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RESUMO

Introdução: A adolescência é uma fase de transição da infância para a vida adulta, 
exposta a diversas situações e riscos para a saúde. O sedentarismo é um fator de 
risco para vários tipos de doenças e conhecer sua prevalência e fatores associados 
podem ajudar no combate e prevenção de doenças e na promoção da atividade 
física. Objetivo: Determinar a prevalência de sedentarismo e os níveis de atividade 
física e fatores associados em adolescentes de 14 a 18 anos, de escolas públicas e 
privadas de Goiânia-Goiás. Metodologia: Estudo transversal com amostra 
representativa de adolescentes. A atividade física foi medida pelo Questionário 
Internacional de Atividade Física _IPAQ_ (insuficientemente ativo, suficientemente 
ativo e muito ativo). O sedentarismo foi definido pela Organização Mundial de Saúde 
como uma prática de atividade física moderada e/ou vigorosa menor que 300 
minutos por semana. Variáveis independentes: sexo, idade, cor da pele, tabagismo, 
consumo de bebida alcoólica nos últimos 30 dias, nível socioeconômico, índice de 
massa corporal, circunferência da cintura, pressão arterial, frequência cardíaca, 
pressão de pulso e gasto calórico. Para determinar os fatores associados ao 
sedentarismo foram aplicados o teste de qui-quadrado e regressão de Poisson, 
enquanto que para comparação de médias foram utilizados o teste t de Student,
ANOVA e Kruskal Wallis, considerando-se nível de significância p<0,05. 
Resultados: A amostra composta por 862 adolescentes com média de idade de 
15,4 1,1 anos. Predominância do sexo feminino (52,8%), com maioria na faixa etária 
de 14 e 15 anos (52,2%). Para a cor da pele 51,2% relataram ser “brancos”. Em 
relação à classificação socioeconômica 52,5% dos alunos pertenciam à classe C. A 
maioria era de escolas públicas (69,1%). Tabagismo presente em 1,6% e consumo 
de álcool em 72,2%. Pressão arterial alterada (17,4%), circunferência da cintura 
alterada (14,0%) e excesso de peso (20,9%). Prevalência de sedentarismo de 66,8% 
(IC95%: 63,5-69,9). Os adolescentes do sexo masculino foram fisicamente mais 
ativos do que as do feminino (78,0% vs. 54,3%; p<0,001). Segundo o questionário 
utilizado: 35,7%(n=308) eram insuficientemente ativos, 36,7%(n=316) 
suficientemente ativos e 27,6%(n=236) muito ativos. O sexo masculino apresentou 
menores níveis de pressão arterial diastólica (66,9mmHg; p=0,025) e frequência 
cardíaca (72,7mmHg; p=0,038) quando associado a maiores níveis de atividade 
física. No sexo feminino não foram observadas associações significativas entre nível 
de atividade física e as variáveis independentes (p>0,05). Conclusão: A maioria dos 
adolescentes foi classificada como sedentária. O sexo masculino foi mais ativo que o 
feminino. No sexo masculino os níveis de atividade física associaram-se 
inversamente à pressão arterial diastólica e à frequência cardíaca.   

Palavras-chave: Adolescente, atividade motora, sedentarismo, pressão arterial.   
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ABSTRACT

Introduction: Adolescence is a stage of transition from childhood to adulthood, 
marked by changes and exposure to different situations and health risks. Sedentary 
lifestyle is a risk factor for various diseases and knowing its prevalence and 
associated factors may help in combating and preventing diseases and promoting 
physical activity. Objective: To determine the prevalence of sedentary lifestyle and 
physical activity levels and associated factors in adolescents aged 14 to 18 enrolled 
in public and private school system of Goiania-Goias. Methodology: Cross-sectional 
study with a representative sample of adolescents. Physical activity was measured 
by the International Physical Activity Questionnaire _IPAQ_ (insufficiently active, 
sufficiently active and very active). Sedentary lifestyle was defined according to the 
World Health Organization as a moderate and/or vigorous physical activity 
expenditure less than 300 minutes a week. The independent variables: gender, age, 
skin color, smoking, alcohol consumption in the previous 30 days, socioeconomic 
status, body mass index, waist circumference, systolic blood pressure, diastolic blood 
pressure, heart rate, pulse pressure and caloric expenditure. To determine the 
factors associated with sedentary lifestyle the chi-square and Poisson regression test 
were applied, whereas for comparison of means the Student t test, ANOVA and 
Kruskal Wallis test were used, considering a significance level of p<0.05. Results: 
The sample consisted of 862 with mean age of 15.4 1.1. Prevalence of the female 
gender (52.8%), with the majority in the age group of 14 and 15 (52.2%). For the skin 
color 51.2% related being “white”. In relation to the socioeconomic classification 
52.5% from de students belonged to the Class C. Most of the adolescents was from 
public schools (69.1%). Smoking was present in 1.6% and alcohol consumption in 
72.2% of the sample.  Altered Blood pressure (17.4%), altered waist circumference 
(14.0%) and overweight (20.9%). Prevalence of sedentary lifestyle was 66.8% (95% 
CI: 63.5-69.9). The male adolescents were more physically active than the females 
ones (78.0% vs. 54.3%, p<0.001). According to the questionnaire used: 35.7% 
(n=308) were insufficiently active, 36.7% (n=316) sufficiently active and 27.6% 
(n=238) very active. The male gender presented lower levels of diastolic blood 
pressure (66.9 mmHg, p=0.025) and heart rate (72.7 mmHg, p=0.038) when 
associated with higher levels of physical activity. In females there were no significant 
associations among physical activity level and the independent variables (p>0.05). 
Conclusion: The majority of the adolescents were classified as sedentary. The male 
gender was more active than the female one. In the students from the male gender 
the physical activity levels were inversely associated with the diastolic blood pressure 
and the heart rate.  

Keywords: Adolescent, motor activity, sedentary lifestyle, blood pressure.    
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

1.1 Adolescência 
 
 
O termo adolescência possui dupla origem, ambas derivadas do latim: “ad” 

(a, para) “olescer” (crescer), que significa crescer até a maturidade e “adolescere” 

que é a origem da palavra adoecer, significando, portanto adoecer, enfermar. Trata-

se de uma transição da fase de criança para a vida adulta, portanto exige do 

indivíduo adaptações relacionadas a diferentes características, como aptidão para 

crescer (novas funções biológicas e psicológicas) e para adoecer (sofrimento 

emocional, novas formas de relação interpessoal, novas responsabilidades 

familiares e sociais) pertinentes à essa fase da vida (BOCK, 1999; EISENSTEIN, 

2005). 

É bastante complexo definir o termo adolescência por diferentes motivos. 

Cada jovem atravessa esse período de forma diferente, pois depende de sua 

maturidade física, cognitiva e emocional. A puberdade deveria ser um fator preditivo 

para delimitar a transição da infância para a adolescência, porém não cumpre esse 

papel, pois ocorre em momentos diferentes para meninos e meninas, assim como 

para indivíduos diferentes do mesmo sexo (UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, 

2011). 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) são chamados de 

adolescentes indivíduos com idade de 10 a 19 anos. Já o Estatuto da Criança e do 

Adolescente considera adolescentes aqueles que possuem idade de 12 a 18 anos. 

Finalmente a Associação Internacional para a Saúde dos Adolescentes (IAAH), 

classifica como adolescentes aqueles entre os 10 e os 24 anos (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1995; BRASIL, 1990; INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 

ADOLESCENT HEALTH, 1987).  

Segundo o Censo Demográfico 2010, no Brasil a população total é de 

190.755.799 brasileiros e é composta por 25.908.462 adolescentes na faixa etária de 

14 a 18 anos (66,5% sexo masculino). Para Goiás observa-se um total populacional 

de 6.003.788 habitantes, sendo que na faixa etária de 14 a 18 anos os adolescentes 

atingem 537.895 (50,4% sexo masculino). Por sua vez, a cidade de Goiânia possui 
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1.302.001 habitantes, sendo 109.035 adolescentes (50,0% sexo masculino) na faixa 

etária de 14 a 18 anos (BRASIL, 2010).       

Para que o adolescente usufrua de desenvolvimento e crescimento 

saudáveis, este deve, entre outras coisas, manter uma prática regular de Atividade 

Física (AF). Os benefícios alcançados contemplam as funções cardiovasculares, 

metabólicas e músculo-esqueléticas, e tem também um importante papel na 

diminuição da adiposidade corporal (STRONG et al, 2005). 

1.2 Atividade Física 
 
 
A AF é conceituada como a realização de qualquer movimento produzido 

pela musculatura esquelética que resulte em gasto de energia. Já o exercício físico é 

definido como o conjunto de movimentos repetitivos, organizados e planejados, cujo 

objetivo principal é melhorar a aptidão física (CASPERSEN; POWELL; 

CHRISTENSON, 1985; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005). A aptidão 

física, por sua vez, compreende as características que possibilitam maior energia 

para o trabalho e o lazer, proporcionando menor risco de desenvolvimento de 

doenças ligadas à inatividade física (NAHAS, 2003). 

Por conseguinte, a falta da prática de AF ou a sua execução de forma não 

regular pode levar ao surgimento de patologias como doença coronariana, 

hipertensão arterial (HA), obesidade, diabetes mellitus tipo 2, osteoporose, câncer de 

cólon, depressão, além de intolerância à glicose e alterações lipídicas (DUNCAN; 

GORDON; SCOTT, 1991; KOHL et al, 1992; BOUCHARD, 1996; ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2005).  

As doenças crônicas degenerativas, como diabetes mellitus tipo 2, 

doenças cardiovasculares (DCV) e osteoporose, podem ter início na fase da infância 

e adolescência e dependendo do estilo de vida adotado (maus hábitos alimentares e 

sedentarismo) podem ser potencializados na fase adulta (PARSONS et al, 1999).  

Alguns estudos nacionais (LOPES et al, 2003; HALLAL et al, 2006, 

AZEVEDO et al, 2007) e internacionais (TAMMELIN et al, 2003; GORDON-LARSEN; 

NELSON; POPKIN, 2004) reportam a importância de se praticar AF de forma regular 

como um hábito fundamental para a prevenção de doenças crônicas, que deve ser 
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estimulado ainda na adolescência com grandes chances de ser mantido na fase 

adulta.

Em adultos, para que ocorram benefícios à saúde, a OMS afirma que é 

necessário realizar AF de intensidade moderada a vigorosa com duração de pelo 

menos 30 minutos por dia, no mínimo cinco dias por semana. Para os adolescentes, 

é seguida a mesma recomendação de intensidade e frequência, porém a duração 

passa a ser de 60 minutos por dia (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). 

A OMS recomenda adoção de níveis adequados para a prática de AF não 

apenas durante a fase adulta, mas por toda a vida. Observa-se uma diminuição do 

risco de desenvolver DCV, câncer de cólon e de mama praticando-se regularmente 

trinta minutos de AF moderada, na maior parte dos dias (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 2005; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010).  

Quando o adolescente não atinge os níveis adequados de AF, é 

classificado, segundo a OMS, como sedentário, ou seja, se não pratica o mínimo de 

300 minutos por semana em atividades de intensidade moderada e vigorosa fica 

incluído nesta categoria (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). 

1.3 Sedentarismo 
 
 
Sedentarismo é uma palavra derivada do latim “sedere” que significa ficar 

sentado. O termo foi utilizado originalmente para definir a transição de uma 

sociedade nômade para uma sociedade fixa, que possuía moradia permanente em 

determinado local. O homem entrou na era do menor esforço físico e começou a 

poupar os mínimos gastos de energia (PITANGA, 2002; ROMERO, 2009). 

Com essa prática foi inevitável o aparecimento de doenças associadas a 

esse estilo de vida, ou seja, o surgimento de doenças relacionadas ao sedentarismo 

(DCV, HA e diabetes mellitus). Foi evidenciada então a relação das doenças crônico-

degenerativas com a falta de AF ou sedentarismo (PITANGA, 2002). 

O sedentarismo ou inatividade física é definido como ausência ou 

irregularidade na prática de AF, com malefícios à saúde, apresentando um consumo 

de energia semanal baixo ou inadequado para este fim (ARAUJO et al, 2007). 
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Oficialmente no ano de 1992 a OMS considerou o sedentarismo como um 

fator de risco para o desenvolvimento de DCV (apud MATSUDO, 2005). A OMS 

conceitua como sedentários os indivíduos adultos que realizam menos que 150 

minutos de AF por semana. As crianças e adolescentes devem praticar pelo menos 

300 minutos por semana, para serem classificados como ativos (PATE et al, 2002; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2010). 

No Brasil o sedentarismo é um tema pouco estudado em todas as faixas 

etárias. Tal fato deve-se à dificuldade em avaliar esse fator de risco, justificado pela 

falta de instrumentos padronizados e validados para este fim (BENEDETTI; MAZO; 

BARROS, 2004). 

Em adolescentes a prevalência de sedentarismo avaliado em diferentes 

estados brasileiros variou de 3,0% a 64,3%. Esta grande variação, aparentemente 

discrepante, ocorre pelos diferentes pontos de corte e diferentes instrumentos 

usados para essa mensuração (HALLAL et al, 2006; MARANI; OLIVEIRA; GUEDES 

et al, 2006; CESCHINI et al, 2009). 

1.4 Questionário Internacional de Atividade Física 
 
 
Para conhecer a prevalência de sedentarismo em adultos, foi proposta em 

1998, pela OMS, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados 

Unidos e pelo Instituto Karolinska, da Suécia a criação de um Questionário 

Internacional de Atividade Física - IPAQ (International Physical Activity 

Questionnaire) (IPAQ RESEARCH COMMITTEE, 2005). 

Com o objetivo de determinar a validade e a confiabilidade do IPAQ, foram 

realizados estudos no ano 2000 em diversos países: África do Sul, Austrália, Brasil, 

Canadá, Estados Unidos, Finlândia, Guatemala, Inglaterra, Itália, Japão, Portugal e 

Suécia (BENEDETTI; MAZO; BARROS, 2004).  

No Brasil o centro de pesquisa responsável pela validação do IPAQ foi o 

CELAFISCS (Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano 

do Sul) (MATSUDO et al, 2001). A validação deste instrumento em adolescentes 

brasileiros na faixa etária de 14 a 18 anos, foi realizada com a finalidade de se 
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observar o nível de AF nesse grupo (CESCHINI, FIGUEIRA JÚNIOR, 2008; 

GUEDES, LOPES, GUEDES, 2005; AMORIN et al, 2006).  

O comitê executivo criador do IPAQ publicou no ano de 2001, um relatório 

que garantia ser este questionário um aceitável avaliador da prática de AF, 

apresentando características psicométricas para seu uso em estudos de prevalência 

sobre AF (MARSHAL; BAUMAN, 2001; VIEBIG et al, 2008).  

Para classificar o nível de AF pelo IPAQ é importante conhecer a AF 

realizada, investigando-se a intensidade (leve, moderada ou vigorosa), a frequência 

(em dias da semana) e a duração (em minutos) (IPAQ RESEARCH COMMITTEE, 

2005). 

O IPAQ é um instrumento dividido em dois formatos, um longo e um curto. 

A versão longa é composta por 27 questões divididas em 5 blocos e a curta é 

formada por 8 perguntas que trazem informação sobre o tempo gasto em três 

modalidades de AF: leve, moderada e vigorosa; fornecendo ainda, informação sobre 

o tempo que o indivíduo gastou sem realizar nenhuma atividade (IPAQ RESEARCH 

COMMITTEE, 2005). 

Estudos epidemiológicos avaliaram o impacto dos níveis de AF sobre a 

saúde cardiovascular em adolescentes e apontaram que as bases dos fatores de 

risco cardiovascular se iniciam nesta fase da vida (FARIAS JR; MENDES; 

BARBOSA, 2007; RIBEIRO et al,  2006; SILVA et al, 2005; FARIAS JR; LOPES, 

2004; SILVA et al, 2009; SANTOS et al, 2010). 

São necessárias investigações que tragam informação sobre a prevalência 

do sedentarismo e sua associação com os fatores de risco, sendo o seu 

conhecimento essencial para a implantação e implementação de políticas de 

prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis, tendo como enfoque 

um estilo de vida ativo tanto na adolescência como na fase adulta. 

O IPAQ, portanto, é um instrumento validado e capaz de mensurar a 

prevalência do sedentarismo, que é um fator de risco para uma série de doenças 

(doença arterial coronariana, HA, diabetes mellitus e obesidade).  



Introdução 21

1.5 Doenças Cardiovasculares 
 
 
As DCV são as principais causas de morbidade e mortalidade em todo o 

mundo. A mortalidade por essas doenças aumenta progressivamente com níveis 

mais altos de Pressão Arterial (PA), comportando-se de forma linear, contínua e 

independente a partir de valores de 115 x 75mmHg, dobrando o risco cardiovascular 

para cada aumento de 20mmHg de Pressão Arterial Sistólica (PAS) e/ou 10mmHg 

de Pressão Arterial Diastólica (PAD). No mundo, em 2001, aproximadamente 7,6 

milhões de mortes foram atribuídas à elevação da PA (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 

Alguns fatores de risco como a HA, dislipidemia, diabetes mellitus, 

tabagismo, excesso de peso e sedentarismo, são os principais responsáveis pelo 

surgimento das DCV, agindo de forma isolada ou em conjunto (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012).  

Por outro lado, o combate a estes fatores de risco promove modificação na 

história natural das DCV, provocando diminuição da sua incidência e 

consequentemente contribuindo para melhora nos índices de morbimortalidade por 

estas causas. 

Assim, neste contexto, a prática regular de AF é útil como fator de 

proteção para as DCV, que deve ser um hábito construído ao longo da vida e ser 

estimulado desde a infância, uma vez que adolescentes fisicamente ativos possuem 

maior probabilidade de continuar com este estilo de vida na fase adulta (BARUKI, et 

al, 2006). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 
 
 
Determinar a prática de atividade física (sedentarismo e nível de atividade 

física) e fatores associados em adolescentes de 14 a 18 anos matriculados na rede de 

ensino pública e privada de Goiânia, Goiás. 

2.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Avaliar a prevalência de sedentarismo em adolescentes; 

 Avaliar a associação entre as características sociodemográficas, estilo 

de vida, excesso de peso, circunferência da cintura alterada e pressão arterial 

alterada com o sedentarismo; 

 Classificar o nível de atividade física dos adolescentes;  

 Avaliar a associação de algumas variáveis cardiovasculares 

(frequência cardíaca, pressão de pulso e pressão arterial) e o gasto calórico  com o 

nível de atividade física. 



Metodologia 23

3 METODOLOGIA 

3.1 Tipologia 
 
 
Estudo transversal. 

Foram utilizados para o presente estudo parte dos dados do projeto 

original “Medida Residencial da Pressão Arterial (MRPA) e sua correlação com 
índice de massa de ventrículo esquerdo e resistência à insulina (HOMA) em 
adolescentes com hipertensão mascarada e do jaleco branco”, sendo rotulado 

pela equipe de trabalho como “Projeto CorAdo” - Coração de Adolescente. 

Financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) sob o número 477626/2009-1 (Anexo 1). 

3.2 Local e População do Estudo 
 
 
Estudo realizado em Goiânia, capital do estado de Goiás, localizada na 

região centro-oeste do Brasil. É uma cidade de grande porte com 1.302.001 

habitantes. Possui 732,80 km2 de área territorial e uma densidade demográfica de 

1.776,75 hab/km2 (BRASIL, 2010). 

