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RESUMO 

 

As evidências científicas apontam para um aumento substancial na prevalência do 

sobrepeso/obesidade em todos os continentes do mundo. Inicialmente observada em adultos, o 

aumento da obesidade, começa a ser, cada vez mais, observada em crianças e adolescentes. A 

inatividade física e as atividades passivas parecem ser os componentes de estilo de vida que mais 

necessitam ser investigados atualmente. O objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional, o 

tempo assistindo televisão e a atividade física de escolares da rede pública de ensino fundamental 

de Niterói, Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo transversal, em amostra probabilística de alunos 

das 12 escolas da rede de ensino municipal de Niterói, selecionada em dois estágios (turmas e 

alunos) e estratificada por escola. Nesse universo, medidas antropométricas foram obtidas, junto 

com informações sobre as características de assistir televisão e praticar atividade física, por 

questionário, na própria escola entre setembro e dezembro de 2010. O total da amostra (n=328), 

quando expandida, representa os 4.546 adolescentes de 10 a 18 anos. O estado nutricional foi 

determinado segundo critérios da Organização Mundial da Saúde, utilizando o índice de massa 

corporal para idade (IMC-I) e a estatura para a idade. Os resultados mostraram que 18,1% dos 

adolescentes estavam com sobrepeso, 7,3% com obesidade e 100% possuíam televisão em casa, 

com média de 2,3 aparelhos por residência. Foi identificado que 63,7% dos escolares não têm 

ninguém controlando o tempo de televisão, em quem sobrepeso e obesidade foi mais prevalente. 

Relativamente às atividades diárias realizadas pelos adolescentes, constatou-se que em primeiro 

lugar ficou “caminho pouco ou realizo atividades leves” (28,0%). Quase o triplo dos meninos 

realizavam atividades intensas em relação às meninas (34,8% vs 13,5%) e as meninas 

caracterizaram suas atividades diárias em atividades mais sedentárias do que os meninos (29,0% 

vs 17,7%). Pode-se concluir que a obesidade dos jovens de Niterói chegou a patamares que 

requerem intervenção imediata. O estado nutricional dos escolares teve baixa associação com 

tempo total semanal usando computador e de tela e não se associou com tempo assistindo 

televisão. 

 
Palavras-chave: Sedentarismo, obesidade, estado nutricional, adolescentes, televisão. 
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ABSTRACT 

 

Scientific evidence points to a substantial increase in the prevalence of overweight / obesity in all 

continents of the world. Initially observed in adults, the rise in obesity prevalence is also being 

observed in children and adolescents. Physical inactivity and passive activities appear to be 

components of lifestyle that need to be investigated. The objective of this study was to assess the 

nutritional status, time watching television and physical activity of adolescents from public 

schools in Niterói, Rio de Janeiro. It is a cross-sectional study in a probability sample of students 

from the 12 schools in Niterói, designed in two stages (classes and students) and stratified by 

schools. In this universe, anthropometric measurements were obtained along with information on 

television watching and physical activity behavior by questionnaires at the schools between 

September and December 2010. The total sample (n = 328), when weighted, represents the 4,546 

adolescents aged 10 to 18 years. Nutritional status was assessed according to the World Health 

Organization criteria based on the body mass index for age (BMI-I) and height for age. The 

results showed that 18.1% of the adolescents were overweight, 7.3% were obese and 100% have 

television at home, with an average of 2.3 units per household. The majority of the adolescents 

(63.7%) had no one controlling the television time, in whom overweight and obesity was more 

prevalent. Relatively to reported daily activities the adolescents indicated more frequently that 

they "walked small distances or performed light activities" (28,0%). Boys performed strenuous 

activity almost three times as musch as girls (34.8% versus 13.5%) and girls reported more daily 

sedentary activities than boys (29.0% versus 17.7%). Low correlation between watching 

television on weekends and BMI-I was observed. It can be concluded that obesity among 

adolescents from public schools in Niterói reached levels that require immediate intervention. 

The nutritional status of school children had a low correlation with total weekly time using 

computer and screen and was not associated with time spent watching television. 

 

 

Keywords: Physical inactivity, obesity, nutritional status, teenagers, television.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A televisão é onipresente, com pelo menos um aparelho de televisão na maioria das casas 

de família nos países desenvolvidos (UNESCO, 1999). Pesquisa nos EUA verificou que todos os 

adolescentes tinham televisão em casa, quase 90% tinham televisão no quarto e televisão a cabo 

(Wang et al., 2007). A televisão se tornou um entretenimento tão usual que o censo demográfico 

brasileiro indicou que havia mais domicílios brasileiros com televisão (87%) do que com 

geladeira (83,2%) (Anjos, 2006). A juventude mundial aderiu à televisão como passatempo 

dominante em momentos diferentes do dia (Ludwig & Gortmaker, 2008). 

Diversos autores nas últimas décadas se dedicaram ao estudo do comportamento de 

jovens à frente da televisão, os reflexos deste comportamento para formação de um estilo de vida 

sedentário e sua contribuição para o excesso de peso (Gortmaker et al., 1996; Dennison, 2002; 

Rivera et al., 2010). Assistir televisão representa um dos maiores comportamentos sedentários e 

tem sido associado com o aumento na prevalência de obesidade (Vioque et al., 2000). A premissa 

é que quanto maior for o tempo gasto em frente à televisão menor será a prática de atividade 

física e maior será o ganho de peso e obesidade na infância (Sichieri & Souza, 2008). De fato, a 

redução da prática da atividade física é fator predisponente à obesidade, que aparece como 

resultado do desequilíbrio entre a ingestão e o gasto energético (Anjos, 2006). Embora a 

atividade física tenha fundamental importância na vida das crianças, tem-se verificado uma 

tendência cada vez maior à adoção de padrões comportamentais hipocinéticos, caracterizados por 

um predomínio de atividades de lazer passivo (assistir televisão, usar jogos eletrônicos) em 

detrimento das atividades fisicamente (Barros & Nahas, 2003). Para Mendonça & Anjos (2004) a 

aquisição de bens de consumo duráveis por parte da população pode contribuir para o crescente 

uso da televisão como principal meio de lazer. 
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Com relação ao hábito de assistir televisão, existe uma tendência atual de utilizar o tempo 

em horas diárias diante de uma televisão como indicador de vida sedentária, explicando, dessa 

maneira, a epidemia da obesidade. De fato, essa variável é de fácil obtenção e tem lógica, do 

ponto de vista explicativo, ao incorporar um hábito que poderá diminuir a prática esportiva de 

lazer e aumentar a ingestão energética, particularmente em crianças/adolescentes (Mendonça & 

Anjos, 2004). A utilização do tempo assistindo televisão, somado ao tempo de utilização do 

vídeo game e computador (tempo de tela), atividades também sedentárias mais recentes, poderá, 

no futuro próximo, se transformar em um indicador mais completo de comportamento sedentário 

com possível associação com sobrepeso, obesidade e risco metabólicos em adolescentes (Elgar et 

al., 2005). 

