e 17 anos apresentaram excesso 

de peso, percentuais similares encontrados também por outros autores (LEITE et. al, 

2008; MARTINI et. al, 2020).  

Entre todos os fatores desfavoráveis à saúde, o comportamento sedentário tem 

sido mais estudado nos últimos anos, em função do impacto da tecnologia no cotidiano 

em todas as faixas etárias (YANG et. al, 2019; TADIOTTO et. al, 2019). Vale destacar 

a diferença entre comportamento sedentário e inatividade física. O comportamento 

sedentário é representado por atividades de baixo gasto energético, não 

ultrapassando os 1,5 equivalentes metabólicos (MET), em posição sentada ou 

reclinada (TREMBLAY, 2012), medido em adolescentes pelo tempo de tela, 
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representado pelo tempo despendido em aparelhos celulares, computadores e 

notebooks, televisão, videogames e tablets (GUERRA, FARIAS JÚNIOR, FLORINDO,  

2016), o mesmo é considerado adequado quando atinge no máximo duas horas por 

dia e elevado quando ultrapassa duas horas (MIRANDA et. al, 2018). Enquanto, a 

inatividade física é representada pela execução de quantidades insuficientes, não 

atendendo as diretrizes específicas de atividade física (MIDDLETON, 2011), as quais 

correspondem a 60 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa, 

recomendadas para crianças e jovens (OMS, 2010). 

No Brasil, segundo a PeNSE (2015), o tempo somente de televisão em tempo 

igual ou maior de duas horas diárias entre adolescentes tem prevalência de 78%, 

sendo 79,2% para o sexo feminino e 76,7% para o masculino. Resultados similares 

foram encontrados em Curitiba, sendo 71,2% nas meninas e 82,8% nos meninos 

acima de duas horas em comportamento sedentário, contudo aproximadamente 

metade deles permaneciam em tempo acima ou igual a quatro horas por dia 

(TADIOTTO et. al, 2019). O comportamento sedentário está associado ao aumento 

de gordura abdominal, independente do nível de atividade física (TADIOTTO et. al, 

2018), outro fator a ser considerado.  

Cureau et. al (2016) publicaram dados das principais capitais, encontraram 

22.7% de inatividade física em Curitiba, considerando aqueles que não praticavam 

nenhuma atividade física por semana, 54% como insuficientemente ativo (<300 

minutos/semana). Índices semelhantes aos encontrados por Tadiotto et. al (2019), que 

consideraram 68% inativos (<300 minutos/semana) e 32% como ativos (≥300 

minutos/semana) em escolares da rede pública de Curitiba. 

O comportamento sedentário, além de estar relacionado a obesidade, é um 

hábito que tende a permanecer na idade adulta e, consequentemente, está 

relacionado ao surgimento de doenças crônicas (CORSEUIL et. al, 2009), com a 

presença de fatores de risco para doenças cardiovasculares, como as dislipidemias 

(LEITE et. al, 2009), hipertensão arterial (TOZO et. al, 2020) e síndrome metabólica 

(LEITE et. al, 2009), também, a baixa aptidão física (LEITE et. al, 2009; MILANO et. 

al, 2009). Assim como, prejuízo na autopercepção do domínio físico (SILVA et. al, 

2019), autoestima, sociabilização e baixo desempenho acadêmico (GUERRA, 

FARIAS JÚNIOR, FLORINDO, 2016). Dadas tais associações, e com a fase da 

adolescência em que há visão deturpada e exagerada da imagem corporal, em ambos 

os sexos (MATIAS et. al, 2010), grande parte dos adolescentes apresentam 
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insatisfação corporal em decorrência da massa corporal, correspondendo a 82% de 

adolescentes de acordo com um estudo brasileiro (MATIAS et. al, 2010).  

A imagem corporal é definida pela percepção ou sensação de um indivíduo em 

relação ao seu próprio tamanho, aparência, silhueta e forma (MIRANDA et. al, 2018). 

Ela está ligada a autoestima, a qual é componente avaliativa do autoconceito e é 

interpretada como o somatório das avaliações dos diferentes domínios do “Eu”, 

incluindo o físico, social, pessoal e emocional/relacional (SILVA et. al, 2019), além da 

confiança interpessoal, comportamentos alimentares e de exercícios, estabilidade 

emocional e experiências sexuais (PRICE, 2008). Há relação entre o comportamento 

sedentário e a manifestação de sentimentos negativos pela imagem corporal 

apontada por adolescentes (MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 2018).  

Os fatores que desencadeiam, e/ou agravam, a insatisfação corporal são 

compreendidos entre fatores sociais, familiares, influências socioculturais, amigos e, 

principalmente pressões da mídia (MATIAS et. al, 2010). Todos esses fatores se 

interligam e juntos impõem padrões estéticos, fazendo surgir estereótipos e forçam 

uma escolha, especialmente a mídia no caso dos adolescentes, pela alta exposição a 

mesma intimamente relacionada ao elevado tempo de tela diário  (SILVA et. al, 2014).  

Além disso, esse padrão é associado a beleza por meio de corpo magro, 

majoritariamente nas meninas, e do corpo musculoso e volumoso, pelos meninos 

(SILVA et. al, 2014). Pela razão do padrão feminino ser menos atingível e serem 

menos ativas, por decorrência histórica de atividades praticadas, em comparação aos 

meninos, as meninas são mais insatisfeitas com seu corpo (MATIAS et. al, 2010). 

Entretanto, os adolescentes de ambos os sexos nem sempre buscam diminuir a 

massa corporal, mas sim aumentar, embora esse represente quantidade 

significativamente menor. 

Essa percepção negativa com o próprio corpo gera consequências alarmantes 

à saúde, como distúrbios alimentares e psicológicos. Entre os distúrbios alimentares 

têm-se a bulimia e anorexia nervosa (MATIAS et. al, 2010) e entre os distúrbios 

psicológicos têm-se a depressão e a ansiedade (MIRANDA et. al, 2018). Ambos os 

distúrbios levam a medidas prejudiciais à saúde, como o uso de laxantes e de 

medicamentos sem prescrição médica, dietas inadequadas, prática excessiva de 

exercícios físicos e, até mesmo, ideias suicidas (SILVA et. al, 2014). Mostrada tal 

relevância à saúde gerada pela percepção negativa da imagem corporal, foram 
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encontrados diversos estudos sobre o assunto, junto ao comportamento sedentário e 

a atividade física. 

Os estudos encontrados sobre comportamento sedentário foram revisões 

sistemáticas em adolescentes (GUERRA, FARIAS JÚNIIOR, FLORINDO, 2016; 

TREMBLAY et. al, 2011), relacionados com o sono (PEDISIC, DUMUID, OLDS,  2017; 

SAUNDERS et.al, 2016), conceitos do sedentarismo (TREMBLAY, 2012), inatividade 

física e doenças crônicas (MIDDLETON, 2011). Enquanto que os estudos com foco 

na imagem corporal e no comportamento sedentário foram associados à composição 

corporal, esses exclusivamente com sexo feminino (MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 

2018; MIRANDA et. al, 2018), ao nível de atividade física (MATIAS et. al, 2010; 

CORSEUIL et. al, 2009; SILVA et. al, 2019), e com intervenções (SILVA et. al, 2014; 

PRICE, 2008).  

Basicamente, os estudos anteriores analisaram a imagem corporal com o 

comportamento sedentário, inatividade física, composição corporal, doenças crônicas, 

a maioria correspondente a adolescentes e ao sexo feminino. Entretanto, não foram 

achados estudos que analisassem somente a imagem corporal, o comportamento 

sedentário e o nível de atividade física em adolescentes de ambos os sexos, ou que 

analisem os fatores externos desencadeantes da percepção negativa da imagem 

corporal, como mídia, família, amigos ou sociedade. Dessa forma, dada a importância 

de se estudar o comportamento sedentário pelo elevado tempo de tela diário mostrado 

pelos adolescentes, que consequentemente estão extremamente expostos à mídia, 

um dos fatores externos principais relacionado a insatisfação corporal, e conforme 

tudo aqui já apontado, é possível que exista associação dessas variáveis com 

deturpações da percepção da imagem corporal. 

Portanto, há fortes indícios de que esses componentes se relacionam, porém, 

sem a presença de estudo que analisasse esses elementos em ambos os sexos, ou 

que investigassem a relevância da mídia na percepção da imagem corporal. Diante 

disso, provém a importância de se estudar as relações do comportamento sedentário, 

nível de atividade física e a percepção da imagem corporal, e do nível de intervenção 

da quantidade de exposição ao tempo de tela na diferença da percepção da imagem 

corporal e daquela almejada pelos adolescentes. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar as relações entre o comportamento sedentário (tempo de tela), nível 

de atividade física e a percepção da imagem corporal apontada por adolescentes a 

partir da classificação do estado nutricional, sexo e faixa etária. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar os dados antropométricos: massa corporal, estatura, circunferência da 

cintura, relação cintura estatura e composição corporal dos adolescentes. 

• Analisar as classificações de IMC, dados de comportamento sedentário (tempo de 

tela), níveis de atividade física e percepção da autoimagem corporal dos 

adolescentes a partir do sexo e faixa etária. 

• Comparar as classificações de IMC com as percepções da autoimagem corporal 

dos adolescentes. 

• Associar os dados de comportamento sedentário (tempo de tela) e níveis de 

atividade física com as percepções da autoimagem corporal dos adolescentes  a 

partir do estado nutricional, sexo e faixa etária. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste tópico foram abordados assuntos referentes ao estado da arte da 

literatura quanto ao tema que foi estudado, usando as bases de dados PubMed, Scielo 

e LILLACS. Optou-se por organizar a revisão de literatura em quatro subtópicos: 

comportamento sedentário e tempo de tela; recomendações de atividade física para 

adolescentes; percepções da imagem corporal de adolescentes e influência da mídia 

na percepção da imagem corporal de adolescentes. 

 

2.1 COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E TEMPO DE TELA 

 

O termo “sedentarismo”, comumente usado antigamente, hoje é subdividido em 

duas vertentes, o comportamento sedentário e a inatividade física. Correspondendo a 

definição de comportamento sedentário são as atividades de pequena movimentação, 

em posição sentada ou reclinada, com gasto energético próximo aos níveis de 

repouso, menor que 1,5 MET (GUERRA, FARIAS JÚNIOR, FLORINDO, 2016). 

Enquanto a inatividade física é o termo utilizado para níveis insuficientes do 

recomendado de atividade física, não atendendo as diretrizes específicas 

(MIDDLETON, 2011). Embora, a literatura de esportes e exercícios físicos ainda 

apresente o termo sedentário para descrever a ausência de algum limiar de atividade 

física moderada ou vigorosa (TREMBLAY, 2012). 