A cidade está dividida de acordo com a Secretaria Estadual de Educação 

(SEE) em nove regiões (Região Central, Oeste, Sul, Leste, Noroeste, Mendanha, 

Norte, Sudoeste e Vale Meia Ponte) onde existem 376 colégios com um total de 

133.528 alunos matriculados na faixa etária de 12 a 18 anos (131 escolas estaduais, 

104 municipais e 141 escolas privadas).  

3.3 Amostra 
 
 
O tamanho da amostra do projeto original foi calculado para estimar a 

prevalência de HA mascarada e HA do jaleco branco. Foram estudados 1.169 

adolescentes, sendo 53,1% do sexo feminino.  

O cálculo amostral do presente estudo foi feito após o término da coleta de 

dados do projeto original (CorAdo). Foi confirmado que o número de adolescentes 
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investigados no projeto CorAdo era suficiente para a realização do estudo em 

questão, ou seja, permitia estimar a prevalência do sedentarismo em adolescentes 

de 14 a 18 anos. Considerou-se uma prevalência de sedentarismo de 62,5% em 

adolescentes (CESCHINI, 2007), segundo um nível de significância de 5%, poder do 

teste de 80%,  bicaudal de 0,05 e  de 0,10. 

No estudo matriz, para o cálculo amostral foi considerada uma população 

de 133.528 alunos matriculados em escolas públicas e privadas de Goiânia 

(BRASIL, 2010), a prevalência de HA mascarada (7%) e do jaleco branco (10%) 

(WILLEN, 2008), erro absoluto de 2% com nível de confiança de 95%. Obtendo-se 

uma amostra necessária de 1.024 alunos.  

Foram estudados 1.169, sendo que 862 adolescentes estavam na faixa 

etária de 14 a 18 anos, critério de inclusão no presente estudo.  

Foram sorteadas 90 escolas (5 escolas públicas e 5 privadas por região), 

respeitando-se a ordem do sorteio para realização do contato com as mesmas. Um 

total de 26 escolas, distribuídas nas 9 regiões de Goiânia, participaram da pesquisa 

(11 estaduais, 6 municipais e 9 privadas) (Apêndices 1, 2 e 3). 

A seleção dos alunos foi feita de forma aleatória e estratificada por sexo e 

idade. Todos os adolescentes que aceitaram participar da pesquisa assinaram e 

dataram o Termo de Aceitação (TA) (Apêndice 4). 

Foram convidados 1.248 adolescentes a participar da pesquisa, sendo que 

48 não aceitaram (3,8% de recusa), 27 não preencheram os critérios de inclusão e 4 

não submeteram-se às medidas antropométricas, resultando em uma amostra final 

de 1.169 adolescentes.

3.4 Amostragem e Procedimentos do Estudo

3.4.1 Aspectos Éticos 

Várias etapas foram seguidas com o objetivo de garantir os cuidados 

éticos com a pesquisa: 

• O projeto foi apresentado e aprovado pelo Departamento de Clínica 

Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG) (Anexo 

2); 
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• Submissão e aprovação do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da UFG (Protocolo: 017/2010) (Anexo 3); 

• Apresentação do projeto e sua concordância pelas SEE e Secretaria 

Municipal de Educação (SME) de Goiânia (Anexos 4 e 5); 

• Apresentação do estudo aos gestores das escolas antes do início da 

investigação; 

• Os adolescentes selecionados para o estudo receberam explicação 

verbal e escrita sobre os objetivos do trabalho e os procedimentos necessários para 

participarem da pesquisa e concordando em participar, assinaram e dataram o  TA; 

• Os adolescentes identificados como tendo PA alterada foram 

encaminhados à Liga de Hipertensão Arterial (LHA) da UFG para reavaliação da PA. 

Para se obter um caráter mais dinâmico à inclusão de adolescentes no 

estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

UFG (Anexo 6) a isenção da aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) aos pais e responsáveis, sendo substituído pelo TA. Os direitos 

do adolescente foram preservados, havendo consonância com o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que 

assegura a autonomia dos convidados em escolher participar ou não da pesquisa, 

bem como de não responder às questões do questionário, se assim fosse o desejo 

do participante. Uma carta de apresentação com informações sobre o projeto foi 

enviada aos pais ou responsáveis (Apêndice 5).

 
 
3.4.2 Contato com as Escolas 

 
 
As 26 escolas foram contactadas por meio de ligação telefônica para 

agendamento de reunião com os coordenadores e/ou diretores ao longo de todo o 

ano de 2010. Nas reuniões as supervisoras explicavam os objetivos e os 

procedimentos do estudo e solicitavam a entrada dos coletadores nas escolas para a 

coleta de dados.  

Além de ser explicado sobre a pesquisa, durante a reunião, as 

supervisoras levaram material explicativo, bem como cópia da aprovação do comitê 

de ética (Anexo 3), folha de rosto com assinatura da SEE (Anexo 4) para 
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representantes de escolas estaduais e aprovação da SME (Anexo 5) quando era 

escola do município. Ao final da coleta de dados todas as escolas receberam um 

feedback (Cartas de Agradecimento à Escola e ao Adolescente) sobre a situação de 

saúde dos alunos investigados (Apêndice 6 e Apêndice 7).   

3.4.3 Critérios de Inclusão e Exclusão 

a) Critérios de inclusão 
 

Foram incluídos na pesquisa alunos matriculados em escolas públicas e 

privadas da cidade de Goiânia, com idade entre 14 e 18 anos (faixa etária para a 

qual o IPAQ foi validado para adolescentes brasileiros) e escolares que assinaram e 

dataram o TA. 

b) Critérios de exclusão 
 

Foram considerados critérios de exclusão portadores de deficiência física 

que impossibilitasse a avaliação, gravidez, doença crônica e uso crônico de 

medicamentos.  

3.4.4 Coleta de Dados 
 
 
A equipe de coleta foi composta por 4 supervisoras (2 mestrandas e 2 

doutorandas) e 9 coletadores (7 entrevistadores e 2 antropometristas) todos alunos 

de graduação em Fisioterapia ou Nutrição. 

A seleção dos coletadores foi realizada em dois encontros. No primeiro foi 

explicado o objetivo da pesquisa e sua importância para a saúde do adolescente. No 

segundo encontro foi realizada a capacitação dos coletadores, sendo treinados 

quanto à padronização das medidas antropométricas (altura, peso e Circunferência 

da Cintura (CC) e medida de PA. Houve treinamento para um correto preenchimento 

dos instrumentos de coleta, por meio do Manual do Coletador (Apêndice 8), 

Questionário CorAdo (Apêndice 9), IPAQ, versão curta (Anexo 7) e planilha de 

campo.   



Metodologia 27

Para a padronização das técnicas executadas pelos antropometristas foi 

calculado o Erro Técnico de Medida (ETM) intra e inter observador, comparando 

com um “padrão ouro” (um terceiro antropometrista). Foram selecionados os dois 

antropometrista que conseguiram um ETM intra e inter observador menor, 

objetivando-se assim dados mais fidedignos (FERREIRA; SICHIERI, 2007). 

Em todas as coletas os auxiliares da pesquisa (coletadores) encontravam-

se identificados com o uso de camisetas e crachás da pesquisa CorAdo e sempre 

havia a presença de pelo menos duas supervisoras responsáveis pela pesquisa.  

Nas escolas que foram selecionadas e que aceitaram participar, as 

supervisoras procuraram a coordenação e solicitaram a relação das salas que 

tivessem alunos na faixa etária elegível para o estudo. 

Foi realizado então, sorteio dessas salas e em cada uma delas feito o 

sorteio de alunos que se enquadravam nos critérios de inclusão. As supervisoras 

entravam na sala de aula, apresentavam a equipe e a pesquisa aos adolescentes e 

ainda, explicavam o TA (Apêndice 4). Na medida em que este era assinado, cada 

coletador dava início então à investigação, com a aplicação do questionário CorAdo.  

A coleta de dados foi iniciada no mês de outubro de 2010 e concluída em 

novembro de 2011. Aproximadamente 50 alunos eram incluídos por semana.     

3.4.4.1 Parâmetros Investigados 

a) Questionário CorAdo
 
 
Cada participante respondeu a um questionário padronizado e pré-testado 

em estudo piloto, que continha a identificação do adolescente e da escola, com 

questões relacionadas aos antecedentes pessoais e familiares e hábitos de vida 

como fumo e álcool, AF e hábitos alimentares (Apêndice 9).  

Além disso, o questionário contemplava questões sobre o nível 

socioeconômico do participante baseado no “Critério de Classificação 

Socioeconômica” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PESQUISA DE 

MERCADO, 2008), que possibilita a estratificação da população em 5 classes 

econômicas (de A a E).  

O questionário utilizado foi dividido em nove blocos (Apêndice 9):  
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1. Dados gerais: código da escola (A a Z), número do questionário, data, 

nome do entrevistador (coletador);  

2. Identificação: nome, data de nascimento (dd-mm-aaaa), idade (em anos 

e meses), sexo (feminino ou masculino), cor de pele (branca ou não branca), 

telefone/celular, endereço;  

3. Antecedentes Pessoais: peso ao nascer, altura ao nascer, prematuro, 

menarca (se sexo feminino), doença atual, uso de medicamento;  

4. Antecedentes Familiares: hipertensão, diabetes, obesidade, doença 

cardiovascular precoce (nos pais e/ou avós); 

5. Tabagismo e Consumo de bebidas alcoólicas: questionado ao 

adolescente se ele tinha o hábito de fumar algum tipo de cigarro e se o mesmo tinha 

experimentado nos últimos 30 dias algum tipo de bebida alcoólica. 

6. Atividade Física Habitual: IPAQ (Anexo 7);  

7. Hábitos Alimentares: frutas frescas, suco natural da fruta, verduras 

cruas e cozidas. Esta variável não foi utilizada no presente estudo. 

8. Exame Físico: peso, altura, circunferência da cintura, Índice de Massa 

Corporal (IMC), PA e Frequência Cardíaca (FC); 

9. Nível socioeconômico: utilizou-se o “Critério de Classificação 

Econômica”, dividido em cinco níveis (A, B, C, D, e E), em ordem decrescente de 

nível socioeconômico.

b) Variável de desfecho e variáveis independentes 
 
A variável de desfecho utilizada foi o sedentarismo para o adolescente, 

definido pela OMS como um gasto de atividade física moderada e/ou vigorosa menor 

que 300 minutos por semana.  

  As variáveis independentes foram:  

• Sexo (feminino ou masculino); 

• Idade (14-15 ou 16-18 anos); 

• Cor da pele (branca ou não branca, informação autoreferida); 

• Tabagismo (sim ou não); 

• Consumo de bebida alcoólica nos últimos 30 dias (sim ou não); 

• Classificação socioeconômica (nível de renda decrescente A-B, C-D ou E); 
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• CC (alterada ou não alterada); 

• IMC (com excesso de peso ou sem excesso de peso); 

• PA (alterada ou não alterada). 

3.4.4.2 Dados Antropométricos 
 
 
As medidas antropométricas foram realizadas ao final da entrevista e 

utilizaram-se procedimentos padronizados. Todos os aparelhos foram calibrados e 

validados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995).  

 
a) Peso
 
Como instrumento para determinação do peso corporal foi utilizada 

balança eletrônica portátil da marca Kratos®, calibrada pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), com capacidade de até 

150kg e precisão de 50g. Para aferição do peso e também da altura, os 

adolescentes encontravam-se descalços, com uso de roupas leves e em posição 

ortostática. 

b) Altura 
 
A altura foi medida utilizando-se um estadiômetro portátil da marca Secca® 

fixado a parede sem rodapé, graduado com uma precisão de 0,1cm. 

d) Circunferência da Cintura 
 
Para mensurar a CC foi utilizada uma fita métrica inextensível de 200cm e 

variação de 0,1cm da marca Sanny®. O adolescente encontrava-se em pé, com o 

abdômen relaxado, braços ao longo do corpo, pés juntos e com o peso dividido entre 

ambas as pernas. A fita foi posicionada horizontalmente no ponto médio entre a 

crista ilíaca e o último arco costal (NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2000).  

Na avaliação da CC dos adolescentes foram utilizados os pontos de corte 

propostos por Freedman et al (1999), que estabelece o percentil 90, ajustado por 

sexo, como indicador de alterações metabólicas (Anexo 8) (FREEDMAN et al, 1999). 
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3.4.4.3 Cálculo do Índice de Massa Corporal
 
 
O IMC é definido como peso (kg) dividido pelo quadrado da altura (metros) 

(QUETELET, 1870). Os adolescentes com baixo peso ou eutróficos foram 

agrupados como “sem excesso de peso” e aqueles com sobrepeso e obesidade 

foram considerados como “com excesso de peso”. Os alunos com baixo peso foram 

agrupados na classificação como “sem excesso de peso” por estarem em número 

bastante reduzido (aproximadamente 3% da amostra).  

Para a classificação “com excesso de peso” foram enquadrados todos os 

adolescentes que estavam acima do percentil 85 dos pontos de corte de IMC, 

específicos para idade e sexo, segundo critério proposto pela OMS (Anexo 9) 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

3.4.4.4 Medida da Pressão Arterial, Frequência Cardíaca e Pressão de Pulso 
 
 
A medida da PA casual e FC foram realizadas na escola pelos 

coletadores, em local tranquilo definido pela equipe responsável do projeto junto com 

a direção da escola e antes do intervalo recreativo, a fim de evitar alteração na PA 

devida a eventual esforço físico realizado pelo aluno durante o recreio.  

A PA e FC foram aferidas com uso de aparelho semi-automático da marca 

OMRON®, modelo HEM-705CP, que é um equipamento validado para uso em 

adolescentes pelas agências internacionais (STERGIOUS et al, 2007). Os aparelhos 

foram aferidos periodicamente (a cada 3 meses) contra um aparelho de coluna de 

mercúrio para comprovação de sua precisão.  

Foram selecionados para serem utilizados na coleta dos dados manguitos 

de três diferentes tamanhos (9x16cm, 13x23cm e 15x30cm) de acordo com a 

circunferência do braço de cada adolescente (o manguito usado deveria envolver  80 

a 100% da circunferência do braço) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2010).  

Cada coletador realizou duas medidas de PA no adolescente na posição 

sentada, com intervalo de cinco minutos entre elas e após cinco minutos em 

descanso. A PA foi aferida no braço direito de acordo com os procedimentos 
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preconizados pela 4th Task Force. As medidas foram repetidas com intervalo de 7 

dias, sendo considerada para o valor da PA a média das duas segundas medidas. 

Para os valores da PA foi calculado o percentil, segundo as fórmulas propostas pela 

4th Task Force (NATIONAL HIGH BLOOD PRESSURE EDUCATION, 2004).

No presente trabalho foi considerado com PA alterada o adolescente que 

apresentou a PA (sistólica e/ou diastólica) igual ou acima do percentil 90 para a 

respectiva idade, sexo e altura (NATIONAL HIGH BLOOD PRESSURE 

EDUCATION, 2004).

A Pressão de Pulso (PP) foi obtida pela diferença entre a PAS e a PAD.

3.4.4.5 Questionário Internacional de Atividade Física - instrumento de coleta de 
dados

 
 
Para estimar a prevalência de sedentarismo foi aplicado o International

Physical Activity Questionnaire (IPAQ), na forma curta, versão 8 (Anexo 7). 

Este questionário foi desenvolvido por três entidades: OMS, Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e Instituto Karolinska da 

Suécia (IPAQ RESEARCH COMMITTEE, 2005). 

No Brasil, o IPAQ versão curta foi validado no ano de 2003 para 

adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos (GUEDES, LOPES, GUEDES, 2005; 

MARSHAL, BAUMAN, 2001). 

Foram considerados como referência para a realização da AF os últimos 7 

dias. Foram realizadas perguntas acerca da frequência e duração da realização de 

AF de intensidade moderada, vigorosa e leve (caminhada) (MARSHAL, BAUMAN, 

2001; PARDINI et al, 2001). 

O IPAQ permite medidas categóricas e contínuas. O gasto energético foi 

avaliado pelo escore contínuo e expresso em MET.minutos/semana. Para encontrar 

esse valor, foi multiplicado o valor do dispêndio de energia (em MET) da atividade 

(leve = 3,3 MET, moderada = 4,0 MET e vigorosa = 8,0 MET) pelo tempo (em 

minutos) e pela frequência (em dias/semana) (IPAQ, 2005). 
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O escore categórico foi classificado pelo IPAQ em: 

 Insuficientemente ativo: indivíduo que não realiza nenhuma atividade 

física ou quando realiza, não é o suficiente para entrar nas demais categorias; 

 Suficientemente ativo: indivíduo que realiza atividade vigorosa pelo 

menos 3 dias na semana, por pelo menos 20 minutos por sessão, ou atividade 

moderada ou faz atividade leve pelo menos 5 dias por semana, por mais de 30 

minutos por sessão ou faz qualquer atividade somada (leve + moderada + vigorosa), 

mais de 5 dias na semana e maior que 600 MET.min/sem; 

 Muito ativo: indivíduo que realiza mais de 3 dias por semana de 

atividade vigorosa acumulando 1.500 MET.min/sem ou faz atividade somada (leve + 

moderada + vigorosa) mais de 5 dias na semana, contemplando 3.000 MET.min/sem 

(IPAQ, 2005). 

3.5 Análise Estatística 
 
 
Após a coleta, os dados foram digitados em duplicata utilizando-se o 

programa Epiinfo, versão 3.5.1, sendo realizado pelo mesmo programa, após o 

término da digitação, a validação do banco final, a fim de corrigir erros na digitação 

dos dados e assegurar assim uma maior confiabilidade dos dados inseridos.   

Foram treinadas duas digitadoras para a entrada de dados no programa 

EpiInfo e como auxílio técnico foi redigido um documento "Dicionário de Dados 

CorAdo"  a  fim de esclarecer eventuais dúvidas surgidas na digitação dos dados.   

As variáveis foram categorizadas e analisadas utilizando-se o programa 

Stata (versão 12.0).  

Os resultados são apresentados em dois artigos que tratam a prática de 

AF de adolescentes tendo como instrumento de coleta o questionário IPAQ. O ponto 

de corte utilizado para o primeiro artigo foi a classifcação de sedentarismo da OMS 

(atividade física moderada e/ou vigorosa menor que 300 minutos por semana) e para 

o segundo artigo foram utilizados os níveis de AF do IPAQ (insuficientemente ativo, 

suficientemente ativo e muito ativo).    

Para o primeiro artigo foi realizada análise descritiva da amostra, bem 

como o estudo da associação das variáveis independentes com o sedentarismo 

(variável de desfecho). Na análise bivariada foi empregado o teste qui-quadrado de 
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Pearson, para apresentar a comparação das prevalências do sedentarismo entre as 

categorias das variáveis independentes, considerando-se diferenças significativas 

p<0,05. A razão de prevalência (RP) foi utilizada como medida de associação, 

estimada por meio da regressão de Poisson. Nas análises de regressão, apenas as 

variáveis que tiveram valor de p<0,20 na análise bruta foram testadas na análise de 

regressão múltipla (VICTORA et al, 1997). Foram mantidas no modelo final as 

variáveis com valor de p<0,05. 