Pesquisa espanhola menciona que o tempo assistindo televisão pode ser um melhor 

indicador do que outras variáveis utilizadas para descrever a atividade física, particularmente 

durante o tempo de lazer (Vioque et al., 2000). Da mesma forma, nos EUA utiliza-se a 

quantidade de horas assistindo televisão por semana como um indicador de atividade sedentária 

(Albertson et al., 2009) já que, a exposição de crianças e adolescentes americanos à televisão 

excede o tempo que eles passam na sala de aula (Bar-on, 2000). 

Como dados populacionais sobre o tempo assistindo televisão e suas consequências para a 

saúde em segmentos da população brasileira são escassos, o objetivo principal do presente estudo 

foi avaliar a relação entre o estado nutricional, o tempo assistindo televisão e a atividade física de 

uma amostra probabilística de adolescentes da rede pública de ensino fundamental de Niterói, 

Rio de Janeiro. 



17 
 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A obesidade vem aumentando acentuadamente ao longo dos últimos anos principalmente 

entre os adolescentes, tornando-se importante preveni-la e tratá-la para que suas complicações 

não se estendam à vida adulta (Celestrino & Costa, 2006; Guo et al., 1994; Kikuchi et al., 1994). 

De acordo com a mais recente Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), no Brasil, 20,5% dos 

adolescentes estão com sobrepeso e 4,9% são obesos (IBGE, 2010a). De uma forma simplista 

pode-se considerar que o aumento da ingestão energética (IE) seja a única causa da obesidade, 

mas o tempo que os jovens dedicam a atividades sedentárias tem aumentado drasticamente nas 

últimas décadas e ajuda a explicar a epidemia de obesidade (Hernández et al., 1999). O aumento 

do padrão sedentário, ou seja, assistir televisão em média de 3 a 4,5h por dia tem sido sugerido 

como determinante do comportamento de adolescente com obesidade (Must & Parisi, 2009) já 

que o tempo diário assistindo televisão constitui uma característica primordial que pode interferir 

na aquisição de outros hábitos de vida mais saudáveis na idade escolar (Ruano & Pujol, 1997). 

Um estudo americano com adolescentes de 12-17 anos verificou que a prevalência de 

obesidade aumentava 2% para cada hora por dia adicional de televisão assistida (Dietz et al., 

1985). A partir deste estudo, houve aumento no interesse em investigar o comportamento de 

jovens à frente da televisão e os reflexos para formação de um estilo de vida sedentário e a 

contribuição para o excesso de peso (Hancox & Poulton, 2006; Sichieri & Souza, 2008). 

O tempo excessivo dedicado a assistir televisão mostra-se como um marcador universal 

para identificação de crianças e adolescentes inseridos em estilos de vida que valorizam 

inadequados hábitos alimentares e de inatividade física (Wong et al., 1992). Porém, as 

recomendações nesta área variam entre países, desde ≤ 2 horas/dia nos EUA e Austrália, até 

estudos que mencionam que estas quantidades devam ser específicas segundo a realidade/cultura 
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de cada país (Janssen et al., 2005). Apesar da carência de estudos sobre a prática de atividade 

física e o tempo assistindo televisão, e sua associação com o estado nutricional, em segmentos da 

população brasileira, pesquisadores sugerem que programas de promoção de saúde e atividade 

física incluam a redução do tempo assistindo televisão para valores abaixo de 3h/dia (Silva & 

Malina, 2003) e consideram como adolescentes com estilos de vida inadequados, os que têm o 

hábito de assistir a televisão por 3 ≥ horas ao dia (Nunes et al., 2007). 

Diferenças regionais identificadas em um estudo comparativo de 39 países apontaram 

para a necessidade de se realizar estudos nacionais já que as conclusões baseadas localmente, ou 

mesmo em estudos representativos a nível nacional, não podem ser generalizáveis (Melkevik et 

al., 2010). Como a quantidade de domicílios com aparelhos de televisão vem aumentando e o 

tempo que os adolescentes gastam assistindo televisão pode ter aumentado nas últimas décadas 

no país, faz-se necessário realizar pesquisas para identificar as consequências deste 

comportamento no intuito de melhor planejar ações de intervenção para prevenção da obesidade. 
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3. OBJETIVOS: 

 

Objetivo Geral 

• Identificar as características do estado nutricional, o tempo assistindo televisão e a atividade 

física e suas interrelações em uma amostra probabilística de adolescentes da rede pública 

de ensino fundamental de Niterói, Rio de Janeiro. 

 Objetivos específicos 

• Descrever o estado nutricional antropométrico dos adolescentes escolares de Niterói. 

• Identificar o perfil da atividade física realizada pelos adolescentes escolares de Niterói dentro 

e fora da escola. 

• Descrever as características do tempo assistindo televisão dos adolescentes escolares de 

Niterói. 

• Verificar a relação entre a prática de atividade física e o estado nutricional dos adolescentes 

escolares de Niterói. 

• Verificar a relação entre a prática de atividade física e o tempo assistindo televisão dos 

adolescentes escolares de Niterói. 

• Verificar a relação entre o tempo assistindo televisão e o estado nutricional dos adolescentes 

escolares de Niterói. 

• Verificar a influência do controle do tempo de assistir televisão no estado nutricional de 

adolescentes escolares de Niterói. 

• Verificar a relação entre o tempo assistindo televisão somado a computador e vídeo game e as 

variáveis antropométricas dos adolescentes escolares de Niterói. 

• Relacionar o estado nutricional dos pais com o dos filhos adolescentes.  
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

A seguir, serão apresentadas pesquisas feitas em diversas partes do mundo, nos três 

pilares desta dissertação. O primeiro pilar é o estado nutricional, com foco no sobrepeso e 

obesidade; o segundo é a atividade física, com seus benefícios para a saúde, recomendações, para 

a saúde, quanto à freqüência, duração e intensidade; e o terceiro é o tempo assistindo televisão, 

incorporando, sempre que possível, o tempo utilizando vídeo game e computador que, quando 

somados ao tempo de televisão, pode ser chamado de tempo de tela. Por fim, comenta-se sobre a 

relação entre os três pilares. 