As atividades que o comportamento sedentário engloba da vida cotidiana 

correspondem a conversar com amigos, ler livros, usar o telefone, jogar videogame, 

usar o computador, em ambientes como o do trabalho ou escola, no deslocamento, 

ao dirigir ou trafegar sentado em transportes coletivos (GUERRA, FARIAS JÚNIOR, 

FLORINDO, 2016). No período de um dia (24 horas), além de atividades de 

comportamento sedentário, também, preenchem esse período o tempo de sono, de 

atividade física de intensidade leve ou atividade física moderada a vigorosa (GRGIC 

et. al, 2018). Referente a esses períodos, um estudo internacional apontou que 

adultos norte-americanos gastam em média aproximadamente 36% do tempo em 

sono, 32,9% em comportamento sedentário, 29,5% em atividade física leve e 1,6% 

em atividade física moderada a vigorosa (PEDISIC, 2014).  

Em crianças e adolescentes, o comportamento sedentário é usualmente 

medido pelo tempo de tela, o qual se refere ao tempo despendido na frente de 
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aparelhos celulares, tablets, computadores, videogames e televisões (GUERRA, 

FARIAS JÚNIOR, FLORINDO, 2016). Esse tempo de tela é considerado adequado 

quando não ultrapassa duas horas por dia (MIRANDA et. al, 2018), porém não há 

recomendações oficiais para um tempo limite, somente indicações de que o mesmo 

seja fixado em limite superior de cerca de sete horas por dia (PEDISIC, 2014). Um 

estudo de Viçosa (MG) apontou que crianças e adolescentes gastam entre 40% a 60% 

de suas horas diárias, excluindo o tempo de sono, em atividades sedentárias 

(MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 2018).  

Na análise de tal panorama no Brasil, uma revisão sistemática sobre 

comportamento sedentário em crianças e adolescentes brasileiros destacou que a 

prevalência de adolescentes que excedem à duas horas no dia expostos a televisão 

é de 78%, sendo 79,2% para o sexo feminino e 76,7% para o masculino, de acordo 

com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (GUERRA, FARIAS JÚNIOR, 

FLORINDO, 2016). Enquanto, dois estudos que analisaram adolescentes de Curitiba, 

Paraná, constataram que o tempo despendido em atividades sedentárias foi 

significativamente maior no sexo masculino comparado ao feminino (TADIOTTO et. 

al, 2018; TADIOTTO et. al, 2019), tanto nos dias de semana quanto nos finais de 

semana, embora as meninas terem aumentado seu tempo de tela de 48,3% para 

71,1% nos finais de semana (TADIOTTO et. al, 2018). Quando o tempo de tela foi 

medido acima de quatro horas diárias foi encontrado uma prevalência de 30,5% das 

meninas e 50,6% dos meninos, havendo uma diferença significativa entre os sexos 

(TADIOTTO et.al, 2019). 

O comportamento sedentário, quando em excesso, foi associado diretamente 

ao alto consumo de alimentos e bebidas calóricos, baixa sociabilização, baixo 

desempenho acadêmico, baixa aptidão física (GUERRA, FARIAS JÚNIOR, 

FLORINDO, 2016), ao excesso de peso (MARTINI et. al, 2020) e de gordura corporal 

(MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 2018). Além disso, é considerado como fator de risco 

independente para doenças cardiovasculares, diabetes melitus do tipo 2, câncer 

endometrial, colorretal, ovariano e da próstata, e mortalidade cardiovascular e por 

câncer, também, é adversamente ligado a biomarcadores cardiometabólicos, 

hipertensão, resistência insulínica e transtornos mentais (PEDISIC, 2014), 

independente do nível de atividade física (TADIOTTO et. al, 2019).  

Um estudo que relacionou o comportamento sedentário com o sono e a 

atividade física, na Austrália, estimou que 3,8% das mortes eram atribuídas ao 
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comportamento sedentário excessivo (PEDISIC, DUMUID, OLDS, 2017). Um outro 

estudo, no Chile, relatou que ao adicionar uma hora de atividade sedentária aumenta 

o risco de sobrepeso em 13% e de desenvolvimento de gordura abdominal em 26% 

(MIDDLETON, 2011).  

Outro ponto, o aumento do tempo de tela foi associado a sintomas depressivos 

mais altos e a diminuição da percepção da autoestima, por uma revisão sistemática 

que relacionou o comportamento sedentário com indicadores de saúde em escolares, 

do Canadá. Esta mesma revisão também relatou que tempo de exibição de televisão 

foi associado a diminuição da autoestima em meninos, mas não em meninas, e 

aumento de agressão em meninas, mas não em meninos, além de que aqueles que 

assistiram menos televisão foram mais emocionalmente estáveis, extrovertidos, 

imaginativos, sensíveis, inteligentes, autocontrolados, moralistas, ligados a escola e 

menos propensos a serem agressivos ou a se envolver em comportamentos de risco  

(TREMBLAY et. al, 2011). E o tempo de tela elevado também foi associado a 

exposição de diferentes situações de vitimização online, conhecido como “bullying 

cibernético”, e a insatisfação corporal (MIRANDA et.al, 2018). 

Em contrapartida, residências em cidades do interior ou em zonas rurais são 

associadas positivamente ao um menor tempo em comportamento sedentário, pois 

condições mais favoráveis de segurança e tráfego são facilitadas e, 

consequentemente, possibilitam a prática de brincadeiras de forma mais livre e o uso 

mais ampliado de meios de transporte que proporcionam a atividade física, como 

bicicletas (GUERRA, FARIAS JÚNIOR, FLORINDO, 2016). 

Uma revisão sistemática de Melbourne, Austrália, sobre realocação do tempo 

de sono, comportamento sedentário e atividade física, apontou que a realocação de 

trinta minutos por dia de tempo sedentário por atividade física de intensidade leve 

reduziu o risco de mortalidade em 20% durante um período de acompanhamento de 

cinco anos, e que, de forma geral, essa realocação está associada à redução do IMC, 

circunferência de cintura e percentual de gordura corporal em todas as populações 

(GRGIC et. al, 2018).  

Os hábitos relacionados ao comportamento sedentário tendem a aumentar com 

a idade e, portanto, se estender para a vida adulta (MARTINI et. al, 2020). Além disso, 

o comportamento sedentário em menor tempo despendido apresenta efeito protetor, 

independente do nível de atividade física (TADIOTTO et. al, 2018), dessa forma, há 

grande importância de mudanças para hábitos saudáveis, em todas as idades. 
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2.2 RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADE FÍSICA PARA ADOLESCENTES 

 

A atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelo 

músculo esquelético que requer gasto de energia, diferencia do exercício físico, que 

é um subconjunto da mesma, envolvendo um comportamento planejado, estruturado 

e repetido, destinado a manter ou melhorar os componentes da aptidão física 

(MIDDLETON, 2011). A prática de tais atividades de forma regular é considerada 

como uma medida preventiva eficaz para uma variedade de fatores de risco a saúde 

em todos os subgrupos de idade, etnia, sexo e socioeconômicos (TREMBLAY et. al, 

2011).  

Apesar de que grande parte das doenças e questões prejudiciais à saúde 

advindas da inatividade física, a qual corresponde a quantidades insuficientes de 

atividade física segundo as diretrizes específicas (MIDDLETON, 2011), só se 

manifestam na idade adulta, há evidências que o seu desenvolvimento se inicia na 

infância e adolescência (CORSEUIL et. al, 2009). Sendo que, a adolescência é 

definida como um período de transição entre a infância e a idade adulta, englobando 

a faixa etária de 10 a 19 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2005). 

Portanto, é recomendado, para crianças e adolescentes, a prática de atividades 

físicas de intensidade moderada a vigorosa por no mínimo 60 minutos diários, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010), diferenciando da 

recomendação para os adultos, a qual recomenda que sejam praticados 30 minutos 

de atividade física moderada ou 20 minutos de atividades físicas vigorosas, 

acumulando, pelo menos, um total de 150 minutos na semana ou realizando no 

mínimo 75 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa ao longo da 

semana ou uma combinação de ambas as formas de atividade física (OMS, 2010).  

Entretanto, aponta-se que somente 7% das crianças e adolescentes com 

idades entre 6 a 19 anos praticam pelo menos 60 minutos por dia de atividades físicas 

moderadas a vigorosas, atendendo as diretrizes mencionadas (TREMBLAY et. al, 

2011). No Brasil, o número de adolescentes que atingem o recomendado pelas 

diretrizes representa 43,1% (NAKAMURA et. al, 2013). Porém, há indicações que a 

prevalência de adolescentes brasileiros com baixos níveis de atividade física varia 
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entre 39% a 93,5% (CORSEUIL et. al, 2009). Um estudo que analisou o nível de 

atividade física, como um de seus objetivos, de 120 adolescentes do sexo feminino, 

de Viçosa (MG), classificou 84,2% com baixo nível de atividade física, 14,2% como 

ativas e 1,5% como muito ativas (MIRANDA et. al, 2018). Enquanto um estudo de Rio 

Claro (SP), que investigou a relação da atividade física total com a educação física 

escolar e atividades esportivas, com amostra de 467 adolescentes, constatou a 

prevalência de atividade física em apenas 17,38%, sendo 9,4% correspondendo ao 

sexo feminino e 26,8% ao masculino (NAKAMURA et. al, 2013).  

 Em contra ponto, dois estudos de Curitiba (PR), mostraram que a prevalência 

de atividade física de intensidade leve foi de 79,3% entre os meninos e 65,3% entre 

as meninas, correspondendo a intensidade predominante entre os adolescentes, e 

para a intensidade vigorosa foi encontrado apenas 0,9% dos meninos e 9,1% das 

meninas que praticavam atividade física nessa intensidade, havendo diferença 

significativa entre os sexos, (TADDIOTTO et. al, 2018; TADIOTTO et. al, 2019), e 

somente 32% do total de adolescentes foram considerados ativos (TADIOTTO et. al, 

2019). 

O Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) verificou uma 

prevalência de inatividade física no lazer de 54,3%, sendo 70,7% no sexo feminino e 

38,0% no masculino, e 26,5% não realizavam nenhuma atividade física no lazer. Em 

Curitiba (PR), foi encontrado uma prevalência de inatividade física entre os 

adolescentes de 54%, sendo 67,7% para o sexo feminino e 40,7% para o masculino, 

e para a prevalência de nenhuma atividade física foi encontrado 22,7% no total, e 

35,5% para o sexo feminino e 10,3% para o masculino. E com relação a idade e classe 

socioeconômica, o ERICA observou a prevalência de inatividade física era maior 

quanto maior a idade e mais baixa a classe socioeconômica entre as meninas, e entre 

os meninos era maior ao passo que decrescia de classe socioeconômica (CUREAU 

et. al, 2016). 