Para o segundo artigo os valores foram expressos em média, desvio 

padrão, mediana, intervalo de confiança, valor absoluto e em porcentagem. As 

variáveis contínuas tiveram a normalidade verificada pelo teste Shapiro Wilk 

(p 0,05). As médias foram comparadas pelo teste t de Student para amostras 

independentes e contínuas. A análise das variáveis categóricas foi realizada pelo 

teste qui-quadrado, ou teste exato de Fisher, quando apropriado. As médias das 

variáveis cardiovasculares segundo os níveis de AF (insuficientemente ativo, 

suficientemente ativo e muito ativo) foram comparadas por análise de variância 

(ANOVA), sendo usado o pós-teste de Bonferroni. Foi aplicado teste de Kruskal

Wallis para o gasto calórico (MET.min/sem) segundo níveis de AF. O nível de 

significância estatística adotado foi p<0,05. 
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RESUMO  

Objetivo: Determinar a prevalência de sedentarismo e de fatores associados em 
adolescentes de 14 a 18 anos matriculados na rede de ensino pública e privada de 
uma cidade brasileira de grande porte. 
Métodos: Estudo transversal cuja amostra foi representativa de estudantes de 14 a 
18 anos de idade, matriculados em escolas públicas e privadas de uma cidade 
brasileira de grande porte. O sedentarismo (variável de desfecho) foi mensurado por 
meio da aplicação do Questionário Internacional de Atividade Física e classificado 
segundo a Organização Mundial de Saúde como um gasto de atividade física 
moderada e/ou vigorosa menor que 300 minutos por semana. As variáveis 
independentes foram: sexo, idade, cor da pele, tabagismo, consumo de bebida 
alcoólica nos últimos 30 dias, nível socioeconômico, índice de massa corporal, 
circunferência da cintura e pressão arterial. A razão de prevalência bruta foi utilizada 
como medida de associação, estimada por meio da regressão de Poisson. 
Resultados: A amostra foi constituída por 862 adolescentes com média de idade de 
15,4 1,1 anos. Houve predominância do sexo feminino (52,8%), com maioria dos 
alunos na faixa etária de 14 e 15 anos (52,2%). Para a cor da pele 51,2% relataram 
ser “brancos”. Em relação à classificação socioeconômica, 52,5% dos alunos 
pertenciam à classe C. A maioria dos adolescentes eram de escolas públicas 
(69,1%). Tabagismo presente em 1,6% e consumo de álcool em 72,2% da amostra. 
Pressão arterial alterada (17,4%), circunferência da cintura alterada (14,0%) e 
excesso de peso (20,9%). A prevalência de sedentarismo foi de 66,8% (IC95%: 
63,5-69,9), sendo 65,4% nas escolas públicas e 69,9% nas privadas (p=0,196).  Os 
adolescentes do sexo masculino foram fisicamente mais ativos do que as do 
feminino (78,0% vs. 54,3%; p<0,001). O fator diretamente associado ao 
sedentarismo foi o sexo feminino.  
Conclusão: A maioria dos adolescentes foi classificada como sedentária, tanto nas 
escolas públicas quanto nas privadas. O sexo masculino foi mais ativo que o 
feminino.

Palavras-chave: Adolescente. Atividade Motora. Sedentarismo. 
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ABSTRACT  

Objective: To determine the prevalence of physical inactivity and associated factors 
in adolescents aged 14 to 18 enrolled in the network of public and private schools 
from a large Brazilian city.  
Methods: Cross-sectional study whose sample consisted of students aged 14 to 18, 
enrolled in public and private schools in a large Brazilian city. Sedentary lifestyle 
(outcome variable) was measured by the International Physical Activity Questionnaire 
and classified according to the World Health Organization as an expense of 
moderate and/or vigorous physical activity less than 300 minutes a week. The 
independent variables were: gender, age, skin color, smoking, consumption of 
alcohol in the past 30 days, socioeconomic status, body mass index, waist 
circumference and blood pressure. The gross prevalence ratio was used as a 
measure of association, estimated by the Poisson regression.  
Results: The sample consisted of 862 adolescents with mean age of 15.4 1.1 years 
old. There was prevalence of the female gender (52.8%), with the majority of 
students in  the age group of 14 and 15 years old (52.2%).  For the skin color 51.2% 
related being “white”. In relation to the socioeconomic classification 52.5% from de 
students belonged to the class C. Most of the teenagers was from public schools 
(69.1%). Smoking was present in 1.6% and alcohol consumption in 72.2% of the 
sample.  Altered blood pressure (17.4%), altered waist circumference (14.0%) and 
overweight (20.9%). The sedentariness prevalence was 66.8% (IC95%: 63.5-69.9), 
being 65.4% in public schools and 69.9% in private schools (p=0.196). The 
adolescents of the male gender were more physically active than the female ones 
(78.0% vs. 54.3%; p<0.001). The directly associated factor to the sedentariness was 
the female gender.  
Conclusion: The majority of the adolescents were classified as sedentary, both in 
public and private schools. The male gender was more active than the female one. 

Keywords: Adolescents. Motor Activity. Sedentary lifestyle.
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INTRODUÇÃO
 
 
A adolescência é um período de transição da fase de criança para a fase 

adulta e configura-se importante também para a aquisição de hábitos de vida 

futuros, entre eles, a prática da atividade física (AF)1,2,3. Neste período o nível de AF 

decresce com o aumento da idade e é um forte preditor desta prática na vida 

adulta4,5,6.  

Os benefícios alcançados com a prática regular de AF contemplam as 

funções cardiovasculares, metabólicas e músculo-esqueléticas, bem como 

representam um importante papel na diminuição da adiposidade corporal7. Como 

consequência a AF proporciona um menor risco de desenvolvimento de doenças 

ligadas à inatividade física, como doença coronariana, hipertensão, obesidade, 

diabete tipo 2, osteoporose, câncer de cólon, depressão, intolerância à glicose e 

alterações lipídicas8,9. 

Alguns estudos nacionais10-12 e internacionais13,14 reportam a importância 

de se praticar AF de forma regular como um hábito fundamental na prevenção de 

doenças crônicas e que deve ser estimulado ainda na adolescência com grandes 

chances de ser mantido na fase adulta.

Para se obter benefícios à saúde, diretrizes de AF afirmam que é 

necessário realizar atividades moderadas a vigorosas com duração de pelo menos 

30 minutos por dia e no mínimo 5 dias por semana14-17.  

Estudos em adolescentes brasileiros são discrepantes e indicam que a 

prevalência de sedentarismo varia de 3,0% a 64,3% dependendo do ponto de corte 

e dos instrumentos usados para essa mensuração11,18-20. 

Deve ser destacado que apesar das diferenças encontradas, ocasionadas 

pelas diferentes metodologias utilizadas para a avaliação desta prática, a 

prevalência de sedentarismo neste grupo, de uma forma geral, é alta, justificando 

assim estudos sobre a prática de AF e de fatores associados, para uma melhor 

compreensão do fenômeno e a possibilidade de intervenções que favoreçam a 

mudanças positivas. 

Desse modo, o objetivo do presente estudo foi estimar a prevalência de 

sedentarismo e os fatores associados em adolescentes matriculados na rede de 



Publicações 39

ensino pública e privada de uma cidade de grande porte da região centro-oeste do 

Brasil.

METODOLOGIA 
 
 
Estudo epidemiológico transversal, de base escolar, realizado com 

adolescentes do ensino médio de escolas públicas e privadas na cidade de Goiânia, 

GO, Brasil, nos anos de 2010 e 2011. Goiânia é uma cidade com 1.302.001 

habitantes. Possui 732,80 km2 de área territorial e uma densidade demográfica de 

1.776,75 hab/km2 21.  

Foram utilizados para o presente estudo parte dos dados do projeto 

“Medida Residencial da Pressão Arterial (MRPA) e sua correlação com índice 
de massa de ventrículo esquerdo e resistência à insulina (HOMA) em 
adolescentes com hipertensão mascarada e do jaleco branco”. O projeto 

original foi aprovado e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), sendo realizado pela equipe da Liga de 

Hipertensão Arterial da Universidade Federal de Goiás (UFG). Foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFG, sob o número 

017/2010. Os adolescentes elegíveis que aceitaram participar do estudo assinaram o 

termo de aceitação livre esclarecido, e em seguida foram submetidos aos 

questionários, avaliações antropométricas e medidas da pressão arterial (PA). 

No estudo matriz, para o cálculo amostral foi considerada uma população 

de 133.528 alunos matriculados em escolas públicas e privadas de Goiânia21, a 

prevalência de hipertensão arterial mascarada (7%) e do jaleco branco (10%)22, erro 

absoluto de 2% e nível de confiança de 95%. Obtendo-se uma amostra necessária 

de 1024 alunos. Foram estudados 1169 (10% a mais que o necessário), sendo que 

862 adolescentes estavam na faixa etária de 14 a 18 anos, critério de inclusão no 

presente estudo.  

Considerando-se uma prevalência de sedentarismo em adolescentes de 

62,5%19, com um intervalo de confiança de 95%, este tamanho da amostra permite 

estimar a prevalência de sedentarismo com uma margem de erro de 3,5%, além de 

detectar uma correlação de cerca de 0,20, considerando de 0,05 e um de 0,1023.  
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Foram excluídos os adolescentes portadores de deficiência física que 

impossibilitasse AF; os que tinham < 14 e > 19 anos de idade; gestantes; portadores 

de doenças crônicas incapacitantes e aqueles que estivessem fazendo uso contínuo 

de medicamentos.

A população do estudo foi selecionada através de sorteio, com 

estratificação pelas diversas regiões do município, sendo a coleta de dados 

realizada em 26 escolas (17 públicas e 9 privadas), no período de outubro de 2010 a 

novembro de 2011. A equipe foi composta por 4 supervisoras e 9 coletadores (7 

entrevistadores e 2 antropometristas) previamente treinados, todos alunos de 

graduação em Fisioterapia e Nutrição.  

Foi aplicado um questionário padronizado que contemplou o Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ), avaliações antropométricas (altura, peso e 

circunferência da cintura) e medidas da PA de acordo com metodologia 

recomendada pela 4th Task Force24. Esse mesmo questionário trazia informações 

sobre a escola (pública ou privada); identificação do adolescente (nome, data de 

nascimento, idade, sexo, cor de pele, telefone/celular e endereço); antecedentes 

pessoais (peso ao nascer, altura ao nascer, prematuridade, menarca, doença atual, 

medicamento); antecedentes familiares (hipertensão, diabetes, obesidade, doença 

cardiovascular precoce); tabagismo e consumo de bebida alcoólica; AF habitual 

(IPAQ); hábitos alimentares; exame físico (peso, altura, circunferência da cintura, PA 

e frequência cardíaca) e nível socioeconômico (classes A, B, C, D, e E em ordem 

decrescente segundo Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa)25.   

O estado nutricional dos adolescentes foi avaliado por meio do Índice de 

Massa Corporal (IMC = peso[kg] / altura [m]²). Os alunos com baixo peso ou 

eutróficos foram agrupados como “sem excesso de peso” e aqueles com sobrepeso 

ou obesidade foram considerados como “com excesso de peso” (acima do percentil 

85 dos pontos de corte de IMC, específicos para idade e sexo) 26. 

Os pontos de corte para a Circunferência da Cintura (CC) foram ajustados 

por sexo e idade, adotados da classificação de Freedman, que estabelece o 

percentil 90, ajustado por sexo, como indicador de alterações metabólicas27.  

Foi considerada PA alterada o adolescente que apresentou a PA (sistólica 

e/ou diastólica) igual ou acima do percentil 90 para a respectiva idade, sexo e 

altura24.  
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A variável de desfecho foi o “sedentarismo” definido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) como uma prática de AF moderada e/ou vigorosa menor 

que 300 minutos por semana5,7,28,29. Portanto, em concordância com a OMS, não foi 

considerada para a classificação do sedentarimo, a atividade leve (caminhada). 

Para estimar a prevalência de sedentarismo foi aplicado o International

Physical Activity Questionnaire (IPAQ), na forma curta, versão 8, considerando como 

referência a AF na última semana30. Foram realizadas perguntas acerca da 

frequência e duração da realização de AF leve (caminhada), moderada e 

vigorosa31,32. 

Os dados foram digitados em duplicata no programa Epiinfo 3.5.1, sendo 

realizado pelo mesmo programa, após o término da digitação, o seu validation 

(validação do banco final), para assegurar uma maior confiabilidade na informação.   

As variáveis foram categorizadas e analisadas no programa Stata 12.0. 

Foi realizada análise descritiva da amostra, bem como o estudo da associação das 

variáveis independentes com o sedentarismo. O teste qui-quadrado de Pearson foi 

utilizado para avaliar a diferença entre as escolas. O nível de significância adotado 

foi de 5% para testes bicaudais. 

Para análise dos fatores associados ao sedentarismo, inicialmente 

realizou-se regressão de Poisson bruta. As variáveis que apresentaram p  0,20 

foram testadas na análise multivariada pela regressão de Poisson com estimativa 

robusta da variância33. Foram mantidas no modelo final as variáveis que se 

associaram ao desfecho (p<0,05). 

RESULTADOS 
 
 
Foram avaliados 862 alunos matriculados em escolas públicas (69,1%) e 

privadas (30,9%) de Goiânia, Goiás, Brasil. A média de idade foi de 15,4  1,1 anos, 

com o mínimo de 14 e o máximo de 18 anos completos. A faixa etária de 14-15 anos 

foi a mais prevalente (51,3% nas escolas públicas e 54,1% nas privadas). Não houve 

diferença significativa entre os sexos, tanto no grupo como um todo, quanto nas 

escolas públicas e privadas.  

Para a cor da pele, nas escolas públicas, 53,2% relataram ser “não 

brancos”, enquanto nas privadas, 39,1% informaram esta cor da pele (p<0,001). Em 
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relação à classificação socioeconômica 63,4% dos alunos das escolas públicas 

responderam pertencer à classe C, enquanto 28,2% das privadas informaram 

pertencer a esta classe (p<0,001). A maioria (71,0%) dos adolescentes das escolas 

privadas afirmou pertencer às classes A e B (Tabela 1). 

Em relação ao estilo de vida da amostra estudada, o tabagismo teve baixa 

prevalência em ambos os grupos de escolas (2,0% nas públicas e 0,7% nas 

privadas), porém o consumo de bebida alcoólica ocorreu em cerca de 70,0% dos 

adolescentes de ambos os grupos, de forma mais acentuada entre os alunos da 

rede privada (77,1%; p=0,032) (Tabela 1). 

Em relação à prática de AF, segundo a classificação da OMS, o 

sedentarismo apresentou-se elevado em toda a amostra (66,8%), sem diferença 

significativa (p=0,196) entre aqueles das escolas privadas (69,9%) e os alunos da 

rede pública (65,4%) (Figura 1 e Tabela 1).  

 
 

 
Figura 1 - Sedentarismo em adolescentes de escolas públicas e privadas, (n=862), Goiânia-GO, 
2010-2011.  
 

 
A PA alterada foi observada em 17,4% dos adolescentes, sem diferença 

entre as escolas. Em relação aos índices antropométricos a prevalência de CC 

alterada foi de 14,0%, apresentando uma diferença significativa entre as escolas 

(12,3% na pública e 18,1% na privada) (p=0,024). Para o excesso de peso a 

prevalência encontrada na amostra total foi de 20,9%, sendo menor (18,8%) nas 

escolas públicas e maior (25,6%) nas privadas (p=0,024) (Tabela 1). 
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Tabela 1.   Características da amostra dos adolescentes de escolas públicas e 
privadas, (n=862), Goiânia, GO, 2010 – 2011.  

Variável            Todos                    Escola Pública 
         

Escola Privada 
     

        p1

 n           %         (IC 95%)   n     %  (IC 95%)               n       %      (IC 95%)  
Escola 

Pública 
Privada 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

Idade (anos) 
14-15 
16-18 
 
 

Cor da pele2

Não branca 
Branca

 
596       69,1 (65,9 - 72,2) 
266       30,9 (27,8 - 34,1) 
 
 
407       47,2 (43,8 - 50,6) 
455       52,8 (49,3 - 56,1) 
 
 
450      52,2  (48,8 - 55,5) 
412      47,8  (44,4 - 51,1) 
 
 
 
420     48,8 (45,4 - 52,2) 
440     51,2 (47,7 - 54,5) 

 
- 
- 
 
 

280     47,0 (42,9 - 51,1) 
316     53,0 (48,9 - 57,1) 

 
 

306     51,3 (47,2 - 55,4) 
290     48,7 (44,6 - 52,8) 

 
 
 

316    53,2 (48,9 - 57,0) 
278    46,8 (42,6 - 50,7) 

 
- 
- 
 
 

127     52,3 (41,6 - 53,9) 
139     47,7 (46,1 - 58,4) 

 
 

144     54,1 (47,9- 60,2) 
122     45,9 (39,8 - 52,0) 

 
 
 

104     39,1 (33,1 - 45,2) 
 162     60,9 (54,8 - 66,8) 

 
 
 
 
 

0,835 
 
 
 

0,448 
 
 
 

<0,001 
 

Classificação 
socioeconômica  

A - B 
C 
D – E 

 
 
 
375    43,5  (40,1 - 46,8) 
453    52,5  (49,1 - 55,9) 
  34      4,0  (2,74 - 5,46) 

 
 
 

186     31,2 (27,5 - 35,0) 
378     63,4 (59,4 - 67,2) 

 32       5,4 (3,7 - 7,5) 

 
 
 

189     71,0 (65,2 - 76,4) 
  75     28,2 (22,9 - 34,0) 

           2        0,8 (0,1 - 2,7) 

 
 
 

<0,001 

Tabagismo 
Não 
Sim 

 
 
848     98,4  (97,2 - 99,1) 
  14       1,6  (0,89 - 2,71) 

 
 

584     98,0 (96,5 - 98,9) 
          12        2,0 (1,0 - 3,5) 

 
 

264     99,3 (97,3 - 99,9) 
           2       0,7 (0,1 - 2,7) 

 
 

0,176 

Consumo de bebida 
alcoólica 

Não 
Sim 

 
 
 
240     27,8  (24,8 - 30,9) 
622     72,2  (69,0 - 75,1)   

 
 
 

179     30,0 (26,3 - 33,9)    
417      70,0 (66,1 - 73,6) 

 
 
 

 61     22,9 (18,0 - 28,5) 
205     77,1 (71,5 - 82,0) 

 
 
 

0,032 

Sedentarismo   
       Não 
       Sim  
 

 
 
 286     33,2 (30,0 - 36,4) 
 576     66,8 (63,5 - 69,9) 

 
 

 206     34,6 (30,7 - 38,5) 
 390     65,4 (61,5 - 69,2) 

 

 
 

  80  30,1 (24,6 - 36,0) 
         186  69,9 (64,0 - 75,4) 

    

 

0,196 

PA3 alterada 
Não  
Sim 

 
712    82,6  (79,8 - 85,0) 
150    17,4  (14,9 - 20,1) 

 
499     83,7 (80,5 - 86,6) 
 97     16,3  (13,4 - 19,5) 

 
213     80,1  (74,8 - 84,7) 
   53     19,9  (15,3 - 25,2) 

0,192 

CC4 alterada 
Não 
Sim 

 
 
741    86,0  (83,4 - 88,2) 
121    14,0  (11,7 - 16,5) 

 
 

523     87,7 (84,8 - 90,2) 
73     12,3 (9,7 - 15,1) 

 
 

218     81,9 (76,8 - 86,3) 
 48     18,1 (13,6 - 23,2) 

 
   
 0,024 

Excesso de Peso 
Não 
Sim

 
 
682    79,1  (76,2 - 81,8) 
180    20,9  (18,2 - 23,8) 

 
 

484     81,2 (77,8 - 84,3) 
112     18,8 (15,7 - 22,2) 

 
 

198     74,4 (69,8 - 79,6) 
  68     25,6 (20,4 - 31,2) 

 
 

0,024 

1- Teste de qui-quadrado de Pearson; 2- Dois indivíduos não responderam; 3- Pressão Arterial; 4- Circunferência da Cintura. 
 