 

Sobrepeso e obesidade em adolescentes 

 

Em estudos de avaliação nutricional, a adolescência é, frequentemente, definida como o 

período compreendido entre 10 e 20 anos de idade (Gomes et al., 2010). Este período é marcado 

por profundas e rápidas transformações biológicas, emocionais e sociais na vida do ser humano 

(Barros & Nahas, 2003). Uma tendência crescente de obesidade nos EUA levou pesquisadores a 

reconhecerem que a obesidade na infância e adolescência é um problema de saúde pública (Singh 

et al., 2008). A obesidade na infância, particularmente na adolescência, é uma preditor chave de 

obesidade na idade adulta. Portanto, os adolescentes devem ser uma prioridade da população para 

as intervenções de prevenção (Wilson et al., 2007). 

A obesidade é definida, segundo a OMS, como uma doença caracterizada pelo excesso de 

gordura corporal que traz prejuízos à saúde, contudo não se sabe qual é o limite de aceitabilidade 

da quantidade de gordura antes que haja repercussões à saúde (Anjos, 2006). A obesidade é uma 

alteração complexa que é causada por riscos genéticos e não genéticos de natureza diversa 
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(Hebebrand & Hinney, 2009). A obesidade e o sobrepeso resultam de um desequilíbrio entre a IE 

e o gasto energético (GE) a longo prazo (Daniels et al., 2005; Lasserre et al., 2007). Praticamente 

quase a totalidade dos casos de obesidade consiste de um quadro prolongado de balanço 

energético (BE) positivo (também chamado de obesidade exógena) e não de alterações hormonais 

ou de endocrinopatias (chamadas de obesidade endógena) como imaginado pela população leiga 

(Anjos, 2006).  

O excesso de gordura corporal, outrora considerado um privilégio dos ricos, atualmente 

não tem sido associado, tão somente, a um problema estético, em desacordo com o padrão social, 

mas também com graves problemas de saúde (Costa et al., 2006). O excesso de peso é 

considerado uma ameaça crescente à saúde das populações e estende-se como epidemia mundial 

(Anjos & Muller, 2006). O sobrepeso e a obesidade aumentam o risco de doenças crônicas não 

transmissíveis, particularmente a doença coronariana, o acidente vascular cerebral, a osteoartrite 

e o câncer do endométrio, da mama, da próstata e do cólon. Além disso, as alterações metabólicas 

principais associadas à obesidade são: 1) dislipedemia; 2) hipertensão; 3) resistência a insulina e 

intolerância a glicose e; 4) alteração no sistema de coagulação (Anjos, 2006).  

Uma vez considerado um problema apenas nos países de alta renda, o sobrepeso e a 

obesidade estão aumentando drasticamente em países de baixa e de renda média, especialmente 

em ambientes urbanos (WHO, 2005; Laxmaiah et al., 2007). A prevalência de obesidade 

apresenta crescimento progressivo nos países em desenvolvimento por estarem “importando” 

determinados hábitos ocidentais sem, no entanto, apresentarem acesso a informações e políticas 

de saúde que atendam adequadamente a população (Oliveira et al., 2003). Sobrepeso e obesidade 

representam uma ameaça crescente para a saúde das populações em um número crescente de 

países. Na verdade, eles são agora tão comuns que eles estão substituindo os problemas mais 
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tradicionais, como desnutrição e doenças infecciosas como as causas mais significativas de 

problemas de saúde (WHO, 2005). 

Crianças e adolescentes não estão se engajando em comportamentos de prevenção da 

obesidade nos níveis recomendados, contribuindo para a crescente prevalência de sobrepeso e 

obesidade (Driskell et al., 2008). Existe um consenso crescente de que uma maior quantidade de 

investimento é necessário para combater os ambientes que favorecem a obesidade (Flynn et al., 

2006) e tem sido demonstrado que ser obeso na infância quase duplica o risco de ter essa 

condição durante a vida adulta (Olivares et al., 2004). A consequência mais significativa, em 

longo prazo da obesidade na infância é a sua persistência na idade adulta, com todos os riscos de 

saúde inerentes (Baur & O'Connor, 2004).  

Estudo Porto Riquenho concluiu que a obesidade tem uma influência negativa sobre a 

saúde não só na vida adulta, mas também na infância (Tanasescu et al., 2000). Na Índia a 

obesidade infantil é um problema emergente na área urbana e o aumento na prevalência de 

sobrepeso e obesidade infantil podem ser importantes contribuintes para a epidemia de obesidade 

adulta (Kuriyan et al., 2007). Na França, a obesidade é hoje o problema nutricional mais 

prevalente (Delmas et al., 2007). No Irã, a prevenção da obesidade em crianças e adolescentes 

vem sendo apregoada como uma prioridade para a saúde pública (Maddah & Nikooyeh, 2010). 

Em todos os países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia e Suécia) um aumento 

constante na massa corporal e no IMC são relatados (Samuelson, 2000). Já na China, o excesso 

de peso corporal em adolescentes será num futuro próximo, um grande problema de saúde 

pública para a polução (Xu et al., 2007). 

 

 

 



23 
 

Benefícios da atividade física 

 

A atividade física é um importante componente de um estilo de vida saudável, com 

implicações para a prevenção de doenças crônicas e obesidade (Neumark-Sztainer et al., 2003). 

Além da sua reconhecida associação com a melhora na aptidão cardiorrespiratória, na auto-estima 

e na diminuição nos níveis de stress, a atividade física na adolescência também diminui o risco de 

se ter câncer de mama, fraturas ósseas, hipertensão arterial e altos índices de gordura corporal na 

fase adulta (Hallal et al., 2006).  

O aumento na atividade física em populações com perfil sedentário pode reduzir 

significativamente o risco de síndrome metabólica em crianças e indivíduos saudáveis (Ekelund 

et al., 2009) tanto a curto como a longo prazo (Silva & Malina, 2000; Albertson et al., 2009) e 

tem mostrado ser um fator importante na manutenção do peso (Dowda et al., 2001; Casazza & 

Ciccazzo, 2006; Laxmaiah et al., 2007; Sugiyama et al., 2007) podendo, desta forma, inverter a 

tendência de aumento da obesidade em crianças e osteoporose na fase adulta (Troiana et al., 

1995) ao manter o equilíbrio energético e saúde em longo prazo (Albertson et al., 2009). Assim, a 

prática de atividade física regular por crianças e adolescentes é uma estratégia de prevenção de 

doenças e promoção da saúde (Strong et al., 2005) e existem, por exemplo, nos EUA proposta de 

campanhas nacionais para aumentar as oportunidades para meninos e meninas participarem em 

programas de atividade física (Crespo et al., 2001). 

 

A recomendação de atividade física para adolescentes 
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A seguir, serão apresentadas algumas recomendações de instituições internacionais e 

pesquisas que foram usadas como referência de recomendação para atividade física em estudos 

com adolescentes no mundo.  