Os benefícios da atividade física são inúmeros, quando em níveis suficientes, 

seja na adolescência ou quaisquer outra idade, entre eles estão a diminuição do 

comportamento sedentário, aumento do consumo de energia, perda de peso, melhora 

da autoestima, aumento da consciência corporal, redução da ansiedade e do estresse 

(MIRANDA et. al, 2018), melhora dos parâmetros metabólicos, diminuição da 

resistência insulínica, diminuição da pressão arterial, proporciona bem estar 

psicológico, diminuição do risco de doenças cardiovasculares, melhora a aptidão 
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cardiorrespiratória e muscular (NAKAMURA et. al, 2013), melhora o perfil lipídico, 

provoca a maximização do pico de massa mineral óssea na adolescência (LUCIANO 

et. al, 2016), na construção de conceitos positivos e formação da autoimagem corporal 

dos adolescentes (MATIAS et. al, 2010). Tudo, auxiliando na promoção da saúde e 

na melhora da qualidade de vida (LUCIANO et. al, 2016), e, consequentemente, 

aumentando a expectativa de vida (NAKAMURA et. al, 2013). Além de que, o estudo 

de Florianópolis (SC), que relacionou a atividade física com a satisfação corporal, 

mostrou que adolescentes que praticavam atividade física demonstravam-se mais 

satisfeitos com a imagem corporal (MATIAS et. al, 2010).  

Além disso,  a inatividade física tem sido associada a doenças coronarianas, 

diabetes melitus tipo 2, alguns tipos de câncer, saúde esquelética (TADIOTTO et. al, 

2019), além de estar associada a variáveis comportamentais e sociodemográficas 

(CORSEUIL et. al, 2009), ser fator de risco para sintomas depressivos (GRGIC et. al, 

2018), e resultar em ganho de gordura abdominal e visceral (MIDDLETON, 2011).  

Assim, a inatividade física na adolescência se apresenta com forte fator de risco de 

obesidade na idade adulta, gerando um círculo vicioso de obesidade e inatividade 

física, além do fato que a inatividade física na adolescência está relacionada a maior 

probabilidade de inatividade física na idade adulta (CORSEUIL et. al, 2009). 

Corroborando com isso, um estudo internacional, da Austrália, que analisou a 

integração do sono, comportamento sedentário e atividade física, estimou que as 

mortes atribuídas à níveis insuficientes de atividade física  totalizavam em 9% 

(PEDISIC, DUMUID, OLDS, 2017). 

Um dos motivos da baixa prevalência de atividade física de adolescentes 

brasileiros se deve, principalmente, ao rápido processo de urbanização, presente nas 

grandes cidades, o que faz com que os adolescentes possuam pouca oportunidade 

de atuar de forma segura e independente (NAKAMURA et. al, 2013), diferente do que 

ocorre em zonas rurais, em que os níveis de atividade física são maiores e os de 

comportamento sedentários menores, consequentemente (GUERRA, FARIAS 

JÚNIOR, FLORINDO, 2016). Além disso, a entrada no mercado de trabalho ou no 

ensino superior são períodos decisivos para abandono ou manutenção da atividade 

física como parte do estilo de vida, em que ocorre  diminuição dos níveis de atividade 

física com o aumento da jornada de estudo e de obrigações acadêmicas.  

Quanto à diferença de prevalência de atividade física entre os sexos, é 

decorrente da diferença dos âmbitos comportamental e sociocultural, visto que 
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historicamente, desde a infância os meninos são estimulados às práticas esportivas e 

atividades físicas, como andar  de bicicleta, subir em árvores, e, principalmente, jogar 

esportes com bola, enquanto as meninas são estimuladas a prática de atividades 

sedentárias, normalmente individuais, com enfoque no caráter estético, ainda há 

relações com a busca da identidade sexual, a percepção de baixa autoeficácia para a 

prática esportiva, aversão a competições e ao desconforto provocado por sudoreses 

e dores (MATIAS et. al, 2010).  

Também, vale destacar que a atividade física dos adolescentes não se baseia 

somente a atividade física recreacional, há ainda a relacionada ao trabalho e 

deslocamento, e cerca de 40% dos adolescentes relatam que a atividade física foi 

ligada a deslocamento ou trabalho (XU et. al, 2018). Somado ainda, o estudo de 

Florianópolis (SC), observou tendência dos adolescentes de maior escolaridade e 

mais velhos apresentarem níveis mais baixos de atividade física (MATIAS et.al, 2010). 

Então, existe enorme importância das aulas de educação física e participação 

em atividades esportivas nas escolas, visto que contribuem para maior acúmulo de 

tempo de atividade física, considerando que os mesmos passam grande parte do dia 

no ambiente escolar, assim, as atividades oferecidas conseguem atingir elevado 

número de adolescentes, podendo influenciar no nível de atividade física total e 

transformando essa prática em algo agradável.  

Dessa forma, um estudo de Rio Claro (SP), associou as aulas de educação 

física e atividades esportivas com a atividade física total, analisando 467 adolescentes 

do Ensino Médio, concluiu que, tanto as meninas quanto os meninos, que não 

participavam das aulas de educação física escolar e das atividades esportivas 

oferecidas na escola apresentaram menor prevalência de atividade física total. Além 

disso, concluiu também, que os meninos possuem maior participação nas aulas de 

educação física escolar comparado as meninas, e que os adolescentes que não 

participavam de nenhuma atividade esportiva apresentaram menor probabilidade  de 

serem ativos fisicamente comparados à aqueles que praticavam alguma atividade 

(NAKAMURA et. al, 2013).  

Diante dessas informações, a mudança do estilo de vida dos adolescentes no 

século XXI, destaca-se a importância da escola renovar e expandir seu papel na 

promoção da atividade física para os adolescentes, visto que, muitas vezes, as 

atividades que a escola proporciona representa a única oportunidade para uma 

grande proporção de adolescentes participarem de qualquer atividade física. Além de 



24 
 

que, a importância da prática de atividades dentro e fora do ambiente escolar é 

reconhecida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu uma meta para 2020, que 

90,8% dos adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos, participem dessas atividades 

(NAKAMURA et. al, 2013). 

 

2.3   PERCEPÇÕES DA IMAGEM CORPORAL DE ADOLESCENTES 

 

O período da adolescência é caracterizado por inúmeras transformações, 

sejam elas fisiológicas, psicológicas, bem como mudanças comportamentais 

(MIRANDA et. al, 2018). Dentre as alterações fisiológicas estão as variações da 

composição corporal que incluem mudanças na massa magra, massa de gordura, 

massa mineral óssea, massa muscular esquelética e proporções relativas de água. 

Ocorre também, o aumento do depósito de gordura corporal para que os hormônios 

de crescimento sejam liberados no organismo, estabelecendo as condições para o 

estirão puberal, sendo que nas meninas esse acúmulo de gordura é mais evidente na 

região central do corpo (MORAIS, 2018). Englobando as mudanças psicológicas estão 

os transtornos de humor, ansiedade, autoestima, depressão e estresse (MATIAS et. 

al, 2010). Por fim, as mudanças comportamentais, estão relacionadas principalmente 

ao aumento de estilo de vida sedentário, incluindo a ingestão de alimentos calóricos 

e refrigerantes em excesso, e baixos níveis de atividade física (MIRANDA et. al, 2018). 

Basicamente, a adolescência é uma fase de intenso desenvolvimento e 

crescimento, e, na maioria das vezes, ocorre de forma desproporcional, além de gerar 

um rápido ganho de peso associado à puberdade (MATIAS et. al, 2010). Dessa forma, 

as alterações puberais desencadeiam modificações na distribuição do peso, 

aparência e gordura (FARHAT, IANNOTTI, CACCAVALE, 2014). Tais modificações 

corporais promovem alterações psicológicas na formação do autoconceito e na 

percepção da imagem corporal dos adolescentes (MATIAS et. al, 2010).  

A imagem corporal é definida pela sensação ou percepção de um indivíduo em 

relação a sua própria forma, aparência, tamanho e silhueta (MIRANDA et. al, 2018),  

se refere a forma de avaliação e os sentimentos manifestados por tais elementos 

(MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 2018). Estando ligada à confiança interpessoal, 

autoestima, componente avaliativa do autoconceito e interpretada como o somatório 

das avaliações dos diferentes domínios do “Eu”, tais como físico, pessoal, social e 



25 
 

emocional/relacional (SILVA et. al, 2019), além de comportamentos alimentares e de 

exercícios, estabilidade emocional e experiências sexuais (PRICE, 2008).  

Um dos componentes da imagem corporal é a dimensão atitudinal relacionada, 

a insatisfação corporal (MORAIS, MIANDA, PRIORE, 2018). Algo que é 

demasiadamente presente nos adolescentes, levando em conta que a adolescência é 

um estágio da vida que o relacionamento com a autoimagem corporal é mais 

complexo, devido as transformações corporais aqui já apresentadas (MIRANDA et. al, 

2018).  

A percepção da imagem corporal na adolescência tem alta importância, 

principalmente, no caso de adolescentes com sobrepeso ou obesidade, já que 

possuem maior probabilidade de subestimar ou interpretar mal seu peso em 

comparação aos que não apresentam excesso de peso (SHABAN et. al, 2017). Vale 

ressaltar que, com o aumento da sensibilidade à percepção ao seu peso faz com que 

o adolescente perceba seu corpo de forma negativa (PRICE, 2008), gerando 

conceituações estéticas exageradas e deturpadas, além da preocupação com a 

aceitação social e o fato de sentir-se mal com o corpo predisporem problemas de 

comportamento (MATIAS et. al, 2010).  

Destaca-se que os números relacionados a essa questão de deturpação da 

imagem corporal são alarmantes, visto que 80% dos estudantes consideravam a 

própria imagem corporal como importante ou muito importante, porém, 40% não 

realizavam qualquer tentativa de modificar o seu peso, segundo dados da PeNSE 

(2015). No Brasil, estudos mostram que 82% dos jovens são insatisfeitos com seu 

peso corporal (MATIAS et. al, 2010), que a insatisfação severa chega a afetar 0,1 a 

5% dos adolescentes (MIRANDA et. al, 2018).  

Dessa forma, a insatisfação corporal é uma problemática constante na 

adolescência, fazendo com que os adolescentes busquem diminuir, e alguns até 

aumentar seu peso, podendo se tornar obsessão (MATIAS et. al, 2010). As distorções 

da imagem corporal aliada à obsessão pelo forte desejo de emagrecer, provocam 

distúrbios alimentares e psicossociais (MIRANDA et. al, 2018). Os distúrbios 

alimentares são compreendidos pela bulimia e anorexia nervosa, enquanto os 

psicossociais, caracterizados por sintomas emocionais, físicos e motivacionais, são 

compreendidos pela depressão, ansiedade, baixa autoestima, transtornos de humor 

e estresse, podendo se transformar em síndromes psiquiátricas (MATIAS et. al, 2010), 

e até gerar a ocorrência de autolesões (SILVA et. al, 2019).  
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A percepção negativa é associada diretamente com as medidas de composição 

corporal (MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 2018), como adiposidade corporal, perímetro 

de cintura e relação cintura/estatura (MIRANDA et. al, 2018). A imagem corporal 

negativa ainda está associada à internalização e externalização de problemas de 

comportamento, menor envolvimento em atividades físicas, comportamento 

sedentário elevado, más escolhas alimentares e comportamentos de risco à saúde 

(FARHAT, IANNOTTI, CACCAVALE, 2014).  