 

Na avaliação total da amostra, 66,8% dos adolescentes eram sedentários. 

Em relação ao sexo feminino, 78,0% das meninas eram sedentárias e do total de 

adolescentes do sexo masculino, 54,3% também possuíam este estilo de vida 

(p<0,001).

A Tabela 2 mostra dados da análise bivariada tendo por desfecho o 

sedentarismo, utilizando como ponto de corte a classificação da OMS. O 

sedentarismo em alunos da rede pública se associou positivamente ao sexo 

feminino, ou seja, o sexo masculino foi mais ativo que o feminino (RP=0,70; 
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p<0,001). Do mesmo modo, nas escolas da rede privada, o sexo masculino foi mais 

ativo que o feminino (RP=0,67; p<0,001). Para as demais variáveis independentes 

não houve diferenças significativas. 

 
Tabela 2. Prevalência de sedentarismo em adolescentes de escolas públicas e 

privadas, (n=862), Goiânia, GO, 2010-2011.   
                               Escola Pública 

                                   (n=596) 
                          Escola Privada 
                                 (n=266) 

Variáveis n (%)             RP bruta p1 n (%)                RP bruta p1

Sexo 
Masculino 
Feminino 

Idade (anos) 
14-15 
16-18 

Cor da pele 
Não branca 
Branca 

Classificação 
socioeconômica  
A - B 
C 
D - E 

Tabagismo 
Não 
Sim 
 
Consumo de bebida 
alcoólica 
Não 
Sim 

PA2 alterada 
Não 
Sim 

CC3 alterada 
Não 
Sim 
 
Excesso de peso 
Não 
Sim

 
 
150 (53,6%)      0,70 
240 (76,0%)         1 
 
 
204 (66,7%)         1 
186 (64,1%)      0,96 

 
 

201 (63,6%)      0,94 
188 (67,6%)         1 

 
 

113 (60,8%)         1 
254 (67,2%)      1,10 
  23 (71,9%)      1,18 
 
 
386 (66,1%)         1 
    4 (33,3%)      0,50 

 
 

 
107 (59,8%)         1 
283 (67,9%)      1,13 

 
 

332 (66,5%)         1 
  58 (59,8%)      0,90 

 
 

  336 (64,2%)        1 
     54 (74,0%)   1,15 

 
 

 320 (66,1%)      0,95 
   70 (62,5%)        1    
 
 

 
 

<0,001 
 
 
 
 

0,517 
 
 

0,303 
 
 
 
 

0,145 
0,180 

 
 
 

0,095 
 
 
 
 

0,070 
 
 
 

0,231 
 
 
 

0,066 
 
 

0,483 

 
  71 (55,9%)         0,67 
 115 (82,7%)          1 

 
 

 104 (72,2%)           1 
   82 (67,2%)        0,93 

 
 

  68 (65,4%)         0,90 
118 (72,8%)           1 

 
 
 135 (71,4%)          1 
    50 (66,7%)       0,93 
      1 (50,0%)       0,70 
 
 
185 (70,0%)           1 
    1 (50,0%)         0,71 

 
 

   
 43 (70,5%)            1 
143 (69,8%)         0,99 

 
  
147 (69,0%)            1 
  39 (73,6%)          1,07 

 
 

155 (71,1%)            1 
  31 (64,6%)          0,91 

 
 

141 (71,2%)         0,93 
  45 (66,2%)            1

<0,001 

 
0,380 

 
 

0,210 
 
 
 
 

0,462 
0,615 

 
 
 

0,634 
 
 
 
 

0,912 
 
 
 

0,497 
 
 
 

0,405 
 
 
 

0,454 

1- Regressão de Poisson; 2- Pressão Arterial; 3- Circunferência da Cintura 

Na análise de regressão logística múltipla apenas o sexo masculino teve 

menor prevalência de sedentarismo, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas 

(RP=0,72; RP=0,68; p<0,001) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Fator de risco para o sedentarismo em adolescentes de escolas públicas e 
privadas, (n=862), Goiânia, GO, 2010-2011.   
 Escola Pública Escola Privada 
 RP1 ajustada IC95% p2 RP1 ajustada IC95% p2

SEDENTARISMO 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
 
 
 

0,72 
1 
 

 
 
 
 

0,63 - 0,81 

 
 
 
 

<0,001 

 
 
 
 

0,68 
1 
 

 
 
 
 

0,57 - 0,80 

 
 
 
 

<0,001 

1- Razão de Prevalência; 2- Regressão de Poisson ajustada. 
 

DISCUSSÃO 
 
 
O presente trabalho configurou-se o primeiro estudo do centro-oeste em 

amostra representativa de adolescentes escolares (de instituições públicas e 

privadas), demonstrando a prevalência de sedentarismo, coletado pelo IPAQ e 

classificado pela OMS, e sua associação com variáveis sociodemográficas, estilo de 

vida, PA e fatores antropométricos. 

A vantagem em se avaliar adolescentes de diferentes escolas justificou-se 

não somente pela representatividade da amostra, mas também pela possível 

avaliação de desigualdades sociais enfrentadas por essa população e sua possível 

influência nos fatores investigados. 

A classificação de sedentarismo adotada pela OMS (prática de AF menor 

que 300 minutos semanais)5,7,28,29 é aceita universalmente e com esta metodologia, 

os achados da presente pesquisa mostraram uma alta prevalência de sedentarismo 

tanto na amostra total (66,8%), quanto na avaliação por grupos de escolas (públicas 

65,4% e privadas 69,9%). 

Pesquisas em cidades brasileiras, utilizando o mesmo instrumento 

(questionário IPAQ) e o mesmo ponto de corte do sedentarismo adotado pela OMS, 

corroboraram com os achados do presente estudo, com alta prevalência de 

sedentarismo de 62,5% na cidade de Maringá-PR19; 56,9% em São Paulo-SP34 e na 

região leste da cidade de Goiânia-GO com 40,3%35 e 43,9%36.  

Outras investigações utilizando o mesmo ponto de corte da OMS, também 

encontraram alta prevalência de sedentarismo, por exemplo, a Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE)37 que avaliou 60.973 mil adolescentes escolares de 

capitais brasileiras, entre 13 e 15 anos, encontrou alta prevalência de sedentarismo 
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de 56,9%, sendo 57,4% em instituições públicas e 54,9% em privadas. Estudo 

realizado na capital de Santa Catarina constatou que o percentual de alunos 

sedentários na faixa etária de 12 a 18 anos foi de 62,69%38.  

De modo semelhante, outras pesquisas confirmaram os achados do 

presente estudo, com número elevado de adolescentes escolares sedentários, 

sendo encontrado 64,3%20 no estudo feito em escola pública de uma cidade do 

interior de São Paulo, com 775 adolescentes com idade entre 14 e 19 anos; e 

63,0%39 em alunos com idade entre 12 e 17 anos matriculados em escolas privadas 

da capital do estado do Ceará.  

No presente estudo, de uma maneira geral, o sedentarismo foi mais 

prevalente no sexo feminino que no masculino. Esta diferença ocorreu tanto nas 

escolas públicas quanto nas privadas (p<0,001). Resultados semelhantes foram 

encontrados em estudos nacionais11,19,40 e internacionais6,41-43.  

A diferença encontrada na prática de AF entre adolescentes do sexo 

masculino e feminino talvez possa ser explicada pelo fato que os primeiros realizam 

mais atividades moderadas e vigorosas, influenciado por aspectos físicos e culturais 

por serem na maior parte das vezes “mais fortes, mais viris e mais corajosos”. Por 

sua vez, as adolescentes do sexo feminino tendem a se envolver em atividades mais 

leves, justificadas por serem mais frágeis, delicadas e mais graciosas44,45. 

Uma limitação do presente estudo foi ser do tipo transversal e com isso, a 

associação entre desfecho e exposição ter sido feita apenas no momento da coleta 

de dados.  

Outra possível limitação foi contemplar uma população de escolares, o 

que excluiu os adolescentes que estão fora da escola, entretanto, a mesma 

metodologia tem sido aplicada em vários países da Europa e em todo o mundo46-48. 

O fácil acesso a essa população de adolescentes e os benefícios originados pelas 

pesquisas (como por exemplo, o planejamento integrado dos setores da saúde e 

educação) justificam a escolha da sua execução. Somado a isso, no Brasil, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cobertura do sistema de 

ensino vem aumentando ao longo dos anos, aproximando-se da universalização49. 

Por fim, o fato da amostra estudada ser de dois estratos (escolas públicas e 

privadas) amplia a representatividade da população-alvo.  
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O instrumento utilizado para a mensuração do nível de AF (IPAQ) 

apresenta algumas vantagens, como por exemplo, ser validado internacional e 

nacionalmente, auto aplicado, de baixo custo, ter sido utilizado em um grande 

número de indivíduos e boa adaptabilidade cultural50,51. 

Dentre os resultados encontrados, destacou-se a alta prevalência de 

sedentarismo em adolescentes e sua associação com o sexo (tanto para as escolas 

públicas quanto privadas).  

Mesmo não havendo, na análise bivariada, associação do sedentarismo 

com excesso de peso e com a CC alterada, chamou a atenção a alta prevalência de 

excesso de peso (20,0%, p=0,024) e de CC alterada (14,0%, p=0,024). À 

semelhança de outros estudos realizados em adolescentes de diferentes cidades do 

Brasil, foi observado maior prevalência dessas variáveis nas escolas privadas do 

que nas públicas52,53.  

Em relação ao etilismo, o uso de álcool foi medido pelo consumo nos 

últimos trinta dias, independente da frequência e intensidade do consumo. Mesmo 

não encontrada associação entre o sedentarismo e o uso de bebida alcoólica, a 

partir deste recorte temporal, constatou-se um elevado consumo de álcool entre os 

adolescentes (70,0% nas escolas públicas e 77,1% nas privadas, p=0,032). Tal 

achado configura-se um agravante, pois constitui um grave problema de saúde 

pública, uma vez que o uso precoce do álcool é um fator de exposição para 

problemas de saúde na fase adulta, além de aumentar a chance de se tornar um 

consumidor em pontencial por toda a vida54. 

As informações obtidas por meio dos dados coletados representam uma 

linha de base com o objetivo de nortear ações de planejamento integrado dos 

setores da saúde e da educação. Preconiza-se que as escolas desempenhem um 

papel importante na promoção da saúde, com plano de intervenção que envolva 

redução do tabagismo, do etilismo e o incentivo à prática da AF e hábitos 

alimentares saudáveis55. 

A escola tem por papel exercer um reforço na aprendizagem, na 

alfabetização e também um despertar em seus alunos para a adoção de estilo de 

vida saudável. Assim, esses adolescentes ao terminarem o ensino escolar 

obrigatório poderão ser adeptos da prática regular de AF, não apenas pelo poder 

preventivo que possui, mas também pela oportunidade de aprender a realizar 
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escolhas adequadas, que irão garantir melhor qualidade de vida ao longo do 

tempo55,56.  

Diversos setores como a educação, a saúde, o desporto e a segurança 

social devem adotar uma concepção integradora em relação ao estímulo à prática 

regular de AF, contribuindo com medidas que influenciem o conhecimento sobre os 

benefícios, a preparação individual e a disponibilização de locais com acessos 

seguros e prazerosos para a prática de AF de lazer56. 

Além desse envolvimento geral e intersetorial, existe uma importante 

medida que envolve os cuidados primários que é o aconselhamento estruturado para 

a AF e à inclusão desse aconselhamento no âmbito terapêutico como fator 

fundamental para a prevenção e tratamento de várias doenças56.     
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar o nível de atividade física e algumas variáveis cardiovasculares em 
adolescentes escolares de uma capital brasileira. 
Métodos: Estudo transversal com amostra representativa de adolescentes de 14 a 
18 anos de uma cidade de grande porte. O nível de atividade física foi medido pelo 
Questionário Internacional de Atividade Física versão curta, sendo o estudante 
classificado como “Insuficientemente Ativo”, “Suficientemente Ativo” e “Muito Ativo”. 
As medidas de pressão arterial e frequência cardíaca foram aferidas duas vezes 
com intervalo mínimo de cinco minutos, sendo repetidas com intervalo de sete dias e 
considerada para análise a média das duas segundas medidas. A pressão de pulso 
foi obtida pela diferença entre a pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. 
Dados digitados no Epiinfo 3.5.1 e analisados no Stata 12.0. Valores expressos em 
média, desvio padrão, mediana, intervalo de confiança, valor absoluto e 
porcentagem. Utilizados teste t de Student e Bonferroni (amostras independentes e 
contínuas), qui-quadrado ou teste exato de Fisher (variáveis categóricas) e Kruskal
Wallis (distribuição não normal). Nível de significância estatística p<0,05. 
Resultados: Amostra composta por 862 adolescentes com média de idade de 
15,4 1,1 anos. Predominância do sexo feminino (52,8%) e maioria dos alunos na 
faixa etária de 14 e 15 anos (52,2%). Para a cor da pele 51,2% relataram ser 
“brancos”. Em relação à classificação socioeconômica 52,5% pertenciam à classe C. 
A maioria dos adolescentes eram de escolas públicas (69,1%). Tabagismo em 1,6% 
e consumo de álcool em 72,2% da amostra. Pressão arterial alterada (17,4%), 
circunferência da cintura alterada (14,0%) e excesso de peso (20,9%). 
Insuficientemente ativos (n=308; 35,7%), suficientemente ativos (n=316; 36,7%) e 
muito ativos (n=238; 27,6%). O sexo feminino foi mais insuficientemente ativo 
(47,9%) do que o masculino (22,1%) (p<0,001). Não houve associação entre 
pressão arterial alterada e nível de atividade física (p=0,267). No sexo feminino não 
foram observadas associações significativas entre atividade física e pressão arterial 
sistólica, pressão arterial diastólica, frequência cardíaca, pressão de pulso (p>0,05). 
No sexo masculino houve associação inversa entre os níves de atividade física e 
pressão arterial diastólica (66,9mmHg; p=0,025) e frequência cardíaca (72,7mmHg; 
p=0,038). Em ambos os sexos quanto maior o nível de atividade física (pelo 
questionário utilizado), houve maior gasto calórico (MET.min/sem) (p<0,001). 
Conclusão: Sexo feminino não apresentou associação entre nível de atividade física 
e pressão arterial, frequência cardíaca e pressão de pulso. O sexo masculino 
associou inversamente à pressão arterial diastólica e à frequência cardíaca. Os 
níveis de atividade física identificados pelo questionário internacional de atividade 
física, apresentaram-se associados positivamente ao gasto calórico (MET.min/sem) 
para ambos os sexos corroborando assim, com a qualidade do instrumento. 

Palavras-chave: Adolescente, atividade motora, pressão arterial, frequência 
cardíaca, pressão de pulso.  



Publicações 55

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the level of physical activity and some  cardiovascular 
variables  in adolescents from a brazilian capital. 
Methods: Cross-sectional study with a representative sample of adolescents aged 
14 to 18 from a large city. The physical activity level was measured by the 
International Physical Activity Questionnaire short version the students were 
classified as "Insufficiently Active", "Sufficiently Active" and "Very Active". The 
Measurements of blood pressure and heart rate were measured twice with a minimun 
interval of five minutes, being repeated with an interval of seven days and considered 
for the analysis the average of both.The pulse pressure was obtained by the 
difference between the systolic blood pressure and the diastolic blood pressure. The 
data were typed into the Epiinfo 3.5.1 program and analyzed with Stata 12.0. The 
values were expressed as mean, standard deviation, median, confidence interval, 
absolute value and in percentage. The used tests were Student t test and Bonferroni 
(independent and continuous samples), chi-square or Fisher's exact test (categorical 
variables) and Kruskal Wallis test (non-normal distribution). The level of statistical 
significance was p<0.05. 
Results:  The sample consisted of  862 teenagers with mean age of 15.4 1.1. 
Predominance of the female gender (52.8%) and most of students in the age group 
of 14 and 15 (52.2%). For the skin color 51.2% related being “white”. In relation to the 
socioeconomic classification 52.5% beloged to the class C. Most of the teenagers 
were from public schools (69.1%). Smoking in 1.6% and alcohol consumption in 
72.2% of the sample. Altered blood pressure (17.4%), altered waist circumference 
(14.0%) and overweight (20.9%).  Insufficiently active (n=308; 35.7%), sufficiently 
active (n=316; 36.7%) and very active (n=238; 27.6%). The female gender was more 
insufficiently active (47.9%) than the male gender (22.1%) (p<0.001). There was no 
association between the altered blood pressure and the level of physical activity 
(p=0.267). In the female gender, it was not observed significant associations between 
physical activity and sistolic blood pressure, diastolic blood pressure, heart rate, 
pulse pression (p>0.05). The male gender there was inversely associated to the 
levels of physical activity and diastolic blood pressure (66.9mmHg; p=0.025) and 
heart rate (72.7mmHg; p=0.038). In both genders the higher the level of physical 
activity (by the used questionnaire), there was a higher metabolic expenditure 
(MET.min/sem) (p<0.001). 
Conclusion: The female gender didn´t show association between the level of 
physical activity and blood pressure, heart rate and pulse pression. The male gender 
inversely associated to the diastolic blood pressure and the heart rate. The levels of 
physical activity identified by the international physical activity questionnaire, 
presented themselves associated positively to the caloric expenditure (MET.min/sem) 
for both genders corroborating this way, with the quality of the instrument. 

Keywords: Adolescent, motor activity, blood pressure, heart rate, pulse pressure. 
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INTRODUÇÃO
 
 
As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de 

morbimortalidade em todo o mundo. A mortalidade por DCV aumenta 

progressivamente com níveis elevados de Pressão Arterial (PA) de forma linear, 

contínua e independente. No ano 2000, essas doenças contribuíram para 62,9% da 

mortalidade nas Américas e em 2001, aproximadamente 7,6 milhões de mortes 

foram atribuídas à elevação da PA em todo o mundo1.  

Hipertensão Arterial (HA), dislipidemia, diabetes mellitus, tabagismo, 

excesso de peso e sedentarismo são alguns fatores de risco que isolados ou em 

conjunto podem ser os responsáveis pelo surgimento das DCV, não apenas em 

adultos, mas também em adolescentes2.  

Estudos epidemiológicos identificam que a HA no adulto pode ocorrer, 

além dos fatores hereditários, por uma evolução dos fatores de risco ou da própria 

HA presente na infância e adolescência. Assim, tais pesquisas demonstram que 

adolescentes com níveis de PA alterados apresentam maior probabilidade de se 

tornarem adultos hipertensos3-10.  