A atividade física regularmente por pelo menos 30 minutos de intensidade moderada na 

maioria dos dias. Entretanto, mais atividade pode ser necessária para controlar o peso (WHO, 

2005). Já para adolescentes, pesquisadores canadenses e americanos, após vasta revisão 

sistemática, concluíram que jovens em idade escolar devem participar diariamente de 60 minutos 

ou mais de atividade física moderada a vigorosa, com desenvolvimento adequado, agradável e 

que envolva uma variedade de tipos de atividades (Strong et al., 2005).  

Nos EUA, crianças e adolescentes são aconselhados a ter um mínimo de 30 a 50 minutos 

de atividade moderada ou praticar exercício intenso na maioria dos dias da semana (Wang et al., 

2007). A recomendação publicada pela Associação Americana do Coração para a quantidade de 

atividade física é de 30 a 60 minutos de exercício diário regular. Estas recomendações aplicam-se 

às crianças com massa corporal normal, bem como às crianças com sobrepeso (Daniels et al., 

2005). Na Inglaterra, a recomendação para adolescentes é de que eles devem realizar pelo menos 

20 minutos de atividade física intensa três dias por semana ou 30 minutos de atividade física 

moderada cinco dias por semana (Corbin et al., 2004).  

Em Taiwan, pesquisa menciona que estratégias diferentes para cada sexo são necessárias 

para prevenção de obesidade, e devem incluir uma recomendação de intensidade intensa de 

atividade física por mais de 120 minutos por semana (Liou et al., 2010). A recomendação para 

crianças e adolescentes na Suécia é de um mínimo de 60 minutos de atividade física, pelo menos 

de intensidade moderada todos os dias (Nowicka, 2005).  

No Canadá, pesquisa utilizou para efeito de comparação entre ativos e não ativos, o 

critério de realizar 60 minutos, em pelo menos cinco dias da semana para todas as faixas etárias 
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(Mark & Janssen, 2008). Na Espanha, pesquisa com adolescentes utilizou como referência ter 

realizado mais de 180 minutos por semana de atividade física para ser definido como jovem ativo 

(Rodríguez et al., 2008). 

Estudos no Brasil, em geral, seguem a recomendação de 60 minutos diários, ou 300 

minutos semanais, de atividade física de moderada a vigorosa (Hallal et al., 2006; Silva et al., 

2008). Em um estudo realizado em Campina Grande, PB, foram considerados como estilos de 

vida inadequados os adolescentes que não realizavam o mínimo de 150 minutos de atividade 

física de lazer por semana (Nunes et al., 2007). 

 

Atividade física em adolescentes  

 

Um dos fatores em nível mundial sugerido para prevenção da obesidade é incentivar a 

prática de atividade física (Bibiloni et al., 2010). Contudo, a inatividade física é destaque entre as 

crianças e adolescentes dos países industrializados (Hebebrand & Hinney, 2009), em escolares 

estão a diminuir e este declínio potencialmente é carregado para o resto da vida (Kimm et al., 

2005) e continua a ser um problema de saúde pública (Haskell et al., 2007). Em função do 

crescente sedentarismo e altos níveis de obesidade pediátrica e na adolescência, qualquer 

oportunidade para aumentar a atividade física das crianças e adolescentes devem ser apoiadas 

(Landsberg et al., 2008; Singh et al., 2008; Melkevik et al., 2010), pois a prática regular é 

fundamental para a prevenção do ganho de peso anormal e manutenção do peso (Daniels et al., 

2005).  

A avaliação da atividade física é atualmente uma das áreas mais investigadas na 

epidemiologia quando o enfoque é a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. No 

entanto, ainda são poucos os instrumentos para a avaliação da atividade física aplicados à 
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epidemiologia no Brasil. Quando o objetivo é avaliar crianças e adolescentes, o problema é ainda 

maior (Floriano et al., 2006). Na Espanha, estudo aponta que lá também há ainda deficiências no 

emprego de instrumentos para medir a atividade física (Bibiloni et al., 2010). 

No Brasil, pesquisadores avaliam a atividade física dos adolescentes com acelerômetros, 

pedômetros e questionários. De fato, os questionários, de maneira geral, são os instrumentos mais 

comuns praticados em estudos de base epidemiológica em função do seu baixo custo e 

praticidade mas, ainda que o caráter objetivo da sua informação seja questionável, tal fato não é 

suficiente para sua invalidação (Oliveira & Maia, 2001). Na cidade brasileira de Corumbá, MS, 

crianças eutróficas foram mais ativas e gastaram menos tempo em atividades sedentárias do que 

crianças com sobrepeso, evidenciando que é fundamental educar para a adoção de hábitos 

saudáveis, desde a infância (Baruki et al., 2006). Já na cidade de Maceió, AL, 93,5% dos jovens 

avaliados não praticavam atividade física de moderada a intensa ao longo da semana (Rivera et 

al., 2010). 

Nos países nórdicos, o tempo despendido com atividades ociosas foi de 9-10h, enquanto a 

atividade nos esportes ocupava apenas 0,5-1h por dia (Samuelson, 2002). Na Índia, cerca de 45% 

dos adolescentes não participava de jogos ao ar livre (Laxmaiah et al., 2007). Segundo uma 

representante pesquisa realizada em 2002 nos EUA, 61,5% das crianças de idade entre 9 e 13 

anos, não participava de qualquer atividade física organizada durante a escola (CDC, 2003).  

Existe grande variabilidade na porcentagem de participantes fisicamente ativos durante 60 

minutos ou mais, de cinco ou mais dias da semana em adolescentes. Na França o valor foi de 

19,3% e nos EUA e Inglaterra os percentuais foram bem maiores (49,5%; Janssen et al., 2005 e 

51%; Corbin et al., 2004, respectivamente). Nos EUA, apenas 66,1% dos jovens relataram ter 

pelo menos 20 minutos de exercício intenso ou 30 minutos de exercício leve em ≥ 5 dias nos 7 

dias anteriores à pesquisa (Wang et al., 2007). 
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Tempo assistindo televisão dos adolescentes  

 

O tempo destinado a assistir televisão vem sendo usado como um marcador de estilo de 

vida sedentário em crianças e adolescentes (Silva et al., 2007a) e de estilos de vida que valorizam 

inadequados hábitos alimentares (Wong et al., 1992). Desde a introdução dos primeiros 

programas infantis em 1950, a televisão se tornou o passatempo dominante da juventude de todo 

o mundo industrializado (Ludwig & Gortmaker, 2008). Depois de dormir e ir à escola, o que 

mais consome o tempo das crianças é assistir televisão (Crivelaro et al., 2006). De fato, assistir 

televisão é a segunda atividade, depois do sono, mais importante quantitativamente na vida de 

crianças em países do ocidente e ultrapassam largamente o tempo despendido na escola (Ruano 

& Pujol, 1997), ademais, adolescentes passam uma parte substancial de suas vidas à frente de um 

televisor (Robinson, 1998), o que para pesquisadores gregos, representa uma nova área de 

“morbidade pediátrica" (Vlachou et al., 1996).  