Entre os comportamentos de risco, destacam-se o uso de laxantes e 

medicações sem prescrição médica, prática de exercícios excessivos, vômitos 

frequentes, ingestão de pílulas dietéticas, e até mesmo, ideias suicidas (SILVA et.al, 

2014). Entre os maus hábitos alimentares, estão as dietas inadequadas, alta 

frequência semanal de consumo de refrigerantes (SILVA et. al, 2014), baixa ingestão 

de calorias (FARHAT, IANNOTTI, CACCAVALE, 2014), omissão de refeições 

(MARTINI et. al, 2020), principalmente o café da manhã (FARHAT, IANNOTTI, 

CACCAVALE, 2014), visto que, fazer dieta é uma prática comum para controle de 

peso entre os adolescentes, embora tal prática seja frequentemente 

contraproducente, levando ao ganho de peso em longo prazo (XU et. al, 2018).  

Além disso, há outras associações da percepção da imagem corporal, como o 

tipo de escola, pública ou particular, visto que em particulares a imposição de padrões 

de beleza é mais presente. Além de ser crucial, por estar ligada a diminuição da 

qualidade de vida na juventude, e, posteriormente na idade adulta (SHABAN et. al, 

2017). De uma forma geral, a autopercepção da imagem corporal está associada à 

intenção de modificar o peso, porém, enquanto a percepção positiva estimula o 

controle do peso, a negativa pode levar a métodos extremos para perda de peso (XU 

et. al, 2018), motivados pela insatisfação corporal (PRICE, 2008). 

O estudo de Florianópolis (SC), o qual relaciona a satisfação corporal e a 

atividade física, constatou que 52,8% dos adolescentes estavam insatisfeitos com o 

peso corporal, sendo 78,6% das meninas e 36,4% dos meninos, e com relação aos 

adolescentes sedentários, 65,2% eram insatisfeitos com o corpo, enquanto os ativos 

esse número caiu para 44,1% (MATIAS et. al, 2010). Um estudo de Viçosa (MG), em 

que foi analisada a imagem corporal e suas associações somente do sexo feminino, 

totalizando 274 adolescentes, apontou que 45,7% apresentou algum grau de 

insatisfação corporal, dessas 3,4% com grave insatisfação, e que 35,6% 

apresentaram insatisfação negativa, buscando uma silhueta menor que a atual. 
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Enquanto que, 14,6% apresentaram insatisfação positiva, buscando uma silhueta 

maior que a atual, e esse estudo apontou ainda que a figura mais escolhida no 

questionário de imagem corporal foi a de número 03, representando um IMC de 17,5 

kg/m², classificado como baixo para os adolescentes, segundo a OMS (MORAIS, 

MIRANDA, PRIORE, 2018).  

Outro estudo, também de Viçosa (MG), que avaliou a insatisfação corporal do 

sexo feminino, em que participaram 120 adolescentes, verificou que 40,83% relataram 

insatisfação com o corpo, sendo 14,3% insatisfação leve, 19,8% moderada e 6,9% 

grave, além disso, 51,2% apresentaram distorção da imagem corporal, sendo 25,6% 

considerando-se maiores e 25,6% considerando-se menores do que são (MIRANDA 

et. al, 2018).  

Enquanto que, um estudo de Campinas (SP), que analisou 822 adolescentes, 

com o objetivo de avaliar a insatisfação corporal, revelou que 48,8% dos adolescentes 

desejavam perder ou ganhar peso, que adolescentes entre 15 e 19 anos eram mais 

insatisfeitas comparando aos na faixa de 10 a 14 anos, e que meninas pós-púberes 

eram mais insatisfeitas comparadas as pré-púberes (MARTINI et. al, 2020). Outro 

estudo de Florianópolis, com delineamento longitudinal, o qual analisou a resposta da 

insatisfação corporal a partir de mudanças em condutas de saúde, sendo elas, o 

aumento de atividade física e exercícios para resistência muscular, maior 

envolvimento nas aulas de educação física, e diminuição no tempo de tela total e 

consumo de álcool, salgados e refrigerantes, intervindo em 989 adolescentes de três 

capitais brasileiras, observou que o número de adolescentes insatisfeitos com o corpo 

era de 50,5% e após a intervenção esse número caiu para 48,6% (SILVA et. al, 2014). 

Neste sentido, percebe-se que intervenções modificam a percepção e o 

sentimento de satisfação ou insatisfação com a massa corporal entre os adolescentes, 

e a insatisfação com a imagem corporal pode atuar tanto como motivador quanto 

facilitador para a atividade física (SILVA et. al, 2014).  

Outro ponto, é que a satisfação corporal é maior em adolescentes que possuem 

amigos para conversar, amigos que valorizam a atividade física e a alimentação 

saudável, que fazem as refeições junto aos familiares, que possuem pais que 

estimulam a adoção de uma dieta saudável e da prática de atividades físicas, e que 

não eram provocados pela família por conta do peso (MARTINI et. al, 2020). E como 

mudanças físicas diversas e rápidas estão presentes na adolescência e os padrões 

de comportamento estabelecidos nessa fase persistem na idade adulta, é importante 



28 
 

entender as relações entre a percepção de peso e comportamentos saudáveis para 

diminuir a obesidade na adolescência (XU et. al, 2018). 

Com relação aos fatores que influenciam, a percepção da imagem corporal é 

influenciada por fatores sociais, como família e amigos, influências socioculturais e, 

principalmente, por pressões da mídia (MATIAS et. al, 2010), visto que esse se 

relaciona com os demais também. A pressão exercida pela mídia é pela escolha de 

um padrão estético, imposto pela mesma (MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 2018). Esse 

padrão é, majoritariamente, representado pelo estereótipo da magreza (SILVA et. al, 

2014), porém, as características são distintas entre os sexos. Para o sexo feminino, é 

projetado, além do corpo magro, um corpo bonito, saudável, esbelto, atraente, e 

apresentar estatura mediana, assim como imposto nas redes sociais (MARTINI et. al, 

2020). E para o sexo masculino esse padrão é representado pelo corpo alto, com 

ombros largos, musculatura bem enrijecida e definida, especialmente no abdômen e 

nos bíceps (MARTINI et. al, 2020). Contudo, ambos os padrões dos dois sexos, são, 

na maioria das vezes inatingíveis (MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 2018). 

As meninas, além de serem mais insatisfeitas com sua autoimagem corporal, 

são mais afetadas pela influência da mídia quando comparado aos meninos 

(MORAIS, MIRANDA, PRIORE). Uma das explicações para que isso ocorra são os 

fatores psicológicos, biológicos e socioculturais envolvidos, visto que as meninas são 

estimuladas a fazerem dietas para perder peso e a praticarem atividades físicas 

(MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 2018). Isso porque são mais preocupadas com a 

aparência, almejam demasiadamente a magreza, e também, são mais atentas e 

influenciadas por opiniões de amigos e por propagandas, enquanto os meninos 

acabam por internalizarem o seu ideal por corpos maiores e musculosos e não 

expressarem sua preocupação com o corpo (MARTINI et. al, 2020).  

Dessa forma, a influência da mídia e, consequentemente, a busca incessante 

por um padrão de corpo ideal sendo associado as realizações e felicidade (MATIAS 

et. al, 2010), pode desencadear problemas emocionais e físicos, como a não 

aceitação do próprio corpo, descontentamento corporal, desejo constante de 

modificações, como cirurgias plásticas, distorções da imagem corporal (MARTINI et. 

al, 2020). As tentativas frustradas de controlar a massa corporal, transtornos 

alimentares e uso de esteroides anabolizantes (SILVA et. al, 2014), ainda resultam 

em um constante estado de estresse, o qual porventura é abordado por estratégias 

de enfrentamento não adaptativas, como pular refeições, aumentar o tempo de 
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comportamento sedentário e aumento ou início do tabagismo, todos comportamentos 

de risco à saúde (FARHAT, IANNOTTI, CACCAVALE, 2014). 

Como exemplo da influência da mídia, com relação à programas infantis, é 

relatado que 97,3% dos produtos de alimentos e bebidas visualizados em comerciais 

por crianças de 6 a 11 anos de idade, não atendiam ao Grupo de Trabalho de 

Interagência, indicando exposição descontrolada ao tipo de qualidade dos comerciais 

(SHABAN et. al, 2017). E com relação a exposição na internet, 37% de crianças e 

adolescentes brasileiros, com idades entre 9 e 17 anos, foram discriminados na 

internet em um período de doze meses, sendo expostos à intolerância, ao ódio e aos 

discursos de violência (MIRANDA et. al, 2018). 

Em resumo, esta revisão de literatura apresentou alguns conceitos, 

prevalências dos aspectos que serão associados no estudo e dados relevantes para 

o tema a ser estudado. Essas informações serão utilizadas como base teórica para a 

elaboração do presente estudo e para futura comparação com os resultados obtidos. 

O tema é importante, visto que os adolescentes brasileiros apresentam elevados 

tempo de tela, e, consequentemente, expostos a tempo excessivo à mídia. E ainda, 

há o fato do comportamento sedentário e os níveis de atividade física serem 

inversamente proporcionais. Por fim, a questão de os adolescentes relatarem nesta 

fase da vida distorções na percepção da imagem corporal, decorrente das inúmeras 

transformações que acontecem na adolescência, originadas pela puberdade.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O desenho do presente estudo se deu de forma transversal. Este estudo 

apresentou uma pesquisa qualitativa. A seleção dos participantes para o estudo foi de 

forma não probabilística e por conveniência. Para o recrutamento da amostra, o 

projeto do estudo foi divulgado pela mídia e por meio de convites em escolas públicas 

e particulares de Curitiba e região metropolitana (PR). Foi solicitada dos participantes 

a assinatura dos termos de consentimento e assentimento pelos pais e pelos 

adolescentes para participação no projeto. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética do Centro Universitário UniDomBosco (CAAE 62963916.0.0000.5223) 

(APÊNDICE 1). 

 

3.2 AMOSTRA E SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

A amostra foi composta por 61 adolescentes, sendo eles 33 do sexo masculino 

e 28 do sexo feminino, com idades entre 10 a 17 anos, estudantes de escolas públicas 

e colégios particulares. Todos os adolescentes da amostra passaram por avaliação 

médica antes da participação no presente estudo. Os critérios de inclusão foram: 

corresponder a faixa etária de 10 a 17 anos, apresentar os termos de assentimento e 

consentimento assinados e participar de todas as avaliações propostas no estudo. 