Para que o adolescente usufrua de desenvolvimento e crescimento 

saudáveis, deve manter hábitos de vida adequados, inclusive com a prática regular 

de AF. Os benefícios alcançados contemplam as funções cardiovasculares, 

metabólicas, musculoesqueléticas, bem como tem um importante papel na 

diminuição da adiposidade corporal11. 

A prática regular de AF traz benefícios à saúde, sendo preconizada para 

adolescentes, a realização de exercícios de intensidade moderada a vigorosa com 

duração de pelo menos 60 minutos por dia e no mínimo 5 dias por semana12-14.  

O objetivo do presente estudo foi avaliar os níveis de AF e algumas 

variáveis cardiovasculares em adolescentes escolares de uma capital brasileira.   

METODOLOGIA 
 
 
O presente estudo faz parte dos dados do projeto “Medida Residencial 

da Pressão Arterial (MRPA) e sua correlação com índice de massa de 
ventrículo esquerdo e resistência à insulina (HOMA) em adolescentes com 
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hipertensão mascarada e do jaleco branco”.  Trata-se de um estudo transversal, 

de base escolar, realizado com adolescentes escolares de uma capital brasileira. 

O projeto original foi aprovado e financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sendo realizado pela equipe da 

Liga de Hipertensão Arterial da Universidade Federal de Goiás (UFG). Foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFG. Os 

adolescentes elegíveis que aceitaram participar do estudo assinaram termo de 

aceitação livre esclarecido.  

A coleta de dados foi realizada em 26 escolas, no período de outubro de 

2010 a novembro de 2011. A equipe foi composta por 4 supervisoras e 9 coletadores 

(7 entrevistadores e 2 antropometristas) previamente capacitados.  

Foram excluídos os adolescentes portadores de deficiência física que 

impossibilitasse a avaliação física, os que tinham < 14 e > 19 anos de idade, 

gestantes, portadores de doenças crônicas incapacitantes e aqueles que estivessem 

fazendo uso contínuo de medicamentos. 

Foram realizadas medidas de PA e Frequência Cardíaca (FC) de acordo 

com a metodologia recomendada pela 4th Task Force15. O adolescente que 

apresentou a PA (sistólica e/ou diastólica) igual ou acima do percentil 90 para a 

respectiva idade, sexo e altura teve sua pressão considerada alterada15. A Pressão 

de Pulso (PP) foi obtida pela diferença entre a Pressão Arterial Sistólica (PAS) e 

Pressão Arterial Diastólica (PAD).  

Para verificar os níveis de AF foi aplicado o International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ), na forma curta, versão 8, validado no Brasil para a faixa etária 

de 14 a 18 anos, sendo considerada como referência para AF a última semana16. 

Perguntas acerca da frequência e duração da realização de AF moderada, vigorosa 

ou leve (caminhada) foram contempladas pelo IPAQ16-18. 

De acordo com o IPAQ a AF na intensidade leve corresponde a uma 

caminhada realizada por pelo menos 10 minutos contínuos. A AF moderada é 

aquela em que o indivíduo precisa realizar algum esforço físico, capaz de fazê-lo 

respirar um pouco mais forte que o normal. Já a AF vigorosa é aquela em que o 

indivíduo realiza um grande esforço físico, resultando em uma respiração muito mais 

forte que o normal16.   
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Com o objetivo de analisar os dados relativos ao nível de AF, foram 

usadas a frequência e a duração da AF referida pelo avaliado. Os adolescentes 

foram classificados em três categorias: “Insuficientemente ativo” (não realiza 

nenhuma AF ou quando realiza, não é o suficiente para entrar nas demais 

categorias); “Suficientemente ativo” (atividade vigorosa pelo menos 3 dias na 

semana, por pelo menos 20 minutos por sessão, ou atividade moderada ou faz 

caminhada pelo menos 5 dias por semana, por mais de 30 minutos por sessão ou 

faz qualquer atividade que corresponda à soma de AF leve, moderada e vigorosa, 

por mais de 5 dias na semana e maior que 600 MET.minutos/semana) e “Muito 

ativo” (mais de 3 dias por semana de atividade vigorosa acumulando 1.500 

MET.minutos/semana ou faz atividade que corresponda à soma de AF leve, 

moderada e vigorosa, por mais de 5 dias na semana, contemplando 3.000 

MET.minutos/semana)16.  

As respostas dadas pelos alunos foram transformadas em METs (measure 

energy total _ equivalente metabólico), que é a quantidade de energia gasta por um 

corpo em repouso, sendo expresso o gasto energético em MET.min/sem. Para 

encontrar esse valor multiplicou-se o valor do dispêndio de energia (em MET) da 

atividade (leve=3,3; moderada=4,0 e vigorosa=8,0) pelo tempo (em minutos) e pela 

frequência (quantidade de dias da semana)16.  

No estudo matriz, para o cálculo amostral foi considerada uma população 

de 133.528 alunos matriculados em escolas públicas e privadas de Goiânia19, a 

prevalência de hipertensão arterial mascarada (7%) e do jaleco branco (10%)20, erro 

absoluto de 2% com nível de confiança de 95%. Obteve-se uma amostra necessária 

de 1024 alunos. Foram estudados 1.169, sendo que 862 adolescentes estavam na 

faixa etária de 14 a 18 anos, critério de inclusão no presente estudo. 

Os dados foram digitados em duplicata no programa Epiinfo 3.5.1 e após 

isso foi feito o validation (validação do banco final), a fim de corrigir erros na 

digitação dos dados e assegurar assim uma maior confiabilidade dos dados.   

As variáveis foram categorizadas e analisadas no programa Stata 12.0. Os 

valores foram expressos em média, desvio padrão, mediana, intervalo de confiança, 

valor absoluto e em porcentagem. As variáveis contínuas tiveram a normalidade 

verificada pelo teste Shapiro Wilk (p 0,05). As médias foram comparadas pelo teste t 

de Student para amostras independentes e contínuas. A análise das variáveis 
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categóricas foi realizada pelo teste qui-quadrado, ou teste exato de Fisher, quando 

apropriado. As médias das variáveis cardiovasculares segundo os níveis de AF 

(insuficientemente ativo, suficientemente ativo e muito ativo) foram comparadas por 

análise de variância (ANOVA), sendo usado o pós-teste de Bonferroni. Foi aplicado 

teste de Kruskal Wallis para o gasto calórico (MET.min/sem) segundo níveis de AF. 

O nível de significância estatística adotado foi p<0,05. 

RESULTADOS 
 
 
A amostra foi composta por 862 adolescentes com média de idade de 

15,4 1,1 anos, com o mínimo de 14 e o máximo de 18 anos completos. Houve 

predominância do sexo feminino (52,8%), com maioria dos estudantes na faixa etária 

de 14 e 15 anos (52,2%). 

A população do estudo foi dividida em três categorias segundo os níveis 

de AF do IPAQ: insuficientemente ativo (n=308; 35,7%), suficientemente ativo 

(n=316; 36,7%) e muito ativo (n=238; 27,6%).  

Ao comparar os três níveis de AF por sexo foram observadas diferenças 

significativas (p<0,001). Os adolescentes do sexo feminino foram maioria no primeiro 

nível (“Insuficientemente ativo”), com 47,9%; enquanto os alunos do sexo masculino 

estiveram em maior número no terceiro nível (“Muito ativo”), com 42,5% (Figura 1). 
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Figura 1 - Nível de atividade física em adolescentes escolares segundo sexo (p<0,001), 

n=862, Goiânia-GO, 2010-2011. 
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Na análise por sexo foi observado que o sexo feminino não apresentou 

nenhuma diferença entre as variáveis PAS, PAD, PP, FC e PA alterada com os 

níveis de AF (p>0,05) (Tabela 1). 

Para os adolescentes do sexo masculino foi encontrada diferença 

significativa para as variáveis: PAD (p=0,025) e FC (p=0,038) (Tabela 1). Para a 

variável PAD houve diferença entre os níveis de “Insuficientemente ativos” e os 

“Muito ativos” (69,9 vs. 66,9mmHg; p=0,047). Foi observada ainda, uma diferença 

significativa entre a FC e os níveis de AF (p=0,038), com diferença entre as 

categorias dos “Insuficientemente ativos” e “Muito ativos” (76,1 vs. 72,7bpm; 

p=0,016) (Tabela 1).  

Entre os adolescentes do sexo masculino não foi verificada associação da 

PAS, PP e PA alterada (p>0,05) com os níveis de AF (Tabela 1).  

Tabela 1. Algumas variáveis cardiovasculares segundo nível de atividade física 
estratificado por sexo em escolares, (n=862), Goiânia, GO, 2010-2011. 

 Insuficientemente 
Ativo 

Suficientemente 
Ativo      

    Muito 
     Ativo    

p*

Sexo Feminino 
PAS1 (mmHg) 
 
PAD2 (mmHg) 
 
PP3 (mmHg) 
 
FC4 (bpm) 
 
PA5 alterada (n; %) 
     Sim 
     Não 
 
Sexo Masculino 
PAS1 (mmHg) 
 
PAD2 (mmHg) 
 
PP3 (mmHg) 
 
FC4 (bpm) 
 
PA5 alterada (n; %) 
    Sim 
    Não

109,1±11,2a 
 

67,0± 8,5a 
 

42,1±7,6a 

 
80,1±10,6a 

 
 

    22 (10,1)a 

196 (89,9) 
 
 

121,6±12,2a 
 

69,9±7,4a 
 

51,7±9,7a 

 
76,1±11,6a 

 
 

    23 (25,6)a 

  67 (74,4) 

  109,9±11,3a 
 

66,7±10,5a 
 

43,3±8,4a 

 

80,6±11,4a 

 

 
    23 (13,4)a 

149 (86,6) 
 
 

120,0±13,2a 
 

69,2±10,9a,b 
 

50,9±11,3a 

 

75,1±11,8a,b 

 

 
    36 (25,0)a 

108 (75,0) 

108,8±10,6a 

 

65,9±8,1a 
 

42,9±7,4a 
 

77,6±10,6a 

 

 
  6 (9,2)a 

59 (90,8) 
 
 

119,4±14,5a 

 

66,9±9,9b 
 

52,6±13,0a 
 

72,7±10,3b 

 

 
    40 (23,1)a 

133 (76,9) 

0,6876 
 

0,6946 
 

0,3326 
 

0,1586 
 
 

0,5127 

 

 

 

0,4686 
 

0,0256 
 

0,4396 
 

0,0386 
 
 

0,8847 

1- Pressão Arterial Sistólica; 2- Pressão Arterial Diastólica; 3- Pressão de Pulso; 4- Frequência Cardíaca; 5- Pressão Arterial. 
*6- p de ANOVA; 7- p de qui-quadrado.  
Valores seguidos por letras diferentes na mesma linha diferem entre si (p<0,05), pelo teste de Bonferroni. Valores expressos 
em média, desvio padrão, valor absoluto (n), porcentagem e valor de p. 
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Ao explorar as diferenças observadas nos três níveis de AF, considerando 

o gasto calórico em METs de acordo com atividades realizadas pelos adolescentes 

(AF leve, moderada e vigorosa), foi observado que tanto para o sexo feminino 

quanto para o masculino houve um aumento do nível de AF, de acordo com o IPAQ, 

diretamente proporcional ao aumento do gasto calórico da AF leve, moderada e 

vigorosa (MET.min/sem) (p<0,001) (Tabela 2). 

 
  

Tabela 2. Nível de atividade física segundo gasto calórico (MET.min/sem) 
estratificado por sexo em adolescentes escolares, (n=862), Goiânia, GO, 2010-
2011*.  

 Insuficientemente 
Ativo 

Suficientemente 
Ativo 

Muito
Ativo 

p3

Sexo Feminino 
AF1 leve (MET2) 

 
 

99,1±138,8a 

0; (0 - 49,5) 

 
 

286,3 ±341,0b 

165; (132 - 210,2) 

 
 

383,1±525,8c 

247,5; (99 - 330) <0,001 

AF1 moderada (MET2) 
 

67,9±129,2a 

0; (0 - 0) 

 
715,4±664,1b 

600; (480 - 720) 

 
2437,8±2889,6c 

1920; (480 - 2520) <0,001 

AF1 vigorosa (MET2) 
 

22,8±88,1a 

0; (0 - 0) 

 
256,7±404,1b 

0; (0 - 0) 

 
2185,8±2649,6c 

1440; (648,3 - 2160) <0,001 

Total METs2 
 

189,8±181,4a 

165; (120 - 198) 

 
1258,4±614,4b 

1066,5; (960 - 1211,7) 

 
5006,7±2990,8c 

3847,5; (3600,8 - 4317,8) <0,001 

Sexo Masculino 
AF1 leve (MET2) 

 
 

93,9±118,5a 

57,8; (0 - 99) 

 
 

203,9 ±248,4b 

132; (66 - 198) 

 
 

342,8±681,7c 

148,5; (66 - 198) <0,001 

AF1 moderada (MET2) 
 

66,0±119,5a 

0; (0 - 0) 

 
421,3±555,0b 

200; (0 - 330,9) 

 
763,5±1240,3c 

240; (180 - 317,8) <0,001 

AF1 vigorosa (MET2) 
 

66,2±140,0a 

0; (0 - 0) 

 
727,8±565,4b 

720; (629,1 - 960) 

 
4922,3±4208,0c 

3600; (3600 - 4320) <0,001 

Total METs2 
 

226,1±166,6a 

198; (160 - 274,6) 

 
1352,9±574,8b 

1212,5; (1125,0 - 1440) 

 
6028,5±4314,8c 

4533; (4000 - 4954,6) <0,001 
1- Atividade Física; 2- Equivalente Metabólico. 
*Distribuição não normal (Shapiro Wilk _ p<0,05); 3- p do teste Kruskal Wallis. 
Valores seguidos por letras diferentes na mesma linha diferem entre si (p<0,05). 
Valores expressos em média, desvio padrão, mediana, intervalo de confiança e valor de p. 

 

Finalmente na análise bivariada, utilizando-se o gráfico de dispersão, 

observou-se correlação inversa entre o Total METs (somatório dos Mets referentes à 

AF leve + AF moderada + AF vigorosa) e a FC tanto para o sexo feminino, quanto 

para o masculino (r= - 0,09; p=0,048) e (r= - 0,11; p=0,026), respectivamente (Figura 
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2).  Não houve correlação significativa (p>0,05) entre Total METs e as demais 

variáveis (PAS, PAD e PP) estratificadas por sexo. 

 

   

Figura 2 - Gráficos de dispersão do Total METs (MET.min/sem) e FC (bpm), sexo feminino 
(A) e sexo masculino (B) em adolescentes escolares, (n=862), Goiânia-GO, 2010-2011.  

DISCUSSÃO 
 
 
O presente trabalho configurou-se um estudo representativo de 

adolescentes escolares classificando-os por níveis de AF segundo o questionário 

internacional de AF (IPAQ) validado no Brasil para a faixa etária estudada, com 

observações sobre o comportamento de algumas variáveis cardiovasculares.    

Foi observado que o sexo masculino foi maioria no nível “Muito ativo” e o 

feminino foi mais “Insuficientemente ativo”. Percepção semelhante relacionada ao 

sexo masculino ser mais ativo que o feminino foi encontrada em diversos estudos 

nacionais7,21-24 e internacionais25-32. 

Pelo fato do sexo feminino ser biológico e culturalmente mais frágil e 

gracioso existe uma tendência a um não envolvimento em AF mais fortes e 

vigorosas. Em contrapartida, os adolescentes do sexo masculino podem ser 

influenciados por aspectos físicos e culturais, sendo na maioria das vezes “mais 

fortes e corajosos”, envolvendo-se em AF mais intensas33-35. 
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Ficou demonstrado na presente pesquisa que tanto para o sexo feminino, 

quanto para o masculino, o método indireto utilizado para classificar Atividade Física 

(IPAQ), foi adequado e coerente com o esperado, ou seja, com o aumento do nível 

de AF (medido pelo questionário), houve um maior gasto calórico medido pelo 

equivalente metabólico (MET)36,37.  

Estudos cujas amostras foram compostas por adolescentes21 e por 

idosos38 corroboraram com a presente pesquisa sendo diretamente proporcional o 

aumento do nível de AF e o gasto calórico dispendido com os exercícios. 

Vê-se, portanto, que o IPAQ apesar de receber críticas negativas sobre a 

sua interpretação21 trouxe no presente estudo uma constatação positiva em relação 

à sua utilização, ao associar positivamente o gasto calórico aos níveis de AF. 

Através dessa constatação já relatada na literatura21,36,38 pôde-se comprovar a 

confiabilidade desse instrumento ao ficar demonstrado que quanto maior o nível de 

AF (suficientemente ativo e muito ativo) houve um aumento diretamente proporcional 

do gasto calórico (met.min sem).   

No presente estudo para o sexo masculino foi constatado a ocorrência de 

menores níveis de PAD e FC em adolescentes classificados em níveis mais 

elevados de AF. Achados semelhantes foram observados em outros levantamentos 

epidemiológicos realizados em adolescentes27,39.  

Não houve associação entre a PP e nível de AF no presente estudo, não 

sendo encontrada na literatura referência a estas variáveis.  

No sexo masculino foi observada ainda uma diminuição dos valores de FC 

à medida que os adolescentes foram classificados em níveis maiores de AF, ou seja, 

houve uma associação inversa da FC e nível de AF. Corroborando com estudo 

realizado em adolescentes gregos onde foram encontrados níveis menores de FC 

em indivíduos mais ativos27 e indicando validade no IPAQ para este tipo de 

avaliação. 

A FC é mediada diretamente pelo sistema nervoso autônomo, por meio de 

atividade simpática (durante o exercício físico) e parassimpática (atividade vagal em 

repouso), sendo progressivamente inibida com o exercício40,41. Estudo analisando a 

AF demonstrou que indivíduos com maiores níveis de AF, que possuíam uma boa 

condição aeróbica apresentaram FC de repouso mais baixa42.  



Publicações 64

No presente estudo não foi encontrada diferença significativa entre o nível 

de AF e PA alterada, tanto na amostra em geral, quanto na estratificada por sexo, 

dado este não referido na literatura atual sobre o assunto. 

Em relação à alteração na PA, no atual estudo o sexo masculino 

apresentou maioria entre os adolescentes com PA alterada, à semelhança do 

encontrado em algumas pesquisas4,7,43-45, entretanto, em outras investigações não 

foi constatada esta associação46-49. 

Não foram encontradas na literatura pesquisas que analisassem por sexo 

a associação dos níveis de AF pelo IPAQ e as variáveis: PAS, PAD, PP e FC.  

Uma limitação apresentada pelo estudo foi ser de natureza observacional 

e ter o corte transversal e, com isso apresentou dificuldade em se realizar 

inferências causais sobre a relação dos níveis de AF com algumas variáveis 

cardiovasculares, dentre eles à PA, FC e PP.  

O presente estudo trouxe uma constatação positiva do uso do IPAQ em 

associar o gasto calórico aos níveis de AF. Mesmo assim pesquisas trazem este 

questionário de AF como uma limitação, por se tratar de um instrumento subjetivo na 

interpretação de suas perguntas para a população de adolescentes50,51.  

Em síntese foi observado que para o sexo masculino o aumento do nível 

de AF foi inversamente proporcional à FC e à PAD. O nível de AF apresentou 

associação positiva com o gasto calórico para ambos os sexos.  