Segundo estimativa da Academia Americana de Pediatria, crianças gastam, em média, 

6,5h por dia, com vários meios de comunicação combinados o que, ao atingir a idade média de 70 

anos, significará o equivalente de 7 a 10 anos assistindo televisão (AAP, 2001). 

Diante disso, a frequência e o tempo assistindo televisão tem sido mensurado por 

pesquisadores em todo o mundo. Na Itália, 100% dos escolares investigados responderam assistir 

televisão pelo menos um dia por semana, mas 61% declararam assistir televisão seis dias por 

semana (Fainardi et al., 2009). Já na China quase a totalidade dos entrevistados (92,2%) relatou 

assistir televisão (Parvanta et al., 2010). Estudos feitos em várias regiões do Brasil apresentaram 

média diária de horas assistindo televisão muito diferente. O Quadro 1: apresenta o tempo em 

horas diárias assistindo televisão em diversos países e em quatro regiões do Brasil. 
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Quadro 1: Características de estudos que avaliaram o tempo diário assistindo televisão em diversos locais.  

Autor/Ano Local n / característica da 

amostra 

Idade 

(anos) 

Tempo

(horas) 

Principais conclusões 

Pelo Mundo      

Fainardi et al. (2009) Itália  112/ Conveniência 9-11 1,4  O sobrepeso/obesidade foram maiores entre os 

meninos que assistiam televisão durante o jantar. 

Hardy et al. (2006) Austrália  434/Conveniência 12-13  2,3  O ambiente familiar foi associado com 

adolescentes assistindo televisão ≥ 2 horas por dia. 

Henry et al. (2004) Emirados 

Árabes 

58/Conveniência 11-16 2,5 Assistir televisão foi significativamente maior 

durante o fim de semana do que durante a semana. 

Bulck & Mierlo 

(2004) 

Bélgica  2.546/Populacional 12-16 3,1 Assistir televisão foi associado com ingestão de 

alimentos. 

Vioque et al. (2000) Espanha 1.772/Populacional 15-18 3,3 A obesidade foi associada a assistir televisão. 

Vlachou et al. (1996) Grécia  4.984/Populacional 6-13 3,4 Não houve correlação entre peso corporal e a 

quantidade de tempo assistindo televisão. 

Maddah & Nikooyeh 

(2010) 

Irã 2.577/Populacional 12-17  3,5  O risco de sobrepeso/obesidade foi maior nas 

meninas, cuja mãe tinha sobrepeso ou obesidade. 

Hernández et al. 

(1999) 

México  461/Populacional 9-16 4,1 Assistir televisão foi associado com maior risco de 

obesidade.  
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Quadro 1: Continuação  

Pelo Brasil      
Região Nordeste      

Rivera et al. (2010) Maceió, AL 1.253/Populacional 10-17 3,6 Associação significante entre maiores horas 

assistindo televisão e obesidade. 

Região Centro-Oeste      
Baruki et al. (2006) Corumbá, 

MS 

403/Populacional 7-10 3,0 Os eutróficos são mais ativos e gastam menos tempo 

assistindo à televisão que os com sobrepeso.  

Região Sudeste      
Amaral & Palma 

(2001) 

Rio de 

Janeiro, RJ 

56/Conveniência 10-11 2,3 Alta e significante associação entre o tempo 

assistindo à televisão e prevalência da obesidade. 

Silva et al. (2007b) Ilhabela, SP 233/Conveniência 9-15 3,7 As associações entre tempo assistindo televisão e 

aptidão física foram baixas. 

Silva & Malina 

(2003) 

Niterói, RJ 323/Populacional 14-15 4,7  A associação entre assistir televisão e sobrepeso foi 

positiva.  

Calestrino & Costa 

(2006) 

Osasco, SP 42/Conveniência 10-12 6,0 Escolares com sobrepeso/obesidade praticaram 

menos atividade física.  

Região Sul       
Pelegrini et al. (2008) Florianópolis, 

SC 

40/Conveniência 14-16 3,0 Correlação positiva entre o tempo assistindo 

televisão com a gordura corporal. 

Dutra et al. (2006) Pelotas, RS 810/Populacional 10-19 3,5 O número de horas diárias assistindo televisão esteve 

diretamente associado com sobrepeso. 

Hallal et al. (2006) Pelotas, RS 4.452/Populacional 10-12 3,3 Sedentarismo se associou positivamente ao tempo 

diário assistindo televisão. 
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Tempo Assistindo Televisão somado a utilização de vídeo game e computador 

(Tempo de Tela) 

 

Nos últimos anos começaram a surgir, em estudos isolados, análise de tempo de tela 

baseada no tempo gasto assistindo televisão, usando computador ou jogando vídeo game (Must et 

al., 2007). Como opções de tempo de atividade de lazer em particular a utilização da internet, 

multiplicaram-se consideravelmente ao longo da última década e os adolescentes muitas vezes se 

envolvem em diversas atividades simultaneamente, medidas mais completas do tempo de tela 

pode ser necessária para avaliar o comportamento sedentário diário deste grupo (Must et al., 

2007). Os comportamentos baseados em tempo de tela estão positivamente associados com 

sobrepeso, obesidade e risco metabólicos em crianças e adolescentes (Elgar et al., 2005). Tanto 

assim, que estudo na Grécia alertou que quando crianças apresentarem obesidade, os pediatras 

devem verificar se existe histórico de “tempo de tela" (Vlachou et al., 1996). 

Fatores espontâneos como o número de canais de televisão disponíveis e oportunidades de 

atividade física também podem ter importante influência no tempo de tela (Jago et al., 2008). 

Atualmente, a Austrália está fazendo esforços nacionais para aumentar a atividade física entre 

crianças e adolescentes que estão inseridos em comportamentos baseados em tempo de tela 

(Melkevik et al., 2010), semelhantemente, o que vem ocorrendo no México, cujas intervenções 

preventivas de obesidade têm explorado estratégias para reduzir o tempo de tela na adolescência 

(Lajous et al., 2009). No Canadá, pesquisa menciona que intervenções de saúde pública, baseada 

no estilo de vida para a juventude, devem incluir um componente específico destinado a reduzir o 

tempo de tela (Mark & Janssen, 2008). De fato, a redução da visualização em tela poderia ser um 

meio eficaz de prevenção obesidade (Jago et al., 2008) 
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Vale ressaltar por exemplo, que o ambiente familiar também pode influenciar a juventude 

no tempo de tela. Nos EUA, quando a mãe estabelecia limites claros para a criança, existiu 

associação com baixos níveis de sedentarismo entre os adolescentes (Schmitz et al., 2002). 