 

3.3 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

 

As avaliações do presente estudo foram realizadas em uma escola e uma 

academia no município de São José dos Pinhais (PR). A coleta foi realizada no ano 

de 2019, decorrente de um estudo organizado pelo Núcleo de Qualidade de Vida 

(NQV) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

 

 

3.4 INTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 
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Esse estudo promoveu uma avaliação clínica (ANEXO 1) pré-participação para 

os adolescentes.  

 

3.4.1 VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS 

 

Foi realizada a mensuração das variáveis antropométricas dos participantes, 

entre elas a massa corporal, estatura, circunferência de cintura (CC) e circunferência 

abdominal (CA). 

 Para a mensuração da massa corporal foi utilizado uma balança plataforma 

digital Welmy, modelo W200/50A, previamente calibrada pelo INMETRO, com 

resolução de 100 gramas e capacidade máxima de 200 kg, sendo designada em 

quilogramas (kg), e as orientações para os participantes foi a seguinte: vestimentas 

leves, subir na balança com pés descalços, ficar com a postura ereta, com pés 

paralelos e centralizados, braços ao longo do corpo e olhar voltado para frente. Para 

a mensuração da estatura foi utilizado um estadiômetro Avanutri com resolução de 

0,1 cm, sendo mensurada em centímetros (cm), e como orientações foram 

apresentadas as seguintes: com pés descalços, posição ortostática, cabeça no plano 

horizontal de Frankfurt, parte posterior do corpo em contato com o instrumento e a 

medição feita após uma inspiração máxima.  

Enquanto que para a aferição da CC e  CA foi utilizado uma fita antropométrica 

inextensível e flexível com resolução de 0,1 cm, sendo, ambas, mensuradas em 

centímetros (cm), e teve como orientações dadas aos adolescentes as seguintes: 

posição estática em pé, com abdômen relaxado, braços ao longo do corpo e pés 

unidos, para a medição da CA a fita foi colocada sobre a pele na altura das cristas 

ilíacas, paralelamente ao solo, e para a aferição da CC a fita foi posta sobre a pele, 

na média entre a última costela e a crista ilíaca, representando a menor circunferência. 

A CA foi classificada de acordo com critérios propostos por Fernández et. al (2004). 

 

3.4.2 COMPOSIÇÃO CORPORAL 

  

A partir das medidas de estatura e massa corporal foi calculado o IMC (kg/m²), 

pela divisão da massa corporal pelo quadrado da estatura, e classificado de acordo 

com curvas de crescimento em percentis (P), estipulando que o IMC < 3P é 

considerado baixo peso, 3P<IMC<84 eutrófico, 85<IMC<97 com sobrepeso e IMC>97 



32 
 

obeso (SOARES, et. al, 2010).  A partir do IMC foi calculado o IMC escore-Z, por meio 

do programa WHO Anthro Plus®, disponibilizado de forma gratuita pela OMS, e 

classificado como baixo >-2, adequado >-2 e <+1, sobrepeso >+1 e <+2 e obesidade 

>+2. E com as medidas de estatura e CC foi calculada a razão cintura/estatura 

(RCEst).  

Houve também a medição da composição corporal, por meio da bioimpedância, 

com o uso do Biodynamics 450 com frequência de 50 khz. Os avaliados deveriam 

realizar o período de no mínimo de dez horas e no máximo doze horas em jejum. A 

avaliação foi realizada com os participantes deitados em decúbito dorsal, com a 

adição de eletrodos higienizados colocados nas regiões dorsais dos pés, próximos 

das articulações metatarso-falangeanas e medial nas proeminências distais do 

maléolo fibular e tibial, e nas regiões dorsais das mãos, próximos as articulações 

metacarpo-falangeanas nas proeminências distais da ulna e do rádio, e o 

procedimento realizado no período da manhã. A classificação do percentual de 

gordura apresenta distinções de sexo, para os meninos é considerado muito baixo até 

6%, baixo de 6,01 a 12%, normal de 12,01 a 18%, moderadamente alto  de 18,01 a 

25%, alto de 25,01 a 32% e muito alto maior que 32,01%, e para as meninas é 

considerado muito baixo até 11%, baixo de 11,01 a 15%, normal de 15,01 a 25%, 

moderadamente alto de 25,01 a 30%, alto de 30,01 a 35% e muito alto maior que 

35,01%, de acordo com os pontos de corte do Lohman (1987).  

 

3.4.3 QUESTIONÁRIOS 

 

Para a mensuração do comportamento sedentário foi utilizado questionário 

analisando o tempo de tela dos adolescentes, considerando esse tempo elevado 

quando acima de duas horas por dia e adequado abaixo disso (ANEXO 2).  

Além disso, foi aplicado um questionário sobre hábitos de televisão, com 18 

perguntas, sendo 16 fechadas e 2 abertas, questionando sobre a frequência semanal 

de assistir televisão e sua disponibilidade para praticar tal ação, hábitos alimentares, 

a influência dos pais sobre ambos, e escolha de alimentos para serem consumidos 

assistindo televisão e a influência da mesma em sua escolha, tal questionário validado 

por Fiates (2006), em sua tese de doutorado e aplicado pelo NQV/UFPR para este 

estudo (ANEXO 3).  
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Para a contabilização do nível de atividade física foi aplicado o questionário de 

Bouchard et. al (1983), em que registra e descreve as atividades físicas realizadas, a 

cada 15 minutos durante 24 horas (ANEXO 2).  

A contabilização de horas de sono foi realizada durante a avaliação médica e 

separada em grupos de menos de seis horas, entre seis a oito horas e mais que oito 

horas de sono. 

 Para a mensuração da percepção da imagem corporal utilizou-se o 

questionário Escala de Avaliação de Figuras, validada para português por Scagliusi 

et. al (2006). Durante a avaliação os adolescentes assinalavam a imagem que 

percebiam que os correspondia e a imagem corporal que eles desejavam para si. A 

partir disso, foram considerados satisfeitos quando as imagens assinaladas eram as 

mesmas e insatisfeitos quando eram diferentes, e dentro dos insatisfeitos foram 

classificados como insatisfação positiva quando a imagem desejada é maior que a 

percebida atualmente, representando insatisfação com a magreza, e como 

insatisfação negativa quando a imagem desejada é menor que a percebida 

atualmente, representando insatisfação com excesso de peso (ANEXO 4).  

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise de dados foi conduzida no software SPSS, versão 24. Inicialmente foi 

realizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar se os dados apresentavam distribuição 

normal. Para variáveis que não apresentaram distribuição normal foi utilizado o teste 

Mann-Whitney. Para as variáveis que apresentaram distribuição normal utilizou-se o 

Teste “t” para amostras independentes. Para avaliar as associações entre as variáveis  

foi usado o teste qui-quadrado. Quando os pressupostos para o teste qui-quadrado 

não foram atendidos utilizou-se o teste exato de Fisher. Os dados provenientes desta 

análise foram apresentados em média e desvio padrão. O nível de significância 

adotado para este estudo foi de p≤0,05.  

  



34 
 

4 RESULTADOS 

 

O presente estudo avaliou 61 adolescentes da cidade de Curitiba e região 

metropolitana, Paraná, sendo 33 meninos e 28 meninas, com idades entre 10 a 17 

anos. Todos os resultados foram agrupados e comparados entre os sexos.  As médias 

de idade, IMC, IMC escore z, relação cintura/estatura, massa corporal, circunferência 

da cintura e massa gorda (kg) foram semelhantes para os dois sexos. Enquanto que 

as médias de estatura (p=0,008), massa livre de gordura (kg) (p=0,003) e % da massa 

livre de gordura (p=0,019) foram maiores nos meninos e o % da massa gorda 

(p=0,019) nas meninas. As características gerais da amostra constam na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Características gerais da amostra estudada apresentada em número absoluto e 
relativo e média e desvio padrão 

 
Nota: IMC=Índice de massa corporal; CC=Circunferência da cintura; RCEst=Relação cintura/estatura; 
MG=Massa gorda e MLG=Massa livre de gordura. Teste t para amostras independentes e Teste Mann-
Whitney. * Distribuição não paramétrica. 

 

As respostas do questionário dos hábitos de televisão aliado aos hábitos 

alimentares, estão apresentadas em número absoluto e relativo com comparativo 

entre os sexos. Estão presentes as respostas das questões sobre hábitos alimentares, 

assim como suas relações com a presença da televisão nos cômodos e com as 

refeições. Tais informações constam na Tabela 2. 

 Meninos Meninas p 

Sexo 33 (54,1%) 28(45,9%) -- 

Idade (anos)* 14,21±2,07 14,26±1,87 0,845 

Estatura (cm) 164,73±9,43 158,74±7,28 0,008 

Massa Corporal (kg) 72,10±14,49 68,83±14,60 0,386 

IMC (kg/m2) 26,64±5,28 27,18±4,88 0,679 

IMC –z 1,86±1,41 1,86±0,89 0,994 

CC (cm) 84,89±11,73 80,93±10,80 0,178 

RCEst  0,52±0,08 0,51±0,07 0,718 

MG (kg) 22,21±10,18 25,10±8,62 0,241 

% MG* 29,48±10,45 35,59±5,78 0,019 

MLG (kg)* 49,89±7,77 43,73±6,90 0,003 

% MLG * 70,52±10,45 64,41±5,78 0,019 
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Com relação ao número de refeições por dia, a categoria mais presente foi a 

de mais de três refeições por dia, e a menos presente foi a de menos de três refeições 

por dia, em ambos os sexos. Quanto ao hábito da ingestão do café da manhã entre 

os adolescentes, 60,6% dos meninos e 53,6% das meninas relataram que tomam café 

da manhã, apesar de não haver diferença significativa entre os sexos, chama a 

atenção que especialmente no caso das meninas praticamente a metade não 

consome café da manhã. Sobre a pergunta quanto a presença de lanches entre as 

refeições, maioria dos adolescentes escolheram opção “às vezes”, sem diferença 

entre os sexos (p>0,05).  

A quantidade de vezes por semana que se ingerem guloseimas, frutas ou suco 

natural e verduras foi dividida em até três vezes por semana, de quatro a cinco vezes 

na semana e mais de cinco vezes na semana. Para a ingestão de guloseimas 

(x²=10,079; p=0,005) e de verduras (x²=6,496; p=0,039) foram observadas diferenças 

significativas entre os sexos. Quanto às guloseimas a diferença está entre o consumo 

até três vezes por semana e mais de cinco vezes por semana, em que os meninos 

comem com mais frequência até três vezes por semana, sendo que nenhum deles se 

enquadrou na opção de cinco vezes por semana. Para o consumo de verduras as 

diferenças encontradas, apontam que as meninas comem com mais frequência 

verduras que os meninos, sendo que a diferença encontrada está entre o consumo de 

verduras até três vezes na semana e mais de cinco vezes na semana. Já o consumo 

de frutas e sucos naturais foi semelhante entre os sexos (p>0,05).  