Praticar AF com regularidade, respeitando-se o tipo, a frequência, a 

duração e a intensidade da prática deve ser estimulada ainda na adolescência, 

sendo mantida por toda a vida, para que assim, seja obtida uma melhor qualidade de 

vida e preservação da saúde.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
O presente estudo apresentou resultados relevantes sobre a prática da AF 

em adolescentes escolares da rede de ensino pública e privada de Goiânia-GO. 

Foram investigados fatores associados ao sedentarismo em aproximadamente 900 

adolescentes, tendo como diferencial do estudo a seleção de uma amostra 

representativa de adolescentes da capital goiana. 

A prevalência de sedentarismo encontrada nos adolescentes escolares de 

Goiânia foi elevada, atingindo cerca de 2/3 dessa população, sendo o sexo feminino 

o menos ativo fisicamente. 

Estudar o nível de AF do adolescente foi importante para o conhecimento 

de aspectos relacionados à saúde dessa população, com vistas à adoção de 

estratégias e programas de saúde nas escolas e bairros como medida de prevenção 

para a adoção de hábitos de vida saudáveis e melhor qualidade de vida. A escola 

possui esse importante papel de disseminar valores, saber e cultura, dentre os quais 

a AF não pode estar excluída. 

O presente estudo trouxe uma constatação positiva em relação à 

utilização do questionário IPAQ, trazendo qualidade à pesquisa, mesmo a literatura  

trazendo críticas quanto ao seu uso, por se tratar de um instrumento subjetivo em 

sua interpretação, principalmente para a população de adolescentes. 

Os resultados apresentados neste estudo representam uma linha de base 

para o monitoramento do sedentarismo e fatores de risco cardiovascular nos 

adolescentes e ainda, possibilita acompanhar a tendência, orientar e avaliar o 

impacto de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde.  

Espera-se que esta obra alcance contribuições que sirvam para a redução 

de doenças e de complicações evitáveis, e ainda, para a promoção da qualidade de 

vida dos adolescentes escolares do estado de Goiás, do Brasil e do Mundo. 
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7 ANEXOS 
Anexo 1 

Aprovação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq).
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Anexo 2 
Parecer do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Goiás. 
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Anexo 3 
Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás 
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Anexo 4 
Parecer da Secretaria Estadual de Educação de Goiás. 



Anexos 79



Anexos 80

Anexo 5 
Parecer da Secretaria Municipal de Educação de Goiás. 
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Anexo 6 
Parecer do Comitê de Ética referente à isenção da aplicação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido aos pais e responsáveis. 
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Anexo 7 
Questionário Internacional de Atividade Física, versão curta. 

 
QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – VERSÃO CURTA. 

Nome:_______________________________________________________
Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( ) 
 
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas 
fazem como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo 
que está sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas 
nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de 
outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta 
fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as 
atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por 
esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no 
jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada 
questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua 
participação! 
 
Para responder as questões lembre que: 

 atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande 
esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal; 

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum 
esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

 
Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza 
por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 
minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir 
de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos 
quanto tempo no total você gastou caminhando por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
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2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades 
MODERADAS por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo 
pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar 
vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no 
quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer 
atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do 
coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA). 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 
minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas 
atividades por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS 
por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer 
ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, 
fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, 
carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua 
respiração ou batimentos do coração. 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 
minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades
por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
 
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo 
dia, no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. 
Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo 
lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. 
Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, 
metrô ou carro. 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
______horas ____minutos 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 
semana? 
______horas ____minutos 

CENTRO COORDENADOR DO IPAQ NO BRASIL– CELAFISCS - 
INFORMAÇÕES ANÁLISE, CLASSIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO DE RESULTADOS NO BRASIL 

Tel-Fax: – 011-42298980 ou 42299643. E-mail: celafiscs@celafiscs.com.br 
Home Page: www.celafiscs.com.br IPAQ Internacional: www.ipaq.ki.se
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Anexo 8 
Distribuição em percentis da circunferência da cintura segundo sexo e idade 

(Freedman).

         Fonte: Freedman et al, 1999. 
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Anexo 9 
Gráficos preconizados pela OMS para classificação de IMC. 

 
 
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007
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Anexo 10 
Norma de publicação em periódico referente ao artigo 1 –

Journal of Adolescent Health.  
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that figures, appendices, tables, acknowledgements, and other materials be published online only 
and referenced in the print edition of the Journal. 
Online submission  
Manuscripts must be submitted online via the Elsevier Editorial System (EES). To access EES, go 
tohttp://ees.elsevier.com/jah/ and register as a new user. You will be guided stepwise through the 
creation and uploading of the various files and data. Once the uploading is done, the system 
automatically generates an electronic (PDF) proof, which is then used for reviewing. All 
correspondence regarding submitted manuscripts will be handled via e-mail through EES. 
For the purposes of EES, a manuscript submission consists of a minimum of two distinct files: a 
Cover Letter, and the Manuscript itself including the Title Page (with any Acknowledgements) and 
the Abstract. EES accepts files from a broad range of word processing applications. Both files 
should be set in 12-point double-spaced type and all pages should be numbered consecutively). 
The file should follow the general instructions on style/arrangement, and, in particular, the 
reference style. 
In addition, Tables and Figures should be included as separate and individual files. 
If Electronic submission is not possible, please contact Mr. Tor Berg, the managing editor at 
tor.berg@ucsf.edu, or by phone at 415-502-1373 or by mail at Editorial Office, Journal of 
Adolescent Health, University of California, San Francisco, Research and Policy Center for 
Childhood and Adolescence, 3333 California Street, Suite 245, San Francisco, California 94118. 
Cover Letter  
A Cover Letter must accompany all submissions. The Cover Letter should describe the 
manuscript's unique contribution and provide the following information in accordance with the 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for 
Biomedical Publication available at http://www.icmje.org 
Disclosure of any prior publications or submissions with any overlapping information, including 
Methods, or a statement that there are no prior publications or submissions with any overlapping 
information; 
A statement that the work is not and will not be submitted to any other journal while under 
consideration byThe Journal of Adolescent Health; 
A statement of any potential conflict of interest, real or perceived, the role of the study sponsor, 
and additional disclosures, if any; potential conflicts must also appear on the Title Page. 
Title Page/Acknowledgements  
The title page should contain a concise but informative title (titles are limited to 150 characters). 
Include the full names of all authors, as well as the highest academic degrees and the 
departmental and institutional affiliation of each. Please note that the Journal does not list 
fellowships of professional or certifying organizations as credentials. Relevant sources of financial 
support and potential conflicts of interest should be reported for all authors (see the Journal's 
Conflict of Interest/Disclosure Policy). 
Named authors must have made a significant contribution to the manuscript (see the Journal's 
Authorship Criteria). A list of more than 6 authors should be specifically justified in the 
manuscript's cover letter. Under no circumstances will the Journal consider a manuscript listing 
more than 10 named authors. 
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One author must be designated as the corresponding author, and should provide a complete 
postal address, telephone number, fax number, and e-mail address. The corresponding author will 
conduct all correspondence with the Editorial Office on behalf of the other authors. If the 
manuscript is accepted, page proofs and reprint order forms will be sent to the corresponding of 
author. 
The title page should also include an Acknowledgements section, listing any sources of support 
such as grants, equipment, or drugs; and any acknowledgements of persons who have made a 
substantive contribution to the study. Authors should obtain written permission from anyone that 
they wish to list in the Acknowledgement section. The corresponding author must also affirm that 
he or she has listed everyone who contributed significantly to the work in the Acknowledgements. 
Previous oral or poster presentations at local, regional, national or international meetings should 
be reported here. 

Abstract and Key Words 
The abstract should be provided in a structured table format with the following bolded headings: 
Purpose, Methods, Results and Conclusions. Emphasis should be placed on new and important 
aspects of the study or observations. Only common and approved abbreviations are acceptable. 
Three to 10 key words or short phrases should be identified and placed below the abstract. These 
key words will be used to assist indexers in cross-indexing the article and will be published with 
the abstract. For this, terms from the Medical Subject Headings list in the Index Medicus should be 
used whenever possible. 
Manuscript 
The text of original articles and briefs should usually - but not necessarily - be divided into the 
following sections: Introduction, Methods, Results and Discussion. Additionally, 
the Journal requests an Implications and Contribution summary statement. 
Implications and Contribution: In addition to the abstract, please include a summary statement 
at the beginning of your manuscript. This summary should be no more than 50 words in length 
and should describe the significance of your study's findings and its contribution to the literature in 
plain language. These summaries appear on the published articles and in various digests and 
newsletters. 
Introduction: The Introduction should clearly state the purpose(s) of the article and summarize 
the rationale for the study of observation. Only pertinent references should be used. 
Methods: The selection of observational or experimental subjects (patients or experimental 
animals, including controls) should be clearly described in the Methods section. The methods, 
apparatus, and procedures used should be described in enough detail to allow other workers to 
reproduce the results. References should be provided for established methods, including 
statistical methods. Methods that are not well known should be concisely described with 
appropriate references. Any new or substantially modified method(s) should be carefully 
described, reasons given for its use, and an evaluation made of its known or potential limitations. 
All drugs and chemicals used should be identified by generic name(s), dosage(s), and route(s) of 
administration. The numbers of observations and the statistical significance of findings should be 
included when appropriate. Patients' names, initials, or hospital numbers should not be used. 
*Note that when reporting experiments utilizing human subjects, approval of the protocol by the 
sponsoring Institution's Committee on Human Subjects or its equivalent must be stated 
explicitly within the Methods section of the manuscript. In addition, the protocol for obtaining 
informed consent should be briefly described. 
Results: Results should be presented in a logical sequence in the text, table(s), and illustration(s). 
Only critical data from the table(s) and/or illustrations(s) should be repeated in the text. 
Discussion: Emphasis in the Discussion section should be placed on the new and important 
aspects of the study and the conclusions that can be drawn. Detailed data from the results section 
should not be repeated in the discussion. The discussion should include the implications and 
limitations of the findings and should relate the observations to other relevant studies. The link 
between the conclusion(s) and the goal(s) of the study should be carefully stated, avoiding 
unqualified statements and conclusions not completely supported by the data. The author(s) 
should avoid claiming priority and alluding to work that has not yet been completed. New 
hypotheses, when stated, should be clearly identified as such. Recommendations, when 
appropriate, may be included. 
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Potential Reviewers 
To assist with a prompt, fair review process, authors are asked to provide the names, institutional 
affiliations, and e-mail addresses of 5 potential reviewers who have the appropriate expertise to 
evaluate the manuscript. Failure to provide 5 potential reviewers may result in delays in the 
processing of your manuscript. Do not refer potential reviewers with whom you have a current or 
past personal or professional relationship. Do not recommend members of the Journal's editorial 
board. Authors may also provide the names of persons who should not be asked to review the 
manuscript. Ultimately, the Editors reserve the right to choose reviewers. 

Article Types 
The Journal of Adolescent Health publishes the following types of articles. Word count limits apply 
only to the main body of the manuscript, and do not include the title, references, or figure and 
table captions. 
Original Articles are scientific reports on the results of original research. Text is limited to 3500 
words with a 250-word structured abstract, 5 tables/figures, and 40 references. Original articles 
should include a 50-wordImplications and Contribution summary statement. 
Adolescent Health Briefs are scientific reports of original research that represent preliminary 
findings, small samples and newly described associations in unique populations. Briefs are limited 
to 1000 words, with a structured abstract of 150 words or less. A combined total of 2 figures 
and/or tables, and a maximum of 10 references will be accepted. Briefs should include a 50-
word Implications and Contribution summary statement. 
Review articles generally are solicited by the editors. If you would like to submit a review article 
the Journal, please submit a proposal letter, a detailed outline, and a preliminary reference list to 
the Managing Editor by e-mail at tor.berg@ucsf.edu. Systematic reviews and meta-analyses are 
preferred, though strong, evidence-based integrative and narrative proposals will be considered. 
One or more of the Associate Editors will review the proposal and will advise the authors on 
proceeding to a full manuscript. This internal review will take place within four weeks of receipt of 
the proposal. 
The final format of the article should include the introduction, review of the relevant literature, 
discussion, summary and implications section. Each review article must have a 200-word 
summary abstract. Review articles are limited to 4500 words, 5 tables/figures, and an unlimited 
number of references. Review articles should include a 50-wordImplications and 
Contribution summary statement. 
Clinical Observations: These case reports represent rare and new observations in the clinical 
arena. Papers in this format are limited to 1000 words and should include an introduction, concise 
discussion of the clinical observation, and discussion. Clinical observations should include a 200-
word summary abstract. A combined total of 1 figure, table or illustration and 10 references will be 
accepted. 
Editorial Correspondence: Letters regarding articles published in the Journal within the 
proceeding 6 months are strongly preferred. Letters should not exceed 400 words. This 
correspondence is published at the discretion of the Editor-in-chief and the Associate Editors. The 
authors of the article that is subject of the correspondence will be invited to respond. 
Invited Commentaries: Commentaries are invited only, and will be solicited solely by the editors. 
Commentaries serve as a forum for changes in adolescent healthcare training, economic issues, 
governmental health policies, international health, medical/scientific ethics, and meeting reports. 
Journal Style 
All aspects of the manuscript (tables, illustrations, and references) should be prepared according 
to the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) requirements. 
Grammar, Punctuation, and Usage. Grammar, punctuation, and scientific writing style should 
follow the AMA Manual of Style, 10th edition. Abbreviations. Authors should provide a list of 
abbreviations on the title page. All acronyms in the text should be expanded at first mention, 
followed by the abbreviation in parentheses. The acronym may appear in the text thereafter. Do 
not use abbreviations in the title. Acronyms may be used in the abstract if they occur 3 or more 
times therein. Generally, abbreviations should be limited to those defined in the AMA Manual of 
Style, 10th edition. Uncommon abbreviations should be listed at the beginning of the article. 
Units of Measure. Authors should use Système International (SI) values. 
Proprietary Products. Authors should use nonproprietary names of drugs or devices unless 
mention of a manufacturer is pertinent to the discussion. If a proprietary product is cited, the name 
and location of the manufacturer must also be included. 
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References. Authors are responsible for the accuracy of references. References should be 
numbered consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. Identify 
references in text, tables, and legends by Arabic numerals in parentheses. References cited only 
in tables or figure legends should be numbered in accordance with the sequence established by 
the first identification in the text of the particular table or figure.  
The titles of journals should be abbreviated according to the style used in the list of Journals 
Indexed for MEDLINE, posted by the NLM on the Library's web site. 
Reference style should follow that of the , 10th edition, as shown in the following examples. The 
titles of journals should be abbreviated according to the style used in the list of Journals AMA
Manual of StyleIndexed for MEDLINE, posted by the NLM on the Library's web 
site. http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html 
Journal  
1. Standard journal article: References should list all authors when three or fewer; when four or 
more, only the first three should be listed, followed by et al. Aalsma MA, Tong Y, Wiehe SE, et al. 
The Impact of Delinquency on Young Adult Sexual Risk Behaviors and Sexually Transmitted 
Infections. J Adolesc Health 2010;46:17-24. DOI:10.1016/j.jadohealth.2009.05.018. 
2. Corporate Author: Center for Health Promotion and Education: Guidelines for effective school 
health education to prevent the spread of AIDS. J Sch Health 1988;58:142-8. 
Books and Monographs 
1. Personal Author(s): Romer D, ed. Reducing Adolescent Risk: Toward an Integrated Approach. 
Thousand Oaks, California, Sage Publications, 2003. 
2. Editor(s) Compiler(s), Chairman as Author(s): Rosen DS, Rich M, eds. The Adolescent Male. 
Adolescent Medicine: State of the Art Reviews. Vol 14. Philadelphia, Hanley & Belfus, 2003:3. 
3. Chapter in a Book: Marcell AV, Irwin CE Jr. Adolescent Substance Use and Abuse. In: Finberg 
L, Kleinman RE, eds. Saunders Manual of Pediatric Practice, 2nd edition. Philadelphia: WB 
Saunders, 2002:127-139. 
4. Agency Publication:America's Children: Key National Indicators of Well-Being 2009. 
Washington, DC: Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics, 2009. 
Web site World Health Organization. Good information practice essential criteria for vaccine 
safety web sites. Available at: http://www.who.int/vaccine_safety/good_vs_sites/en. Accessed 
January 13, 2010. 
An effort should be made to avoid using abstracts as references. Unpublished observations and 
personal communications are not acceptable as references, although references to written, not 
verbal, communications may be inserted into the text in parentheses. References to manuscripts 
accepted but not yet published should designate the journal followed by (in press). All references 
must be verified by the authors against the original documents. 
Tables  
Any tables should be submitted as separate and individual files. Tables should be numbered 
consecutively, in order of citation in the text. Each table should be given a brief title; explanatory 
matter should be placed in a table footnote. Any nonstandard abbreviation should be explained in 
a table footnote. Tables should not rely on vertical lines for clarity or coherence and should contain 
as few horizontal lines as possible. Statistical measures should be identified as measures of 
variation such as S.D. or S.E.M. If data from another published or unpublished source are used, 
permission must be obtained and the source fully acknowledged. EES will accept files from a wide 
variety of table-creation software. 
Figures  
Any figures should be submitted as separate and individual files. Letters, and symbols should be 
clear and even throughout and of sufficient size that when figures are reduced for publication (to 
approximately 3 inches wide), each item will still be legible. Figures should be numbered 
consecutively, in order of citation in text. Each figure must have a legend typed in a separate 
document that you will upload to EES immediately after the illustration that it references. When 
symbols, arrows, numbers, or letters are used to identify parts of the illustrations, each should be 
identified and clearly explained in the legend. 
The cost of color illustrations must be borne by the author(s). 
If photomicrographs are to be submitted, the requirements for their presentation should be 
obtained from the Editor-in-Chief prior to submission. 
If photographs of persons are used, either the subjects must not be identifiable or their pictures 
must be accompanied by written permission to publish the photograph. 
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If an illustration has been published, the original source must be acknowledged and accompanied 
by written permission from the copyright holder to reproduce the material. Permission is required 
regardless of authorship or publisher except for documents in the public domain.Guidelines for 
submitting your illustrations in an electronic format can be found by clicking on Artwork Guidelines 
at http://www.ees.elsevier.com/JAH/. 
Checklist for Manuscript Submission 
Review author guidelines, article requirements, and instructions for submitting manuscripts 
through the Elsevier editorial system, located at http://ees.elsevier.com/jah/. 
Cover letter 
• Disclosure of any prior publications or submissions with any overlapping information 
• A statement that the work is not under consideration elsewhere 
• Disclosure of any potential conflict of interest, real and perceived, for all named authors 
o Names and contact information for 5 potential reviewers 
o Title page: 
• Article title  
• Full names, academic degrees, and affiliations of all authors 
• Name, address, e-mail address, telephone and fax number of the corresponding author 
• Sources of funding and acknowledgements of support and assistance 
• Disclosure of potential conflicts, real and perceived, for all named authors 
• Clinical trials registry site and number 
• List of abbreviations 
o Abstract, structured for original articles and briefs, summary for review articles and clinical 
observations 
o List of keywords 
o Manuscript 
• Please double-space 
• Implications summary statement 
• IRB statement in the Methods section 
• References should be on a new page 
• Figure legends should be on a new page 
o Tables, including title and legend, each saved as a separate document 
o Figures, each saved as a separate file 
o Copies of prior and/or in press publications related to the current submission can be uploaded 
as separate files or e-mail to the Managing Editor at tor.berg@ucsf.edsu 

Updated March 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 94

Anexo 11 
Norma de publicação em periódico referentes ao artigo 2 –

European Journal of Public Health. 