 

Relação entre atividade física, assistir televisão e obesidade 

 

O papel da televisão no quadro epidemiológico nutricional de adolescentes tem 

preocupado cientistas do mundo inteiro que buscam identificar se existe alguma relação entre 

assistir televisão e o estado nutricional e o impacto da propaganda na estimulação ao consumo 

incorreto de alimentos. De acordo com Dietz (2001), assistir televisão está associado a aumento 

na IE, o que pode afetar o BE e posterior ganho de peso. Neste sentido, a propaganda voltada 

para jovens pode ter papel importante na maior IE (Dietz & Strasburger, 1991; Halford et al., 

2004, Samuelson, 2000). Em estudo realizado na Nova Zelândia, adolescentes que assistiam mais 

televisão eram significativamente mais propensos a serem consumidores de alimentos mais 

comumente anunciados na televisão (Utter et al., 2006), mesmo padrão observado em amostra de 

adolescentes na Espanha (Vioque et al., 2000). Assistir televisão pode fornecer um contexto que 

encoraje frequentes lanches ou excessos (Salmon et al., 2006; Ebbeling et al., 2002). 

Existem, portanto, pelo menos, quatro explicações para darem conta da relação entre 

assistir televisão e obesidade. A primeira é que assistir televisão é uma atividade sedentária, 

consequentemente de pouco GE e a segunda, pelo aumento da IE. Semelhantemente, nos EUA, 

dois principais mecanismos pelos quais assistir televisão contribuem para a obesidade têm sido 

sugeridos: ela reduz o GE de deslocamento em atividade física e induz dietas com aumento da IE, 

quer durante o tempo assistindo televisão ou como alteração no comportamento posterior, 

influenciado pela publicidade de alimentos (Robinson, 1999). Uma terceira explicação seria a 
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combinação entre redução no GE e aumento na IE concomitante (Plourde, 2006). A quarta 

explicação está relacionada ao modelo de comportamento dos pais que podem influenciar no tipo 

de alimentação, no tempo assistindo televisão e atividade física que os filhos realizam, por meio 

da reprodução do comportamento dos genitores. 

A seguir serão apresentadas pesquisas realizadas em várias partes do mundo sobre as 

quatro explicações sobre a relação entre realizar atividade física, assistir televisão e obesidade. 

 

A primeira explicação: 

 

A primeira explicação que tem sido levantada é que a relação entre assistir televisão e 

obesidade ocorre pela natureza deste comportamento ser caracterizado por uma atividade 

sedentária. O que caracteriza um indivíduo ser sedentário é o fato de seu comportamento ser 

predominantemente de pouco movimento, ou seja, hipocinesia. 

De fato, pesquisadores reconhecem que assistir televisão é uma atividade de caráter 

sedentário ou hipocinético (Katz et al., 2008) e que consome uma grande parte do tempo de lazer 

(Gortmaker et al., 1996). A televisão, hoje em dia, representa uma das principais formas de 

passatempo humano de todas as faixas etárias e estes longos períodos em frente à televisão 

conduzem ao sedentarismo (Borges et al., 2007). De acordo com Amaral & Palma (2001), um 

dos principais fatores envolvidos na diminuição dos níveis de atividade física, contribuindo para 

a instalação do sedentarismo no cotidiano de crianças e adolescentes, é o tempo diário gasto 

assistindo televisão. 

Diante da televisão, o estímulo visual predominante oportuniza um entretenimento que 

necessita de pouca movimentação. Por isso, recentemente, Melkevik et al. (2010) concluíram que 
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o crescente número de atividades sedentárias, como televisão por satélite, se tornaram uma 

preocupação.  

Assistir televisão provoca um desequilíbrio no BE que tende ao acúmulo de energia, já 

que o GE requerido para tal é menor do que o exigido em atividades como correr (piques e 

brincadeiras), andar de bicicleta, patins, skate, jogar bola (Amaral & Palma, 2001; Ebbeling et al., 

2002). De fato, Rivera et al. (2010) comentam que assistir televisão não requer GE acima da taxa 

metabólica de repouso. Frutuoso (2003) pensa de forma semelhante e diz que a contemporânea 

redução no GE se apresenta como um dos fatores determinantes da atual epidemia de obesidade 

observada em grandes centros urbanos.  

A alta prevalência de sobrepeso em adolescentes dos Emirados Árabes é uma séria 

preocupação para a saúde pública. As intervenções são urgentemente necessárias para enfrentar o 

problema dos baixos níveis de atividade física e altos níveis de inatividade neste grupo (Henry et 

al., 2004). Estudo na Austrália menciona que a inatividade física está associada de forma 

transversal com excesso de peso, e longitudinalmente, com ganho de peso (Salmon et al., 2000). 

A redução da prática da atividade física, entendida como qualquer movimento realizado através 

da contração da musculatura esquelética que resulte em GE (Caspersen et at., 1985) é fator 

predisponente à obesidade (Anjos, 2006). Em geral, aumentos no GE através da atividade física 

sem alterações concomitantes na ingestão de energia produzem modesta perda de peso (Fulton et 

al., 2001). 

Estudo brasileiro concluiu que quanto menor o tempo assistindo televisão, maior a 

realização de atividade física no lazer (Hallal et al., 2006; Salmon et al., 2006). De acordo com 

Mendonça & Anjos (2004), a redução do nível de atividade física e sua relação com a ascensão 

na prevalência da obesidade se referem, em parte, às alterações no padrão de atividades de lazer, 
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que passaram de atividades de GE acentuado, como práticas esportivas, para longas horas diante 

da televisão ou do computador com redução do GE total diário.  

Nos EUA, têm-se sugerido que um dos principais mecanismos pelo qual assistir televisão 

contribui para a obesidade é a redução da atividade física (Nunes et al., 2007; Robinson, 1999). 

Estudo feito nos EUA com jovens escolares de 6 a 15 anos de idade que assistiam televisão por 

períodos mais longos (≥ 2 horas / dia) diagnosticou que eles eram mais prováveis de ter excesso 

de peso ou serem obesos do que os que assistiam televisão por menos tempo (Fulton et al., 2009). 

Estudo feito em Pelotas, RS, mostrou que a chance de obesidade nos jovens que assistiam 

televisão por até 4 horas diárias foi metade do que nos que assistiam televisão por 5 ou mais 

horas (Monteiro et al., 2004). Em Florianópolis, SC, pesquisa concluiu que quanto maior o tempo 

assistindo televisão, maior a inatividade física, e maior a tendência ao acúmulo de gordura 

corporal (Pelegrini et al., 2008). Pesquisa feita em Osasco, SP, com os escolares de 10-12 anos, 

comprovou que os participantes com sobrepeso/obesidade praticavam menos atividade física que 

os escolares com peso normal (Calestrino & Costa, 2006). 