Quando questionados sobre a presença de televisão no quarto observou-se 

que quase a metade dos meninos (45,5%) e menos de um quarto (21,4%) das 

meninas possuem aparelho de TV no quarto e essa diferença foi considerada 

significativa (x²=3,873; p=0,049). O número de aparelhos de televisão em casa foi 

semelhante entre os sexos, sendo a resposta mais presente a de até dois aparelhos. 

Os resultados mostram , também, que a grande maioria (96,72%) dos adolescentes 

não possuem horários definidos para assistir televisão, com comportamento 

semelhante entre os sexos. O hábito de fazer refeições com a televisão ligada foi 

dividida entre nunca, às vezes e sempre, em que entre as meninas a frequência mais 

presente foi “às vezes’, enquanto entre os meninos foi “sempre”, em ambos os sexos 

a frequência menos marcada foi “nunca”, sem diferenças significativas entre os sexos 

(p>0,05). 
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Tabela 2 - Respostas do questionário sobre hábitos de televisão apresentadas em número 
absoluto e relativo com comparativo entre os sexos 

Teste qui-quadrado e* teste exato de Fisher.  #.Diferença significativa 

 

Os dados de sexo, tempo de tela, horas de sono, nível de atividade física, e 

percepção da imagem corporal foram associados ao estado nutricional, divididos em 

eutrófico, sobrepeso e obeso. Quanto ao tempo de tela, em todos os estados 

nutricionais a maioria dos adolescentes passava acima de duas horas diárias em 

tempo de tela, tanto durante a semana como no fim de semana. Quanto as horas de 

sono, em todos os estados nutricionais a maioria dos adolescentes apresentou a 

 Meninos n (%) Meninas n (%)       χ2 p 
 

Número de refeições por dia* 

Menos de 3 refeições/dia 5 (15,2%) 4 (14,3%) 
1,015 0,585 3 refeições/dia 7 (21,2%) 9 (32,1%) 

Mais que 3 refeições/dia       21 (63,6%)     15 (53,6%) 

Toma café da manhã 

Sim 20 (60,6%) 15 (53,6%) 
0,307 0,580 

Não 13 (39,4%) 13 (46,4%) 

Faz lanches entre as refeições* 

Nunca 3 (9,1%) 5 (17,9%) 
2,402 0,281 As vezes 27 (81,8%)     18 (64,3%) 

Sempre 3 (9,1%) 5 (17,9%) 

Quantas vezes por semana come guloseimas 

Até 3 vezes/semana 29 (87,9%)#  17 (60,7%)# 
10,079 0,005 De 4 a 5 vezes/semana 4 (12,1%) 4 (14,3%) 

Mais de 5 vezessemana ---# 7 (25,0%)# 

Quantas vezes por semana come frutas ou toma suco natural 

Até 3 vezes/semana 24 (72,7%) 14 (50,0%) 
3,396 0,183 De 4 a 5 vezes/semana 5 (15,2%) 7 (25,0%) 

Mais de 5 vezessemana 4 (12,1%) 7 (25,0%) 

Quantas vezes por semana come verduras  

Até 3 vezes/semana 21 (63,6%)# 10 (35,7%)# 
6,496 

 
0,039 De 4 a 5 vezes/semana 7 (21,2%)   6 (21,4%) 

Mais de 5 vezes/semana 5 (15,2%)# 12 (42,9%)# 

Possui TV no quarto 

Sim 15 (45,5%) 6 (21,4%) 
3,873 0,049 

Não 18 (54,5%)#     22 (78,6%)# 

Quantos aparelhos de TV tem em casa* 

Até 2 aparelhos 20 (60,6%) 19 (67,9%) 
1,570 0,449 3 aparelhos 7 (21,2%) 7 (25,0%) 

Mais de 3 aparelhos 6 (18,2%) 2 (7,1%) 

Tem horários definidos para ver TV* 

Sim 1 (3,0%) 1 (3,6%) 
0,014 0,711 

Não         32 (97,0%)     27 (96,4%) 

Faz refeições com a TV ligada 

Nunca 8 (24,2%) 6 (21,4%) 
0,648 

 
0,723 As vezes 12 (36,4%) 13 (46,4%) 

Sempre 13 (39,4%) 9 (32,1%) 
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quantidade de horas de sono entre seis a oito horas. Com relação ao nível de atividade 

física, em todos os estados nutricionais a maioria dos adolescentes foram 

classificados como insuficientemente ativos. Quanto a percepção da imagem corporal, 

em todos os estados nutricionais a maioria dos adolescentes foram considerados 

insatisfeitos com a imagem corporal. Nenhuma associação obteve diferença 

significativa. Porém, vale destacar que entre o grupo classificado como eutrófico, ou 

seja, com o peso adequado, 69,2% apresentaram insatisfação com a imagem 

corporal. Sendo que, destes, 33,3% mostram insatisfação com a magreza e 67,7% 

insatisfação com o excesso de peso (dados não mostrados). Os dados e comparações 

conforme a classificação do IMC constam na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Dados de sexo, comportamento sedentário, horas de sono, nível de atividade física 
e percepção da imagem corporal associado ao estado nutricional 

 Eutróficos Sobrepeso Obesos            χ2 p 

Sexo 

Meninos 8 (61,5%) 8 (47,1%) 17 (54,8%) 
0,636 0,728 

Meninas 5 (38,5%) 9 (52,9%) 14 (45,2%) 

Tempo de tela durante a semana (seg - sex)* 

≤ 2 horas 2 (15,4%) 2 (11,8%) 6 (19,4%) 0,470 0,900 
> 2horas 11 (84,6%) 15 (88,2%) 25 (80,6%) 

Tempo de tela durante o fim de semana (sáb – dom)* 

≤ 2 horas 3 (23,1%) 2 (11,8%) 11 (35,5%) 3,129 0,224 
> 2horas 10 (76,9%) 15 (88,2%) 20 (64,5%) 

Horas de sono* 

< 6 horas ------ 3 (17,6%) 3 (9,7%)   
6-8 horas 8 (61,5%) 6 (64,7%) 23 (74,2%) 4,383 0,352 
>8 horas 5 (38,5%) 3 (17,6%) 5 (16,1%)   

Nível de atividade física 

Insuficientemente ativo 9 (69,2%) 13 (76,5%) 28 (90,3%) 
3,429 0,196 

Ativo 4 (30,8%) 4 (23,5%) 3 (9,7%) 

Percepção da imagem corporal* 

Satisfeito 4 (30,8%) 1 (5,9%) 2 (6,5%) 4,869 0,054 
Insatisfeito 9 (69,2%) 16 (94,1%) 29 (93,5%) 

Teste qui-quadrado e* teste exato de Fisher. 

 

Os dados sobre o estado nutricional, tempo de tela, horas de sono, nível de 

atividade física, e percepção da imagem corporal associados ao sexo estão presentes 

na Tabela 4. Não foram localizadas associações entre a classificação a partir do sexo 

e estado nutricional, tempo de tela, horas de sono, nível de atividade física e 

percepção da imagem corporal (p>0,05).  
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Tabela 4 - Dados do estado nutricional, comportamento sedentário, horas de sono, nível de 
atividade física e percepção da imagem corporal associado ao sexo 

 Todos Meninos Meninas χ2 p 

Estado nutricional 

Eutrófico 13 (21,3%) 8 (24,2%) 5 (17,9%) 0,368 0,544 
Excesso de peso 48 (78,7%) 25 (75,8%) 23 (82,1%) 

Tempo de tela durante a semana (seg - sex)* 

≤ 2 horas 10 (16,4%) 7 (21,2%) 3 (10,7%) 1,218 0,319 
> 2horas 51 (83,6%) 26 (78,8%) 25 (89,3%) 

Tempo de tela durante o fim de semana (sáb – dom) 

≤ 2 horas 16 (26,2%) 11 (33,3%) 5 (17,9%) 1,875 0,171 
> 2horas 45 (73,8%) 22 (66,7%) 23 (82,1%) 

Horas de sono* 

< 6 horas 6 (9,8%) 4 (12,1%) 2 (7,1%)   
6-8 horas 42 (68,9%) 22 (66,7%) 20 (71,4%) 0,475 0,920 
>8 horas 13 (21,3%) 7 (21,2%) 6 (21,4%)   

Nível de atividade física 

Insuficientemente ativo 50 (82,0%) 26 (78,8%) 24 (85,7%) 
0,492 0,483 

Ativo 11 (18,0%) 7 (21,2%) 4 (14,3%) 

Percepção da imagem corporal* 

Satisfeito 7 (11,5%) 5 (15,2%) 2 (7,1%) 0,956 0,437 
Insatisfeito 54 (85,5%) 28 (84,8%)  26 (92,9%) 

Teste qui-quadrado e *teste exato de Fisher. 

 

Os dados referente ao sexo, estado nutricional, tempo de tela, horas de sono, 

nível de atividade física e de percepção da imagem corporal foram comparados a partir 

da faixa etária. A faixa etária foi dividida em três classificações: 10 a 12,99 anos, 13 a 

15,99 anos e 16 e 17,99 anos.  

Quanto ao tempo de tela durante a semana foram encontradas diferenças 

significativas entre as faixas etária de 13,00 a 15,99 e 16,00 a 17,99, em que todos os 

adolescentes do grupo entre 16,00 a 17,99 anos passavam mais de duas horas por 

dia assistindo televisão (x²=6,200; p=0,024). As outras associações não apresentaram 

diferença significativa. 