INSTRUCTIONS FOR ONLINE SUBMISSION OF MANUSCRIPTS 

PREPARING YOUR MANUSCRIPT -- please ensure that the required formats for text and 
figure submission are followed strictly. 

Please note: This journal does not accept Microsoft Word 2007 documents at this time. Please 
use Word's "Save As" option to save your document as an older (.doc) file type.  

Follow the instructions to authors regarding the format of your manuscript and references. 
Prepare your manuscript, including tables, using a word processing program and save it as a .doc or 
.rtf file. All files in these formats will be converted to .pdf format upon submission.  

Prepare your figures at publication quality resolution, using applications capable of generating 
high-resolution .tif files (1200 d.p.i. for line drawings and 300 d.p.i. for colour and half-tone artwork). 
The printing process requires your figures to be in this format if your paper is accepted and printed. 
For useful information on preparing your figures for publication, go to http://cpc.cadmus.com/da. For 
online submission, please also prepare a second version of your figures at low-resolution (72 d.p.i.) for 
use in the review process; these versions of the figures can be saved in .jpg, .gif, .tif or .eps format.  

For online submission, please upload the low-resolution versions of the figures as separate 
files (do not incorporate them into the main body of your text). When preparing figures, please make 
sure that any characters or numbers included in the figures are large enough to read on-screen.  

Prepare any other files that are to be submitted for review, including any supplementary 
material. The permitted formats for these files are the same as for manuscripts and figures. Other file 
types, such as Microsoft Excel spreadsheets and Powerpoint presentations may be uploaded and will 
be converted to .pdf format.  

When naming your files, please use simple filenames and avoid special characters and 
spaces. If you are a Macintosh user, you must also type the three-letter extension at the end of the file 
name you choose (e.g. .doc, .rtf, .jpg, .gif, .tif, .ppt, .xls, .pdf, .eps, .mov). 

 
SUBMITTING YOUR MANUSCRIPT --Now that your files are ready, visit the online 

submission web site. 
1) First, you will need to log into the system. Note: Before you begin, you should be sure you 

are using version 4.0 or higher of Netscape or Internet Explorer. If you have an earlier version, you 
can download a free upgrade using the icons found at the bottom of our login screen. If you know your 
login details (i.e. you have submitted or reviewed a manuscript on this system before), use your User 
ID and Password to log on. If you do not know your login details, check to see if you are already 
registered by clicking on the 'Check for existing account' button and following the on-screen 
instructions. If you are not already registered, you can register by clicking on the 'Create a new 
account' button on the login screen and following the on-screen instructions. If you have trouble finding 
manuscripts or have other problems with your account do not create another account. Instead, please 
contact Manuscript Central Customer Support (see below).  
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2) To submit a new manuscript, go to the 'Author Centre', choose 'Submit First Draft of a New 
Manuscript' and then follow the on-screen instructions. There are up to 12 steps for you to follow to 
submit your manuscript. You move from one step to the next by clicking on the 'Save 
 and Continue' button on each screen or back to the previous screen by clicking on the 'Previous' 
button. Please note that if you click on the 'Back' or 'Forward' button on your browser, the information 
you have entered will not be saved. At any stage you can stop the submission process by clicking on 
the 'Return to Menu' button - everything you have typed into the system up to, but not including, the 
current screen will be saved. To return to the submission process you will need to click on the 
manuscript title in the 'Partially Submitted Manuscripts' section in your 'Author Centre'. You may like to 
have the original word processing file available so that you can copy and paste the title and abstract 
into the required fields. 
 
3) To upload your files in the Author Centre 'File Upload Centre': Click on the 'Browse' button and 
locate the document you want to upload. Select the document's designation from the pull-down menu. 
The designation choices may vary from journal to journal, but will always include 'Main Document' 
(your manuscript text). You will also be asked whether each document you upload should be 
considered for review, and the default is set to 'Yes'. Please be advised that, if you select 'No', the 
editorial staff will still be able to view that document and make it available to an editor or reviewer if 
necessary. Click on the upload button to submit your file. If you are uploading your manuscript file, and 
it is in one of the formats specified above, it will be automatically converted to a .pdf file for peer 
review. When the upload of each file is completed, you will see a confirmation window asking you to 
write a description of that document. For your Main Document, you can use language such as 
'Manuscript Text' or 'Main Document'. For your figures, please include the figure number, e.g. 'Figure 
1' or 'Fig. 1'. For any other supporting documents, please indicate clearly what the document is as well 
as its format (MS Excel, MS Word, etc.).  
 
4) From the files you submit to make up your manuscript, the system creates and stores separately 
two types of documents:Files for Review. These will be the files viewable to the editor and reviewers of 
your manuscript. The system will automatically convert your text documents (any document in .doc or 
.rtf format) into .pdf and make that newly converted document accessible for review, leaving the 
originally uploaded document under the second column, 'Files for Production'. [Note: PDF files are 
readable with Adobe Acrobat Reader, available for download from the main login screen of Manuscript 
Central, as well as from www.adobe.com.] The system will also convert and save under 'Files for 
Review' all files with images (figures, charts, graphs, etc.) in.jpg, .gif, .tif and .eps format, converting 
them into smaller .jpg images, leaving the original files under 'Files for Production'. The smaller 
versions of your image will include in the filename '_sm.jpg'. The system will also save under 'Files for 
Review' any documents which are uploaded in formats that it cannot convert. Files for Production. 
These are all the original word-processor files and figures you uploaded. Not listed here will be those 
files you designated for review but submitted in a format that cannot be converted by the system.  
 
5) After the successful upload of your text and images, it will be possible for you to view and proof your 
manuscript now located on the web site. The on-screen version of your manuscript you review at the 
journal's web site will also be the version accessed by the editor and the reviewers. 
 
6) If the files have not been uploaded to your satisfaction, click on the 'Previous' button to move back 
to the file upload screen where you can remove the files you do not want, and repeat the upload 
process.  
 
7) When you are satisfied with the uploaded manuscript then click on the 'Submit' button. It is not until 
this button is pushed that the manuscript and all of the associated information (i.e. contributing 
authors, institutions, etc.) is linked together and the manuscript is given a manuscript number. Once 
the manuscript is submitted it is not possible to undo the submission.  
 
8) After the manuscript has been submitted you will receive an email confirmation stating that your 
manuscript was successfully submitted. This email will also give the assigned manuscript number, 
which is used in all correspondence. If you do not receive this email, your manuscript will not have 
been successfully submitted to the journal and the paper cannot progress to peer review. If this is the 
case your manuscript will still be sitting in the 'Partially Submitted Manuscripts' section of your 'Author 
Centre' awaiting your attention. 
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9) If you return to your 'Author Centre' you will notice that your newly submitted manuscript can be 
found in the 'Submitted Manuscripts' area. Among the information listed there, the 'Processing Status' 
section provides information on the status of your manuscript as it moves through the review process.  
 
SUBMITTING A REVISED MANUSCRIP 
 
1)Logon to the online submission web site as before and, in the 'Author Centre', click on 'Manuscripts 
to be Revised'. You will then see the title of any manuscripts you submitted that are under revision.  
 
2) If you click on 'View comments/respond' you will see the editor's letter to you together with the 
referees' comments. You may cut and paste your responses into the text areas at the bottom of the 
screen. 
 
3) If you click on the manuscript title you will reach the 'File Manager' screen. Here you can upload the 
files that constitute your revised manuscript. To facilitate the production process, it is essential that you 
upload your revised manuscript as a .doc or .rtf file, and not in .pdf format.  
 
IMPORTANT. If your paper goes on to be accepted, your images will be required as high-resolution .tif 
files (1200 d.p.i. for line drawings and 300 d.p.i. for colour and half-tone artwork).  
 
For useful information on preparing your figures for publication, go to http://cpc.cadmus.com/da. 
Please note that publication of your manuscript will not proceed until figures suitable for reproduction 
are received. 
 
Getting help:  
If you experience any problems during the online submission process please use the 'Author Help' 
function, which takes you to specific submission instructions, or 'Get Help Now', which takes you to the 
Frequently Asked Questions page. Alternatively, contact the Manuscript Central support line by email 
(support@scholarone.com) or telephone (+1 434 817 2040 x167). 
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Anexo 12 
Comprovante de submissão do artigo 1 – 

European Journal of Public Health.



 

Apêndices 98

8 APÊNDICES 
Apêndice 1 

Relação de Escolas Públicas Estaduais que participaram da pesquisa. 

 

1. Colégio Estadual Agenor Cardoso de Oliveira 

2. Colégio Estadual Criméia Oeste 

3. Colégio Estadual Jardim Guanabara 

4. Colégio Estadual José Lôbo 

5. Colégio Estadual Lyceu de Goiânia 

6. Colégio Estadual Major Oscar Alvelos 

7. Colégio Estadual Polivalente Professora Goiany Prates 

8. Colégio Estadual Professor Genesco Ferreira Bretas 

9. Colégio Estadual Professor Pedro Gomes 

10. Colégio Estadual Sebastião Alves de Sousa 

11. Colégio Estadual Senador Onofre Quinan 
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Apêndice 2 
Relação de Escolas Públicas Municipais que participaram da pesquisa. 

 

1. Colégio Claretiano Coração de Maria 

2. Colégio Municipal Marechal Castelo Branco 

3. Escola Municipal Abraão Rassi 

4. Escola Municipal Bárbara Sousa de Moraes 

5. Escola Municipal Dona Rosa Martins Perim 

6. Escola Municipal Maria Araujo de Freitas 
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Apêndice 3 
Relação de Escolas Privadas que participaram da pesquisa. 

 

 

1. Colégio Adventista do Jardim Europa 

2. Colégio Decisão 

3. Colégio Desafio 

4. Colégio Integrado Jaó 

5. Colégio Interativa 

6. Colégio Maximum 

7. Colégio Uniclass 

8. Escola Adventista Novo Mundo 

9. Escola SESI Campinas 
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Apêndice 4 
Termo de Aceitação do Adolescente. 

TERMO DE ACEITAÇÃO 
 

              Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Projeto Corações de 
Adolescentes – CorAdo”,  que será realizada em adolescentes residentes na cidade de 

Goiânia. O principal objetivo do estudo é saber como é a pressão arterial e hábitos de vida 

(atividade física, alimentação e qualidade de vida) do adolescente.  

              Para isso serão realizadas medidas de: peso, cintura, altura e pressão arterial. Além 

disso, você responderá a um questionário que levará cerca de dez minutos e levará para casa 

um aparelho para medida da pressão, que deverá ser devolvido à equipe após 1 semana. 

Gostaríamos de esclarecer que ninguém além de você, sua família e a equipe da pesquisa 

saberá seus resultados. Os resultados da sua avaliação serão encaminhados a você e aos 

seus responsáveis. Se for detectada alguma alteração que necessite de avaliação e 

acompanhamento médico, você e seu responsável serão informados e você receberá um 

encaminhamento para ser assistido(a) em uma Unidade de Saúde, que estará a par do estudo 

e preparada para recebê-lo(a).  

              Você pode não querer participar da pesquisa e também de retirar o seu consentimento 

em qualquer momento durante a pesquisa. Sua recusa não causará nenhum prejuízo na sua 

relação com os pesquisadores ou com a escola. 

       Eu, __________________________________________________________________, 

declaro, por meio deste Termo, que aceito participar na pesquisa referente ao projeto CorAdo 

(“Medida Residencial da Pressão Arterial (MRPA), sua correlação com o índice de massa 
do ventrículo esquerdo e resistência a insulina (HOMA) em adolescentes com 
hipertensão arterial mascarada e do jaleco branco”), desenvolvido pela Liga de 

Hipertensão Arterial da Universidade Federal de Goiás, coordenada pelo professor associado 

da faculdade de medicina da UFG, dr. Paulo César Brandão Veiga Jardim. 

Confirmo ter recebido uma via assinada deste Termo de Aceitação. 
 

Goiânia, ______ de ________________________ de 20_____. 

Assinatura Participante: ___________________________________________________ 

Assinatura Pesquisador: __________________________________________________ 

Código: _________ 
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Apêndice 5 
Carta de Apresentação aos pais e responsáveis. 

CARTA DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS E RESPONSÁVEIS 
 

Prezados pais e responsáveis,  

A Liga de Hipertensão ao longo de seus 20 anos de serviços prestados à comunidade 

tem oferecido assistência multiprofissional de qualidade e desenvolvido pesquisas na área de 

saúde, particularmente no que diz respeito à hipertensão arterial. Esta equipe conta com a 

participação sistemática e multidisciplinar de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, 

enfermeiros, musicoterapeutas, educadores físicos sendo professores e alunos da 

Universidade Federal de Goiás – UFG.  

As doenças cardiovasculares, entre elas a hipertensão arterial, são doenças 

preocupantes por serem muito frequentes e causadoras de morte e invalidez precoces. As 

informações sobre os riscos destas doenças em jovens (crianças e adolescentes) são 

escassas, apesar de necessárias.  

Nesse sentido, viemos por meio desta, convidar seu(sua) filho(a) para participar do 

Projeto Corado, com título original de “Medida Residencial da Pressão Arterial (MRPA), 
sua correlação com o índice de massa do ventrículo esquerdo e resistência a insulina 
(HOMA) em adolescentes com hipertensão arterial mascarada e do jaleco branco” , 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana e Animal do Hospital das Clínicas 

(Protocolo n° 017/2010), financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq: 477626/2009-2), autorizado pela Secretarias Estadual e Municipal de 

Educação. Esse projeto visa a identificação precoce de adolescentes com idades entre 12 e 17 

anos em risco do desenvolvimento de alteração da pressão arterial.  

Os alunos que aceitarem participar da pesquisa irão responder questionários capazes 

de avaliar hábitos alimentares, atividade física, qualidade de vida, imagem corporal e 

condições socioeconômicas e relacioná-los aos resultados da medida da pressão arterial. 

Serão obtidos também, no momento da entrevista, medidas de peso, altura, circunferência da 

cintura e pressão arterial. Essa última medida será feita de duas diferentes formas: primeiro, 

durante a entrevista, realizada pelo entrevistador; e depois em casa, sob a supervisão dos pais 

ou responsáveis (o próprio aluno é quem fará as medidas, ele será orientado por uma pessoa 

para manusear o aparelho de pressão digital).  

A coleta dos dados com seu(ua) filho(a)será realizada no dia __/___/____  à partir das 

___:___ h no próprio colégio. Ao final da avaliação será entregue um relatório com os 

resultados dos alunos para a escola e numa etapa seguinte do nosso estudo serão 

selecionados os adolescentes que apresentarem valores elevados de pressão arterial para 

avaliação complementar. Neste caso, se o seu(sua) filho(a) for um desses adolescentes, 
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entraremos em contato para a realização de exames adicionais gratuitos. 

Certos de que contaremos com vossa colaboração e compreensão, agradecemos 

antecipadamente.  

Atenciosamente,  

 

 

__________________________________________________ 
Prof. Dr. Paulo César Brandão Veiga Jardim 

Prof. Associado da Faculdade de Medicina da UFG 
Coordenador da Pós Graduação em Ciências da  Saúde da UFG 

Coordenador da Liga de Hipertensão Arterial 
Coordenador do Projeto CorAdo 
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Apêndice 6 
Carta de Agradecimento à Escola. 

 

 

CARTA DE AGRADECIMENTO 
Goiânia, __/__/_____

Prezado Coordenador,  
  
       Agradecemos a participação dos estudantes do COLÉGIO ________________________, 
no desenvolvimento do projeto CorAdo (Coração de Adolescente), estudo intitulado “Medida 
Residencial da Pressão Arterial (MRPA), sua correlação com o índice de massa do 
ventrículo esquerdo e resistência a insulina (HOMA) em adolescentes com hipertensão 
arterial mascarada e do jaleco branco” realizado pela Liga de Hipertensão Arterial da 
Universidade Federal de Goiás (LHA/UFG) e com a participação do Conselho Nacional de 
Pesquisa (CNPq).  
        De acordo com nossa proposta junto à escola, submetemos os adolescentes, que 
assinaram um termo de aceitação à pesquisa, a questionários que avaliaram hábitos 
alimentares, atividade física, condições socioeconômicas e qualidade de vida e relacionamos 
estes dados aos resultados da medida da pressão arterial. Foram obtidos também, no 
momento da entrevista, os valores de peso, altura e circunferência da cintura.  
       Anexo enviamos os resultados, referentes a estes aspectos da saúde, de todos os 
adolescentes que participaram da pesquisa. Os alunos que apresentaram alguma alteração 
nos valores de pressão arterial serão convidados pela equipe da LHA/UFG para uma avaliação 
complementar. O quadro abaixo mostra um resumo da participação da referida escola no 
projeto. 
 

Meta de entrevistas 
 

Total de alunos 
que foram 
avaliados 

Alunos que 
apresentaram 
alteração na 

pressão arterial 

Alunos que 
apresentaram 

alteração no estado 
nutricional 

    
    
      Agradecemos a participação que muito contribuiu para compormos o perfil da saúde dos 
adolescentes da cidade de Goiânia. As doenças cardiovasculares vêm crescendo 
substancialmente em pessoas mais jovens e é nossa responsabilidade buscar meios de 
identificação precoce dos fatores de risco para essas doenças a fim de evitar eventuais danos 
nesta mesma população na fase adulta. 
     
Atenciosamente, 

__________________________________________________ 
Prof. Dr. Paulo César Brandão Veiga Jardim 

Prof. Associado da Faculdade de Medicina da UFG 
Coordenador da Pós Graduação em Ciências da  Saúde da UFG 

Coordenador da Liga de Hipertensão Arterial 
Coordenador do Projeto CorAdo
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Apêndice 7 
Carta de Agradecimento ao Adolescente. 

CARTA DE AGRADECIMENTO 
Goiânia, ___/___/_____

 

     Prezado (a) __________________________________________ viemos por meio desta 

agradecer sua participação no desenvolvimento do projeto CorAdo (Coração de Adolescente), 

estudo intitulado “Medida Residencial da Pressão Arterial (MRPA), sua correlação com o 
índice de massa do ventrículo esquerdo e resistência a insulina (HOMA) em 
adolescentes com hipertensão arterial mascarada e do jaleco branco” realizado pela Liga 

de Hipertensão Arterial da Universidade Federal de Goiás (LHA/UFG).  

      Durante sua participação foram realizadas a avaliação do peso, altura, circunferência da 

cintura e a monitorização residencial da pressão arterial (MRPA), os resultados obtidos 

seguem na tabela abaixo: 

      Com os valores obtidos na monitorização diária da sua pressão verificamos que sua 

pressão arterial comportou-se de modo normal. A avaliação do peso em relação à altura 

mostra que você está com o peso dentro do normal e a circunferência da cintura mostrou valor 

dentro do normal. 