De acordo com Pinho & Petroski (1999), a prevalência do comportamento sedentário 

entre adolescentes pode ser um fator agravante para o acúmulo de gordura corporal, contribuindo 

para o desenvolvimento da obesidade, enquanto que um aumento nos níveis diários de atividade 

física pode reduzir a adiposidade corporal e seus efeitos adversos. Para evitar declínio na 

atividade física entre os adolescentes, é essencial identificar os fatores correlacionados com a 

atividade física que são passíveis de mudança e podem ser abordadas dentro de intervenções 

(Neumark-Sztainer et al., 2003). Oportunidades para brincar espontaneamente podem ser a única 

exigência que os jovens precisam para aumentar a sua atividade física (Dietz, 2001). Deve-se 

estimular os adolescentes a ter um estilo de vida ativo (correr, brincar, pedalar, jogos e práticas 

esportivas) (Guedes & Guedes, 2000). Entretanto, jovens podem precisar de ajuda no 
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gerenciamento do tempo, para tornar a atividade física uma prioridade e encontrar maneiras de 

encaixar a atividade física em suas atividades diárias (Neumark-Sztainer et al., 2003).  

Por mais que estudos (Fulton et al., 2009; Monteiro et al., 2004; Xu et al., 2008) apontem 

para uma relação entre o tempo assistindo televisão e o excesso de peso, dois estudos brasileiros 

não encontraram associação entre assistir televisão e excesso de peso. Em Santa Catarina não se 

encontrou associação entre o tempo assistindo televisão (> 2h) e o excesso de massa corporal 

(Silva et al, 2008) e em Mato Grosso do Sul também não se encontraram associações 

significativas entre tempo assistindo televisão e gordura corporal relativa em nenhuma das 

escolas avaliadas (Piovesan et al., 2002). Segundo Bulck & Hofman (2009), é um equívoco por a 

culpa pelo reduzido nível de atividade física em crianças e adolescentes à televisão. Segundo 

estes autores, não há razão para se crer que assistir televisão simplesmente substitua passatempos 

fisicamente ativos, ou seja, o foco deve ser na reduzida prática de atividade física e não no tempo 

assistindo televisão. 

 

A segunda explicação: 

 

A relação entre assistir televisão e obesidade também tem sido estudada pelo fato do 

aumento da IE. A relação, na infância, parece não apenas uma questão de excessiva atividade 

sedentária, mas também da exposição à publicidade alimentar que promove aumento na IE 

(Halford et al., 2004) e BE positivo (Lasserre et al., 2007). 

Parece seguro afirmar que assistir televisão é geralmente acompanhado pela ingestão de 

alimentos e lanches (Bulck & Mierlo, 2004). Deve-se atentar para o número de adolescentes que 

assistem televisão enquanto se alimentam, pois isso pode causar uma distração, resultando em 

uma falta de conhecimento real da ingestão de alimentos (Fiates et al., 2008). 
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Assistir televisão pode ser facilmente acompanhado de comer, e as frequentes 

propagandas de alimentos relacionados que são projetados para invocar a sensação de fome pode 

resultar em uma associação de maior ingestão de alimento para aqueles que assistem 

regularmente mais televisão. Já o uso do computador, pelo contrário, mantém as duas mãos do 

indivíduo ocupadas e é menos acompanhado por estímulos para se alimentar e, por isso, cria uma 

situação de menor estímulo a ser acompanhado de petiscos (Giammattei et al., 2003). Chama 

atenção os resultados na pesquisa feita na Bélgica que constatou que somente 3,5% dos 

adolescentes nunca comem lanches ou refrigerantes enquanto assistem televisão (Bulck & 

Mierlo, 2004). Já em Florianópolis, SC, Fiates et al. (2008) mostraram que a grande maioria dos 

jovens escolares de 7-10 anos costumava beliscar enquanto assistia televisão (98,0%) ou fazia as 

refeições com a televisão ligada (89,5%). Já em São Paulo, SP, pesquisa com crianças e 

adolescentes de 7 a 14 anos mostrou que 78,1% nos meninos e 72,4% nas meninas consumiam 

alimentos enquanto assistiam televisão, destacando-se como mais ingeridos: biscoitos, 

refrigerantes, salgadinhos industrializados, pipoca e pães (Frutuoso et al., 2003). 

Ademais, a quantidade de tempo gasto assistindo televisão está diretamente 

correlacionada com a compra e o consumo de alimentos anunciados na televisão (Dietz & 

Strasburger, 1991). A relação entre assistir televisão e obesidade pode ser mediada por exposição 

à publicidade de alimentos (Utter et al., 2006). A televisão contribui para a delimitação do estilo 

de vida ocidental mediante ampliação do incentivo ao consumo difundido pelo marketing 

(Mendonça & Anjos 2004). Sabe-se hoje que os anúncios de alimentos veiculados na televisão 

têm o poder de, efetivamente, promover seu consumo, influenciando diretamente os hábitos 

alimentares (Halford et al., 2004). Em estudo realizado na China com 1.552 crianças/adolescentes 

de 6 a 18 anos, observou-se que os adolescentes que prestaram mais atenção aos comerciais de 
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televisão foram mais propícios a comprar e consumir lanches anunciados na televisão (Parvanta 

et al., 2010). 

Um exemplo na televisão brasileira foi apresentado por Almeida et al. (2002) que 

documentou que aproximadamente 23% dos comerciais identificados eram de produtos 

alimentícios e mostravam uma inversão da pirâmide considerada saudável, com quase 60% das 

propagandas veiculando produtos do grupo de gorduras, óleos e doces. Nos EUA, a televisão é a 

maior fonte de mídia sobre mensagens de alimentos. A maior parte do dinheiro gasto em 

publicidade alimentar vem de marcas da indústria de alimentos e cadeias de restaurantes fast-food 

e a televisão é o principal meio utilizado por estas empresas (Coon et al., 2001). O problema é 

que a esmagadora maioria dos produtos alimentares de propagandas vistas na televisão são de 

alimentos ou hábitos considerados deletérios à saúde. De fato, pesquisa americana descobriu que 

97,8% e 89,4% de todos os produtos alimentares anunciados vistos por crianças de 2 a 11 anos de 

idade e adolescentes de 12 a 17 anos de idade, respectivamente, foram elevados em açúcar, 

gordura ou sódio (Powell et al., 2007). Semelhantemente, pesquisa com adolescentes de 11 a 15 

anos de diversos países diagnosticou que os estudantes que relataram assistir mais televisão 

foram mais propensos a consumir doces e/ou refrigerantes adocicados em uma base diária 

(Vereecken et al., 2006). Na Austrália, pesquisa sobre marketing persuasivo realizada sobre a 

programação de três canais de televisão no período de 2006 a 2007, perfazendo 714h de 

gravação, verificou um total de 20.201 anúncios, dos quais 25,5% foram sobre alimento. A 

categoria mais frequentemente anunciada foi a de alimentos não-essenciais, incluindo 56,4% de 

todas as propagandas de alimentos (Kelly et al., 2008).  