A Tabela 5 apresenta os respectivos dados e suas comparações conforme a 

faixa etária. 
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Tabela 5 - Dados de sexo, estado nutricional, comportamento sedentário, horas de sono, nível 
de atividade física, e percepção da imagem corporal associado a faixa etária 

 10 a 12,99 
anos 

13 a 15,99 
anos 

16 e 17,99 
anos 

      χ2 p 
 

Sexo 

Meninos 6 (50,0%) 20 (60,6%) 7(43,8%) 1,334 0,513 
Meninas 6 (50,0%) 13 (39,4%) 9 (56,3%) 

Estado nutricional* 

Eutrófico 2 (16,7%) 8 (24,2%) 3 (18,8%) 0,351 0,920 
Excesso de peso 10 (83,3%) 25 (75,8%) 13 (81,3%) 

Tempo de tela durante a semana (seg - sex)* 

≤ 2 horas 1 (8,3%) 9 (27,3%)# ------# 6,200 0,024 
> 2horas 11 (91,7%) 24 (72,7%)# 16 (100%)# 

Tempo de tela durante o fim de semana (sáb – dom)* 

≤ 2 horas 5 (41,7%) 8 (24,2%) 3 (18,8%) 1,955 0,424 
> 2horas 7 (58,3%) 25 (75,8%) 13 (81,3%) 

Horas de sono* 

< 6 horas 1 (8,3%) 2 (6,1%) 3 (18,8%)   
6-8 horas 8 (66,7%) 23 (69,7%) 11 (68,8%) 2,659 0,641 
>8 horas 3 (25,0%) 8 (24,2%) 2 (12,5%)   

Nível de atividade física 

Insuficientemente 
ativo 

11 (91,7%) 27 (81,8%) 12 (75,0%) 
1,204 0,544 

Ativo 1 (8,3%) 6 (18,2%) 4 (25,0%) 

Percepção da imagem corporal* 

Satisfeito 1 (8,3%) 3 (9,1%) 3 (18,8%) 1,208 0,562 
Insatisfeito 11(91,7%) 30 (90,9%) 13 (81,3%) 

Teste qui-quadrado e* teste exato de Fisher.  #.Diferença significativa 

 

A associação entre os dados de percepção da imagem corporal, consumo de 

guloseimas, frutas e sucos, verduras, presença de televisão no quarto com a 

frequência que assistem televisão na semana a partir da classificação por sexo foi 

apresentada na Tabela 6. Os adolescentes foram classificados quanto ao hábito de 

assistir televisão e foram designados como espectadores feminino e masculino, 

subdivididos em moderado, equivalente a quem assiste a menos de quatro vezes ao 

dia, e frequente, equivalente a quem assiste quatro ou mais vezes ao dia.  

 Quanto a frequência de ingestão de guloseimas semanal, foram encontradas 

diferenças significativas entre o consumo de guloseimas na semana e a frequência 

que assistem televisão durante o dia para o sexo feminino para o consumo até três 

vezes por semana e mais de cinco vezes por semana, em que aquelas que assistem 

televisão de maneira moderada consomem guloseimas até três vezes por semana em 

maior proporção quando comparada as que assistem televisão de maneira frequente 
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(x²=8,447; p=0,011). Para as demais comparações não foram encontradas diferenças 

significativas (p>0,05).  

Tabela 6 - Associação entre imagem corporal, consumo de guloseimas, frutas, verduras, TV 
no quarto com a frequência em que assistem TV durante a semana a partir da classificação 
por sexo 

Teste qui-quadrado e* teste exato de Fisher.  #.Diferença significativa.Espectadores moderado 

assistem TV menos de quatro vezes ao dia. Espectadores frequente assistem TV quatro ou mais 

vezes ao dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espectador Feminino Espectador Masculino 

 Moderado Frequente       χ2 p 
 

Moderado Frequente       χ2 p 
 

Imagem Corporal*  

Satisfeito 2 ----- 
0,166 0,860 

4 1 
0,157 0,692 Insatisfeito 24 2       20         8 

Guloseimas na semana* 

0-3 dias 16# 1# 
8,447 0,011 

18 11 
0,214 0,519 4 a 5 dias 2 2 2 2 

>5 dias 3# 4# ----- ------ 

Frutas e sucos durante a semana* 

0-3 dias 10 4 
0,644 0,864 

15 9 
1,300 0,624 4 a 5 dias 5 2 2 3 

>5 dias 6 1 3 1 

Verduras na semana* 

0-3 dias 7 3 

1,024 0,628 

13 8 

1,278 0,678 4 a 5 dias 4 2 5 2 
>5 dias 10 2 2 3 

TV no quarto 

Sim 4 2 
0,283 0,622 

8 7 
0,609 0,435 

Não 17 5 12 6 
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5 DISCUSSÃO 

 

O objetivo central do presente estudo foi analisar as relações entre o 

comportamento sedentário, nível de atividade física e a percepção da imagem 

corporal apontada por adolescentes a partir da classificação do estado nutricional pelo 

IMC, sexo e faixa etária. Os principais resultados demonstraram que adolescentes 

mais velhos apresentam maior tempo de tela durante a semana ao serem comparados 

aos mais novos, e que a maioria dos espectadores femininos apresentam baixo 

consumo semanal de guloseimas, sendo que dentro dessa classificação (0-3 dias) 

uma proporção maior de meninas é considerada espectadores moderados. 

Destaca-se que a insatisfação com a imagem do próprio corpo é muito presente 

entre os adolescentes, em decorrência das modificações corporais aceleradas 

características da idade causando desequilíbrios estruturais e gerando uma visão 

deturpada da imagem corporal (MATIAS et. al, 2010). Com essa fase da adolescência 

sendo acompanhada pelo aumento da inatividade física e do comportamento 

sedentário possui como consequência o alto índice de sobrepeso, sendo que o 

mesmo vem crescendo entre os brasileiros segundo as pesquisas (LEITE et. al, 2008; 

MARTINI et. al, 2020), e também é relacionado à percepção negativa da imagem 

corporal na literatura (MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 2018).  

Ainda, a insatisfação corporal gera comportamentos negativos, prejudiciais a si 

mesmo, como distúrbios alimentares e psicológicos, levando até a ideias suicidas 

(MATIAS et. al, 2010; MIRANDA et. al, 2018; SILVA et. al, 2014). Por haver vários 

fatores comportamentais, sociais, familiares, socioculturais e midiáticos relacionados 

à insatisfação corporal (MATIAS et. al, 2010). Neste sentido, a mídia tem dupla 

participação, visto que além de seu conteúdo também está ligada ao comportamento 

sedentário através do tempo de tela, pois quanto maior exposição ao tempo de tela 

maior exposição a mídia (SILVA et. al, 2014), e com o aumento do tempo de tela 

menor o nível de atividade física. Dessa forma, pelas tantas associações apontadas 

há necessidade de compreendê-las de forma esmiuçada. 

Nesta pesquisa, os valores de IMC obtidos no estudo foram semelhantes na 

comparação entre os sexos, assim como no estudo de Tadiotto et. al (2018), o qual 

analisou a relação cintura-estatura com o comportamento sedentário, porém o mesmo 

apresentou valores menores que este estudo.  
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No presente estudo foram feitas associações com as classificações dos estados 

nutricionais, conforme o IMC. As proporções entre os sexos encontradas das 

classificações dos estados nutricionais divergiram do estudo de Martini et. al (2020), 

de Campinas (SP), com exceção dos obesos, visto que no presente estudo o sexo 

masculino foi predominante nos eutróficos e obesos e o feminino nos que possuem 

sobrepeso. Enquanto que no estudo de Martini et. al (2020), o sexo feminino foi 

predominante nos eutróficos e o masculino nos com sobrepeso e obesidade.  

Estudos apontam relação direta entre o comportamento sedentário e o ganho de 

gordura corporal e de excesso de peso, independente do nível de atividade física 

(TADIOTTO et. al, 2018; MIDDLETON, 2011; MARTINI et. al., 2020; MORAIS, 

MIRANDA, PRIORE, 2018). Porém, este estudo não encontrou diferenças 

significativas entre o estado nutricional pelo IMC e tempo de tela. Dessa forma, não 

há como determinar se o IMC está relacionado ao comportamento sedentário ou a 

inatividade física. Entretanto, deve se atentar que em todos os estados nutricionais foi 

encontrado elevado tempo de tela durante a semana e no fim de semana, chegando 

a 88,2% dos adolescentes com sobrepeso em ambos os períodos passando mais de 

duas horas ao dia na frente de telas. 

Ao analisarmos os estados nutricionais associados ao nível de atividade física 

foi encontrado um crescimento da inatividade física no sentido de eutróficos a obesos, 

mesmo não representando valores significativos, chama a atenção o fato de 90,3% 

dos obesos serem insuficientemente ativos. O que corrobora com os dados da 

literatura que associa a inatividade física ao ganho de gordura visceral e abdominal 

(MIDDLETON, 2011), além da obesidade e inatividade física apresentar um círculo 

vicioso na adolescência (CORSEUIL et. al, 2009).  

No presente estudo, dentro da amostra estudada foi encontrado que 69,2% dos 

adolescentes eutróficos apresentaram insatisfação corporal, além de altos índices nos 

com sobrepeso e obesidade. Porém, os valores encontrados nos eutróficos é 

preocupante, pois mostra a presença da deturpação da imagem corporal, 

principalmente, porque dentro deste grupo dois terços apontam insatisfação com o 

excesso de peso. Resultados que corroboram com o encontrado no estudo de Morais, 

Miranda e Priore (2018), em que a figura mais desejada entre os adolescentes 

representava o IMC de 17,5 kg/m², abaixo da classificação dos eutróficos. Este 

resultado, embora não significativo, se alinha ao apontado por outros estudos, em que 

adolescentes apresentam deturpações da percepção da imagem corporal (MATIAS 
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et. al, 2010) e os que apresentam sobrepeso ou obesidade tendem a subestimar a 

percepção de seu peso comparado aos que não apresentam excesso de peso 

(SHABAN et. al, 2017). Isto, pode significar a presença da interferência da mídia. 

Além disso, os adolescentes apresentam alta sensibilidade a percepção de seu 

peso aumentando a probabilidade da percepção negativa da imagem corporal 

(PRIORE, 2008), e da insatisfação corporal ser associada as medidas de composição 

corporal, com a adiposidade corporal e perímetro de cintura (MORAIS, MIRANDA, 

PRIORE, 2018; MIRANDA et. al, 2018). Contudo, no presente estudo, em todas as 

associações dos estados nutricionais pelo IMC não foram encontradas diferenças 

significativas. 

 Comparações entre os sexos foram associadas ao estado nutricional pelo IMC, 

tempo de tela, horas de sono, nível de atividade física e percepção da imagem 

corporal. Dentre elas, não foi localizada associação significativa do sexo com o tempo 

de tela durante a semana e o fim de semana. Mas, vale ressaltar que considerando 

apenas os valores percentuais é possível observar índices elevados tanto durante a 

semana como no fim de semana. Resultados similares foram encontrados pela 

PeNSE (2015), com valores próximos para o sexo masculino, sendo 76,7%, embora 

não houve distinção durante a semana e fim de semana, destacados pela revisão 

sistemática de Guerra, Farias Júnior e Florindo (2016). Contudo, estes resultados 

contradizem com o encontrado por Tadiotto et. al (2018) e Tadiotto et. al (2019), que 

encontrou tempo de tela maior em meninos tanto durante a semana quanto no fim de 

semana.  