      A realização deste projeto é de extrema importância visto que as doenças cardiovasculares 

vêm crescendo substancialmente em pessoas mais jovens e se torna uma responsabilidade 

para nós identificar precocemente os fatores de risco das doenças cardiovasculares para evitar 

eventuais danos nesta mesma população em uma fase adulta. Sua participação tornará 

possível compor o perfil da saúde dos adolescentes da cidade de Goiânia e incentivar a 

implantação de medidas preventivas às doenças cardiovasculares. 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Paulo César Brandão Veiga Jardim 
Prof. Associado da Faculdade de Medicina da UFG 

Coordenador da Pós Graduação em Ciências da Saúde da UFG 
Coordenador da Liga de Hipertensão Arterial 

Coordenador do Projeto CorAdo

 VALORES 

Peso (Kg)  

Altura (m)  

Circunferência da Cintura (cm)  

Média da Pressão Arterial (mmHg)  
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Apêndice 8 
Manual do Coletador. 

MANUAL PARA COLETA DE DADOS 

PROJETO CORADO

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A PESQUISA 

1. Cada entrevistador(a) será identificado com o crachá. Seja discreto no modo de vestir 

e comentar algo da escola.  

2. A qualidade de seu trabalho será o maior determinante da qualidade dos resultados do 

estudo. 

3. É importante seguir cuidadosamente as instruções que lhe forem dadas e coletar 

todas as informações necessárias. 

4. É preciso conhecer profundamente o questionário e o manual do entrevistador e não 

ter dúvidas sobre o seu conteúdo, forma de aplicação, preenchimento e codificação. 

5. Durante a entrevista, não demonstrar aprovação, desaprovação e/ou surpresa frente 

às respostas. As dúvidas que surgirem no decorrer da coleta de dados deverão ser 

comunicadas e resolvidas com o supervisor da pesquisa. Não se esqueça de anotar o 

que aconteceu e a resposta dada tal qual foi mencionada. Se a informação anotada 

não preencher os quesitos da questão será necessário telefonar ou voltar à escola, a 

fim de encontrar uma resposta correta. 

6. A entrevista deve ser iniciada com a apresentação do(a) entrevistador(a), o objetivo 
geral da pesquisa e das instituições envolvidas.   

7. O entrevistador deverá ler o Termo Termo de Aceitação (TA). Após ser orientado e 

esclarecido sobre todos os procedimentos e objetivos da pesquisa, o adolescente, caso 

concorde em participar, deverá assinar e datar o TA, sempre em duas vias. Lembre-se de 

deixar uma dessas vias com a pessoa que assinou. 
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8.  A medida da Pressão Arterial (PA) será efetuada duas vezes. Portanto, se o adolescente 

estiver correndo, brincando – explique aos pais ou professores para que o chame, pois é 

necessário que ele descanse pelo menos uns 5 minutos antes da tomada da primeira 

medida. Ao final do questionário do adolescente você tomará a segunda medida de 

pressão arterial. Por fim, será realizada a média entre as duas pressões aferidas (média da 

pressão arterial). 

9. Anotar na “Planilha de campo” o nome da escola, nome e série do adolescente 

entrevistado, número de recusas e motivos das mesmas. Caso não tenha sido possível 

realizar em determinada escola, anotar o motivo.  

CHECKLIST  

NÃO ESQUECER!!! 
 Prancheta 

 Caneta azul ou preta  

 Termo de Aceitação 

 Questionários 

 Pilhas 

 Aparelho de PA  

 Aparelho de MRPA 

 Fita métrica  

 Estadiômetro 

 Balança  

 Planilha de campo 

ROTEIRO 

1) Apresentação 

2) TA 

3) Pressão arterial e frequência cardíaca (1° momento) 

4) Questionário 

5) Peso 

6) Altura  

7) Circunferência da cintura 

8) Pressão arterial e frequência cardíaca (2° momento) 

9) MRPA 

10) Agradecimento 
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INSTRUÇÕES GERAIS 
(Questionário, TA, PA, FC, MRPA, Peso, Altura e CC) 

1)     TERMO DE ACEITAÇÃO (TA) 
O TA é um documento dirigido para o adolescente que tem capacidade de entendimento 

e apresenta para ele, em linguagem clara, do que se trata o estudo e ele pode ou não 

aceitar participar. O TA deve ser assinado e datado pelo adolescente e deve ser 

preenchido à caneta (preta ou azul). A primeira coisa que se deve fazer é se apresentar 

ao adolescente como entrevistador devidamente capacitado pela equipe técnica da Liga 

de Hipertensão Arterial (LHA) da Universidade Federal de Goiás (UFG).  

2) PESO 
1. Instalar a balança em local plano. 

2. Ligar a balança à corrente elétrica ou ajustar as pilhas. 

3. Pedir à pessoa que suba na balança, colocando-se de pé, no centro 

da plataforma. Os pés devem estar paralelos, os braços estendidos ao 

longo do corpo, a cabeça ereta, olhando para frente.  

Solicitar que seja retirado o calçado, casaco e qualquer acessório que 

possa interferir no peso. 

4. Ler o peso diretamente no visor luminoso. 

    5. Anotar o peso antes da descida da pessoa da balança. 

3) ALTURA 
USAR INSTRUÇÕES DO ESTADIÔMETRO SECA 

1. Fixar o estadiômetro na perede. .  

2. Posicione a pessoa a ser medida descalça, em frente ao local 

onde o estadiômetro foi fixado, bem ao centro do mesmo, em 

posição ereta, com a cabeça voltada para frente. Os pés devem 

estar paralelos; calcanhares, nádegas, ombros e cabeça 

encostados à parede e os braços estendidos ao longo do corpo, 

sem dobrar os joelhos. 

3. Deslize o esquadro suavemente até a cabeça do adolescente, 

sem fazer pressão capaz de mudar a posição do indivíduo.  

Obs.: Pessoas com muito cabelo ou penteados no alto da cabeça (presos com ligas, 

prendedores, diadema e/ou tiara, etc.) devem retirar os adereços. 

4. Faça a leitura no ponto que aparece no visor da fita. No momento da leitura, os olhos 

do medidor devem estar em linha horizontal com a parte inferior do 

esquadro e os olhos da pessoa que está sendo medida voltados para 

frente em linha horizontal, previamente determinada pelo medidor. 

4) CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA (CC)
1. Para a aferição o indivíduo deve estar em pé, em posição ereta, 

com o abdome relaxado ao final da expiração normal e com os 
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braços soltos ao longo do corpo e preferencialmente sem roupa ou apenas roupa íntima 

ou de pequeno volume. 

2. A medida deve ser realizada no ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca 

utilizando-se uma fita métrica flexível e inextensível de 200 cm de comprimento, com 

precisão de uma casa decimal, deve-se observar rigorosamente a posição da fita no 

momento da medição, mantendo-a no plano horizontal.  

3. Para obtenção do valor da circunferência, circunda-se com a fita o ponto médio, sendo 

a mesma colocada com firmeza, sem esticar excessivamente, evitando-se assim a 

compressão do tecido subcutâneo.  

5) PRESSÃO ARTERIAL (PA) e FREQUENCIA CARDÍACA (FC) 
1. Explicar o procedimento ao paciente. 

2. Repouso de pelo menos 5 minutos em ambiente calmo. 

3. Evitar bexiga cheia. 

4. Não praticar exercícios físicos 60 a 90 minutos antes. 

5. Não ingerir bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não fumar 30 minutos antes. 

6. Manter pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e 

relaxado. 

7. Remover roupas do braço direito no qual será colocado o manguito. A PA será aferida 

no braço direito de acordo com os procedimentos preconizados pela 4th Task Force. 

8. Posicionar o braço na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4° espaço 

intercostal), apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente 

fletido. 

9. Solicitar para que não fale durante a medida  

Procedimento de medida da pressão arterial: 

1. Medir a circunferência do braço do paciente.  

2. Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço. Os manguitos possuem 

diferentes tamanhos (9 x 16 cm, 13 x 23 cm e 15 x 30 cm). 

3. Colocar o manguito sem deixar folgas acima da fossa cubital, cerca de 2 a 3 cm. 

4. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. 

5. Acionar o botão “ligar” (ON) do aparelho semi-automático da marca OMRON (modelo 

HEM-705CP). 

6. Anotar no questionário os valores de PA (ex.: 120x082 mmHg) e FC (ex.: 072 bpm) 

mostrados no monitor do aparelho. 

6) MEDIDA RESIDENCIAL DA PRESSÃO ARTERIAL
Protocolo de instalação MRPA: 

Explicar o método e recomendar manutenção das atividades habituais durante o exame. 

1. Recomendar o seguimento da orientação médica quanto ao uso das medicações. 

2. Medir o peso e a altura, especialmente em crianças e adolescentes. 

3. Medir a circunferência do braço e selecionar o manguito com largura e 

comprimento adequados. 
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4. Medir a pressão arterial na posição sentada após 5 minutos de repouso em 

ambos os braços antes da instalação do aparelho com esfigmomanômetro, assim como 

em posição ortostática, principalmente em idosos. 

5. Instalar o manguito no braço não dominante, se a diferença da pressão arterial 

sistólica for menor que 10 mm Hg. Quando maior ou igual a 10 mm Hg, usar o manguito 

no braço com maior pressão sistólica. 

6. Posicionar o manguito 2 a 3 cm acima da fossa cubital, seguindo a orientação 

específica do equipamento em uso. 

7. Programar o monitor, seguindo as recomendações do item 4. Os períodos de 

vigília e sono devem ser definidos pelas informações do paciente. 

8. Após a colocação do equipamento, comparar a medida obtida pelo monitor de 

MAPA com a medida obtida previamente com esfigmomanômetro. 

9. Fazer, pelo menos, duas medidas de teste antes de liberar o paciente.  

Protocolo de instalação II MRPA: 

1. Explicar que não será permitido banho durante o período do exame. 

2. Explicar como desinsuflar manualmente o manguito e como acionar uma medida 

manual em caso de necessidade ou presença de sintomas. 

3. Manter o braço imóvel e relaxado ao longo do corpo durante as medidas. 

4. Recomendar que o monitor não seja desconectado e o manguito não seja 

trocado de braço. 

5. Orientar o eventual reajuste do manguito ao longo do dia e o reposicionamento 

do monitor durante o período de sono. 

6. Encorajar o indivíduo a manter suas atividades habituais durante o exame. 

7. Evitar deitar sobre o braço que está com o manguito instalado. 

8. Explicar o protocolo de preenchimento do diário, enfatizando sua importância. 

Protocolo de Preenchimento do Diário de Atividades: 

1. Especificar atividades exercidas nas 24 horas: profissionais, domésticas, 

escolares, físicas e de repouso. 

2. Anotar horário das refeições e se houve consumo de álcool, café e cigarros em 

quantidades habituais ou excessivas. 

3. Anotar o nome, dose e horário das medicações utilizadas durante a 

monitorização. 

4. Anotar horários em trânsito e meios de locomoção. 

5. Relatar a ocorrência de eventos ocasionais estressantes. 

6. Relatar a presença de sintomas, preferencialmente, com horários de início e 

término e medida tomada para sua resolução. 

7. Anotar os horários em que dormiu e acordou, inclusive durante o dia (sesta) e 

qualidade do sono (bom, satisfatório, insatisfatório ou interrompido. 
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7) QUESTIONÁRIO  
1. Antes de sair para a entrevista checar se está levando todo o material necessário 

(checklist).  

2. Usar uma prancheta para apoiar o questionário. 

3. Procurar um local adequado para realizar a entrevista.  

4. Fazer as perguntas pausadamente com clareza, simpatia, concentração e paciência. 

5. Não induzir respostas e não sugerir palavras.  

6. Evitar a “influência” de outras pessoas nas respostas do adolescente. 

7. Utilize caneta azul ou preta para o registro das informações nos questionários.  

8. Evitar rasuras e escrever com letra legível. Os registros devem ser facilmente legíveis 

por ocasião da digitação.  

9. Não abreviar ou escrever siglas. 

10. Assinalar com X as opções referidas e preencher o item “Qual(is)?”, quando for o 

caso. 

11. NUNCA ofereça como opção de resposta o item NÃO SABE. Este deverá ser 

assinalado somente quando o próprio entrevistado informar. 

12. Não se deve confiar na memória. Preencha o questionário durante a realização da 

entrevista. 

13. Após realizar a entrevista, revise o questionário. Verificar se deixou alguma questão 

em branco. 
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Apêndice 9 
Questionário CorAdo.

QUESTIONÁRIO CORADO
Código da escola: _____________ 

D
ad

os
 G

er
ai

s 1. N° do questionário:    
 
 2. Data:  _______/_______/____________ 
 

3. Nome do entrevistador: 
 
 

Id
en

tif
ic

aç
ão

 

4. Nome: 
 

5. DN:  ______/______/_________ 
 

 6. Idade (anos completos):  __________  
 
 

7. Sexo:  Masculino (1)    Feminino (0) 
        

 
 8. Cor de pele:   Não branca (1)     Branca (0)    

9. Telefone: (    ) ____________________    Celular (    )  ________________________ 
 

10. Endereço:
 

A
nt

ec
ed

en
te

s 
Pe

ss
oa

is
 

11. Peso ao nascer:  ___ ___ ___ ___ g 
 

12. Altura ao nascer:___ ___,___ cm 

13. Prematuro: Sim (1)   Não (0)   Não sabe (9)   
  
 
 

 
 14. Se for menina, já menstruou?  Sim (1)    
Não (0)        
                                                        Não se aplica   
(8)

15. Se sim, com que idade menstruou pela primeira vez? __________ anos. 
 
16. Possui alguma doença?    Sim (1)   Não (0) 17. Se sim, qual(is): 

 
 

18. Usa medicamento?    Sim (1)   Não (0) 19. Se sim, qual(is): 
 
 

A
nt

ec
ed

en
te

s 
Fa

m
ili

ar
es

 

20. Alguém da família tem Pressão Alta? 
                             Pai ............................ Sim (1)        Não (0)       Não sabe (9) 
                             Mãe .......................... Sim (1)        Não (0)       Não sabe (9) 
                             Avós ......................... Sim (1)        Não (0)       Não sabe (9) 
 
21. Alguém da família tem Diabetes? 
                             Pai ............................ Sim (1)        Não (0)       Não sabe (9) 
                             Mãe .......................... Sim (1)        Não (0)       Não sabe (9) 
                             Avós ......................... Sim (1)        Não (0)       Não sabe (9) 

22. Alguém da família tem Obesidade? 
                             Pai ............................ Sim (1)        Não (0)       Não sabe (9) 
                             Mãe .......................... Sim (1)        Não (0)       Não sabe (9) 
                             Avós ......................... Sim (1)        Não (0)       Não sabe (9) 
 
23. Alguém da família tem ou teve Doença do Coração ou Derrame? (homem <55 e mulher 
<65anos): 
                             Pai ............................ Sim (1)        Não (0)       Não sabe (9) 
                             Mãe .......................... Sim (1)        Não (0)       Não sabe (9) 
                             Avós ......................... Sim (1)        Não (0)       Não sabe (9) 
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Fu
m

o 
e 

Á
lc

oo
l 

24. Você fuma algum tipo de cigarro?  
       Sim (1)        Não (0) 
 

25. Alguma vez na vida, você já experimentou 
bebida alcoólica? 
            Sim (1)        Não (0) 
 
 

26. Se já experimentou, NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, em quantos dias você tomou pelo menos um copo 
ou uma dose de bebida alcoólica? 

____________ dias nos últimos 30 dias. 
 

A
tiv

id
ad

e 
 F

ís
ic

a 
 

27. Nos últimos 7 dias você praticou alguma atividade física Leve por pelo menos 10 minutos 
(caminhada)?   
       Sim (1)     Não (0).  

Se sim, quantos dias da semana? ________ dia/sem  
Quanto tempo você gastou por dia para realizar essa atividade? _______horas _______ min. 
28. Nos últimos 7 dias você praticou alguma atividade física Moderada por pelo menos 10 minutos 
(ex.: nadar, pedalar leve na bicicleta, dançar, jogar vôlei, carregar pesos leves, fazer serviços 
domésticos na casa, no quintal ou no jardim, como varrer, aspirar e cuidar do jardim)?    Sim (1)   
Não (0).  

Se sim, quantos dias da semana? ________ dia/sem  
Quanto tempo você gastou por dia para realizar essa atividade? _______horas _______ min 
29. Nos últimos 7 dias você praticou alguma atividade física Vigorosa por pelo menos 10 minutos 
(ex.: correr, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos 
pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim e carregar pesos elevados)?        Sim (1)     Não 
(0).  

Se sim, quantos dias da semana? ________ dia/sem  
Quanto tempo você gastou por dia para realizar essa atividade? _______horas _______ min 
30. Quanto tempo por dia você passou sem realizar nenhuma atividade física (ex.: tempo sentado 
estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa, lendo, sentado ou deitado assistindo 
TV)? 

  Em um dia de semana ______ horas ______ min 
  Em um dia de fim de semana ______ horas ______ min  
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31. Nos últimos 7 dias, em quantos dias você comeu:
 
 

Não 
lembra 

Não 
consumiu 

1 d 2 d 3 d 4 d 
 

5 d 6 d 7 d 

FRUTAS (Ex.:banana, laranja, 
mamão) 

         

SUCO NATURAL DA FRUTA 
(fruta ou polpa) 

         

VEGETAIS CRUS (Ex.:alface, 
tomate) 

         

VEGETAIS COZIDOS (Ex.: 
chuchu, vagem, cenoura. 
Exceto mandioca, milho, batata, 
cará e inhame). 

         

32. Nos últimos 7 dias, quantas vezes por  dia você comeu: 

 Não 
lembra 

Não 
consumiu 

1 x/d 2 x/d 3 x/d  4 x/d 5x/d ou 
mais 

FRUTAS (Ex.:banana, laranja, mamão)        
SUCO NATURAL DA FRUTA (fruta ou 
polpa) 

       

VEGETAIS CRUS (Ex.:alface, tomate)        
VERGETAIS COZIDOS (exceto 
mandioca, milho, batata, cará e inhame) 

       

Ex
am

e 
Fí

si
co

 

33. Peso:  ___ ___ ___,___ kg 
 

34. Altura: ___ ___ ___,___ cm 

35. CC: ___ ___ ___,___ cm 

36. PA 1: ________x_________mmHg                              FC 1: _________ bmp 

37. PA 2: ________x_________mmHg                                FC 2: _________ bpm         

 

C
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o 
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a 38. Qual a formação escolar do chefe de família em sua casa?  
Analfabeto / Primário incompleto ...............................................  (    ) 0 
Primário Completo / Ginasial Incompleto ................................... (    ) 5 
Ginasial Completo / Colegial Incompleto ...................................  (    )10 
Colegial Completo / Superior Incompleto ...................................  (    )15 
Superior Completo ...................................................................... (    )21 
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39. Qual desses itens sua família possui? 
ITENS Não 

tem 
1 2 3 4 5 > 6 

Carro 0 4 9 13 18 22 26 

Televisão colorida 0 4 7 11 14 18 22 

Banheiro 0 2 5 7 10 12 15 

Empregada mensalista 0 5 11 16 21 26 32 

Rádio (excluindo o do carro) 0 2 3 5 6 8 9 

Máquinas de lavar (roupa e louça) 0 8 8 8 8 8 8 

DVD/VHS 0 10 10 10 10 10 10 

Aspirador de pó 0 6 6 6 6 6 6 

Geladeira  0 7 7 7 7 7 7 

Total de pontos / Abipeme: _______________ Classe: _________________ 
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