Em relação ao sexo associado ao nível de atividade física, na presente pesquisa 

não foram encontradas diferenças significativas entre meninos e meninas. Enquanto 

que nos estudos conduzidos por Nakamura et. al (2013) e Cureau et. al (2016) valores 

maiores de inatividade física foram observados em meninas. Assim como, valores 

semelhantes foram encontrados nos estudos de Nakamura et. al (2013), de Rio Claro 

(SP), tanto no número total quanto por sexo, e de Miranda et. al (2018), de Viçosa 

(MG), no sexo feminino. Os estudos de Cureau et. al (2016), 54%, e Tadiotto et. al 

(2019), 68%, encontraram valores relativamente menores de inatividade física, ambos 

estudos de Curitiba. Essa diferença entre os sexos na prevalência da inatividade física 

pode ser explicada pelos âmbitos comportamental e sociocultural, em que as meninas 

desde a infância são ensinadas e influenciadas a praticar atividades e brincadeiras 

mais sedentárias que os meninos (MATIAS et. al, 2010). Porém, com base no 
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presente estudo é possível observar que cada vez mais os comportamentos de 

meninos e meninas estão se equiparando. Infelizmente, nesse caso, levando a um 

possível aumento da inatividade física dos meninos. 

Na associação entre o sexo e a percepção da imagem corporal foram 

encontrados valores semelhantes entre os sexos, sem diferenças significativas. Tais 

resultados discordam de estudos que apontam aumento de insatisfação corporal em 

meninas em comparação aos meninos (MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 2018; 

MARTINI et. al, 2020). Este resultado pode indicar que os meninos estão se 

preocupando com a aparência tanto quanto as meninas. No entanto, os valores 

encontrados no presente estudo foram sensivelmente maiores do que os encontrados 

em outros estudos, tanto em número total quanto por sexo, como nos estudos de 

Morais, Miranda e Priore (2018),45,7%, de Viçosa (MG), Martini et. al (2020), 52,8%, 

de Campinas (SP), Matias et. al (2010), 48,8%, Silva et. al (2014), 50,5%, os dois de 

Florianópolis (SC) e Miranda et. al (2018), 40,83% no sexo feminino, também de 

Viçosa (MG)  (MORAIS, MIRANDA, PRIORE, 2018; MARTINI et.al, 2020).  

Além disso, foram realizadas associações com a faixa etária. Na associação com 

o estado nutricional por IMC foi encontrado excesso de peso em todas as faixas 

etárias, com um mínimo de 75% dos adolescentes com excesso de peso, porém sem 

diferenças significativas entre as idades. No entanto, os valores aqui encontrados 

foram distintos do encontrado na literatura, a qual aponta somente 30% de prevalência 

de excesso de peso em adolescentes com idades entre 13 e 17 anos (LEITE et. al, 

2008; MARTINI et. al, 2020). 

Além disso, foram encontradas associações significativas entre as faixas etárias 

de 13 a 15,99 anos e 16 e 17,99 anos e o tempo de tela durante a semana, sendo que 

nenhum adolescente apresentou tempo de tela adequado na faixa etária de 16 e 17,99 

anos e na faixa etária de 13 a 15,99 anos 72,7% dos adolescentes apresentaram 

tempo de tela acima de duas horas por dia (x²=6,200; p=0,024). O que significa que o 

tempo de tela durante a semana possui maior prevalência em adolescentes mais 

velhos. Conforme apontado na literatura, os hábitos relacionados ao comportamento 

sedentário tendem a aumentar com a idade, se estendendo a vida adulta (MARTINI 

et. al, 2020). Ainda, os valores elevados encontrados nas duas faixas etárias, 

possivelmente estão relacionados a moradia em regiões urbanas, que favorecem a 

insegurança de uso de brincadeiras de forma mais livre e de meios de transporte que 

proporcionam a atividade física, como bicicletas (GUERRA, FARIAS JÚNIOR, 
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FLORINDO, 2016), fazendo com que os adolescentes fiquem muito mais tempo 

dentro de casa, em que as opções de entretenimento estão ligadas a algum tipo de 

tela. 

Na associação da faixa etária com o nível de atividade física não foram 

observadas diferenças significativas. Mas chama a atenção o fato de que na idade 

entre 10 e 12,99 anos 91,7% das crianças são insuficientemente ativas. Sendo que o 

contrário é apresentado pela literatura, que quanto mais velho menores são os índices 

de adolescentes ativos fisicamente (CUREAU et. al, 2016; MATIAS et. al, 2010). 

Portanto, nota-se inversão da balança entre idade e inatividade física com o passar 

do tempo, pendendo para os mais novos, podendo ser explicado pelo fato de que nos 

tempos atuais as crianças têm acesso a tecnologia mais cedo, deixando de lado as 

brincadeiras ativas. Além disso, a tecnologia propõe cada vez mais opções de 

entretenimento para as crianças mais novas, como o tablet próprio para as crianças. 

A faixa etária quando associada à percepção da imagem corporal resultou em 

semelhança nos valores entre todas as faixas etárias, sem diferenças significativas. 

Porém, deve-se atentar ao valor encontrado de 91,7% de crianças da faixa etária de 

10 a 12,99 anos apresentando insatisfação corporal, visto que discorda do 

apresentado pelo estudo de Martini et. al (2020), de Campinas (SP), que adolescentes 

com idades entre 15 e 19 anos eram mais insatisfeitos com o corpo que aqueles com 

idade entre 10 e 14 anos. Isso mostra que a preocupação com a imagem corporal está 

ocorrendo de forma mais precoce, até antes das mudanças corporais provenientes da 

puberdade, sendo fato alarmante, visto que a insatisfação corporal está ligada a 

diminuição da qualidade de vida na juventude e, posteriormente na idade adulta 

(SHABAN et. al, 2017). 

Na associação da frequência de assistir televisão com a percepção da imagem 

corporal apesar de não terem sido encontradas diferenças entre os espectadores 

frequentes, para ambos os sexos, chama a atenção a prevalência demasiadamente 

maior encontrada de insatisfação corporal, sendo que no sexo feminino não teve 

nenhum satisfeito com a imagem corporal que assistia televisão de forma frequente. 

Estes dados vão ao encontro com o abordado na literatura, que associa a percepção 

negativa da imagem corporal com o comportamento sedentário elevado (MORAIS, 

MIRANDA, PRIORE, 2018; FARHAT, IANNOTTI, CACCAVALE, 2014), muitas vezes 

representado pelo tempo elevado despendido assistindo televisão.  



46 
 

A associação entre a frequência de assistir televisão e o consumo semanal de 

ingestão de guloseimas, frutas e sucos, e verduras encontrou que em todas as 

ingestas a frequência de consumo semanal mais apontada foi de zero a três dias 

semanais nas frequências de assistir televisão e em ambos os sexos, com exceção 

da ingestão de verduras no sexo feminino que prevaleceu a frequência semanal de 

mais de cinco dias. Sendo que, apenas a frequência semanal de guloseimas nos 

espectadores femininos teve diferença significativa (x²=8,447; p=0,011). Estes 

resultados não se aliam com o apontado por outros estudos, que relacionam o 

comportamento sedentário com o alto consumo de bebidas e alimentos calóricos 

(GUERRA, FARIAS JÚNIOR, FLORINDO, 2016), visto que guloseimas possuem alto 

índice calórico. Embora as relações entre o comportamento sedentário e percepção 

negativa da imagem corporal associarem junto a escolha de maus hábitos alimentares 

(SILVA et. al, 2014; FARHAT, IANNOTTI, CACCAVALE, 2014), assim como o pouco 

consumo de frutas, sucos naturais e verduras.  

Quando a frequência de assistir televisão foi associada à presença de televisão 

no quarto foram encontrados índices semelhantes entre a presença e ausência de 

aparelho de televisão no quarto em ambas as classificações de espectadores e ambos 

os sexos, sem diferenças significativas. No entanto, o esperado dos espectadores que 

possuem televisão no quarto é que o índice de espectadores frequentes fosse maior 

por ter o acesso mais facilitado ao aparelho de televisão, principalmente nos 

momentos de despertar e dormir e fazer refeições. Isso talvez possa ser justificado 

pelo fato de o questionário abordar apenas o hábito de assistir televisão, 

desconsiderando as novas tecnologias disponíveis como celulares e tablets, sendo 

necessária uma abordagem mais ampla para a real percepção do tempo que as 

crianças e adolescentes estão expostas a telas. Além disso, as associações da 

frequência diária em assistir televisão com a percepção da imagem corporal, consumo 

semanal de frutas e sucos naturais, verduras e presença de televisão no quarto não 

apresentou diferença significativa. 

Este estudo possui algumas limitações, dentre elas a impossibilidade de se 

determinar a relação de causa e efeito entre as variáveis, por se tratar de um estudo 

transversal. Além disso, o presente estudo utilizou de métodos indiretos para obtenção 

das variáveis, no caso os questionários. 

Sugere-se que estudos futuros busquem organizar uma equipe multidisciplinar 

com professores de educação física, psicólogos e nutricionistas, dada a complexidade 
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do assunto. E a partir desse trabalho em equipe abordem questões como a presença 

de distúrbios alimentares e/ou psicológicos associados a percepção negativa da 

imagem corporal, desempenho acadêmico, episódios de “bullying”, classe 

socioeconômica, tipo de atividade física praticada, os motivos pelos quais os jovens 

buscam ser mais ativos, influências da mídia nas escolhas, entre outros. Com o 

objetivo de melhor compreender como estes fatores se relacionam com a percepção 

da imagem corporal do adolescente. Para tal, este estudo apresentou várias opções 

relevantes como ponto de partida para outras pesquisas, com suas associações e 

respectivos índices. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este estudo evidenciou de uma forma geral, elevadas frequências de excesso 

de peso, tempo de tela, inatividade física e insatisfação corporal entre crianças e 

adolescentes. Ainda, constatou-se que não foram demonstradas diferenças com 

relação ao comportamento sedentário, nível de atividade física, tempo de tela e 

percepção da imagem corporal, na comparação entre os sexos, faixas etárias e estado 

nutricional pelo IMC. Estas semelhanças apontam que há diminuição dos hábitos 

saudáveis e uma possível piora da qualidade de vida na população infanto-juvenil, 

independente do sexo, faixa etária ou estado nutricional.  

Dessa forma, mostra-se a necessidade de instituições educacionais e pais 

fazerem algo para diminuição desses índices, principalmente as escolas que é o local 

onde os adolescentes passam grande parte do dia durante a semana, visto que, como 

foi encontrado neste estudo o tempo de tela é maior durante a semana em ambos os 

sexos, e todas essas prevalências têm como consequência efeitos prejudiciais à 

saúde. 

Portanto, a escola como medida viável poderia aumentar a carga horária 

semanal das aulas de educação física no período regular e maior acesso a atividades 

físicas no contraturno, pensando na segurança que o ambiente escolar oferece e a 

presença de relações sociais já estabelecidas. Além de promover palestras e 

ensinamentos em sala de aula sobre aceitação do corpo e desmistificação dos 

padrões impostos pela mídia. Para os pais, como medida cabe não incentivar os 

padrões de beleza divulgados pela mídia e outros meios de comunicação, e promover 

diálogos sobre aceitação do corpo sem importar a forma que tenha e sobre hábitos 

saudáveis, tudo desde a infância. 
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