Em uma análise qualitativa e quantitativa dos produtos alimentícios veiculados por três 

das principais redes de canal aberto da televisão brasileira em três períodos do dia, verificou-se 

que de 1.395 anúncios de produtos alimentícios veiculados, 57,8% eram de produtos com 
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bastante gordura, óleo, açúcar ou doces (Almeida et al., 2002). Pesquisa sobre a publicidade 

televisiva com 1.893 anúncios, em um canal de televisão aberta na Nova Zelândia, identificou 

que dentre os produtos de alimentos anunciados (483), 66% foram classificados como 

publicidade de alimentos com alto teor de gordura, sal e açúcar (Jenkin et al., 2009). 

Entre 2516 jovens que assistiam cinco ou mais horas de televisão por dia, constatou-se 

que eles faziam menor ingestão de frutas, legumes, grãos integrais e alimentos ricos em cálcio, e 

maior ingestão de gorduras trans, alimentos fritos, lanches de fast food, produtos e bebidas 

adoçadas com açúcar (produtos comumente anunciados na televisão) cinco anos mais tarde. 

Assim, os autores concluíram que assistir televisão, principalmente durante o ensino médio, pode 

ter efeitos em longo prazo sobre as escolhas alimentares e contribuir para os maus hábitos 

alimentares na vida adulta (Barr-Anderson et al., 2009). No Canadá, pesquisa com 1.803 

adolescentes de 12-19 anos concluiu que o tempo gasto assistindo televisão está associado a maus 

hábitos alimentares, tais como o aumento da ingestão de refrigerantes e doces, e redução da 

ingestão de frutas e vegetais (Mark & Janssen, 2008).  

Na Nova Zelândia, pesquisa com 3.275 participantes de 5-14 anos concluiu que o esforço 

para reduzir a quantidade de tempo que as crianças gastam assistindo televisão pode resultar em 

melhores hábitos alimentares e controle de peso em crianças e adolescentes (Utter et al., 2006). 

Com relação ao hábito de se alimentar enquanto assiste televisão, há também vários relatos de 

que realizar a alimentação assistindo televisão influencia a escolha, quantidade e qualidade dos 

alimentos ingeridos. Por exemplo, estudo realizado com 700 escolares do México observou que 

81,3% dos adolescentes obesos comiam ou estudavam assistindo televisão, enquanto que 

somente 35,8% dos que tinham estado nutricional normal adotavam este comportamento (Moraes 

et al., 2006).  
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Na Itália, observou-se, em estudo com 112 crianças de 9-11 anos, que 57% dos 

participantes comiam biscoito durante o tempo que assistiam televisão e que o hábito de assistir 

televisão durante as refeições era de 38% no café da manhã, 31% no almoço e 62% no jantar 

(Fainardi et al., 2009). Na China, mais da metade das 1.552 crianças/adolescentes (52,4%) 

relataram comer petiscos enquanto assistiam televisão e 22,9% afirmaram que pediram lanches 

visto nos comerciais de televisão aos pais (Parvanta et al., 2010). 

A exposição de crianças à televisão, em geral, pode aumentar o risco de se transformarem 

em consumidores mal informados sobre alimentos. Ademais, parece que a publicidade televisiva 

orientada para a juventude tem efeito indireto sobre o comportamento de compra de alimentos 

feita pelos pais (Ayala et al., 2007). Apesar de os pais serem responsáveis por escolher a maioria 

dos alimentos que chega às cozinhas das famílias, as crianças são expostas a uma gama enorme 

de mensagens verbais e não verbais sobre comida nos anúncios da televisão. Na atualidade, a 

televisão pode ser a fonte mais importante de informação nutricional, na qual as crianças 

aprendem sobre os “mais novos e melhores” produtos alimentícios (Fiates et al., 2008). Desta 

forma, a comunicação pai-filho sobre as mensagens da publicidade de alimentos não saudáveis 

poderia ser uma das abordagens mais promissora para combater a publicidade de alimentos 

(Harris & Bargh, 2009), desde que os pais tenham o discernimento sobre uma dieta saudável o 

que, pelo presente quadro nutricional mundial, não parece ser o caso. 

De acordo com Harris & Bargh (2009), deve-se reunir esforços para limitar a exposição 

dos adolescentes a mensagens que promovam o gosto e o prazer por alimentos não saudáveis, 

quer através da redução do tempo assistindo televisão ou pela restrição à publicidade de 

alimentos insalubres. Esforços para utilizar a publicidade destinada a crianças e adolescentes na 

promoção de ingestão de alimentos saudáveis e substituição do tempo assistindo televisão dos 

jovens por atividades alternativas parecem ser um caminho a seguir (Vereecken et al., 2006). 
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A terceira explicação:  

 

A terceira explicação para dar conta da relação entre assistir televisão e obesidade está 

relacionada com a alimentação e atividade física dos pais, realizadas diariamente, que são 

observadas pelos filhos. Estudos têm evidenciado que o comportamento do adolescente é 

influenciado pelos pais, por meio do modelo de atividades observadas no ambiente familiar, que 

servem de exemplo para o estilo de vida dos filhos ou pelo não controle do tempo que os filhos 

passam assistindo televisão. 

O comportamento dos pais e a disponibilidade de alimentos saudáveis para os filhos, 

dentro e fora de casa, devem ser fontes de reforço positivo, servindo de modelo para os filhos 

(Fiates et al., 2008). Pesquisa feita com crianças australianas diagnosticou que aqueles que 

assistiam televisão extensivamente eram provenientes de famílias em que os pais faziam o 

mesmo (Salmon et al., 2005). Na Austrália, as chances de adolescentes gastarem ≥ 2 horas por 

dia à frente de uma televisão dobraram quando assistiam junto com os pais (Hardy et al., 2006).  

A influência do ambiente familiar (pais sedentários) também afasta as crianças das 

práticas de exercícios, o que é preocupante, pois hábitos incutidos nessa fase podem persistir até a 

idade adulta (Pimenta, 2001). As intervenções que combinam nutrição e atividade física, com um 

pai ou familiar, são significativos componentes para produzir a redução de peso (Katz et al., 

2008)  

É possível que em ambientes onde os pais realizem atividades ativas os filhos se sintam 

incentivados a práticas de lazer que necessitam de movimentos e evitem, assim, ingestão de 

nutrientes maior do que o GE (Dowda et al., 2001). Tanto a ingestão alimentar quanto a atividade 

em crianças pequenas são fortemente influenciados pelos pais. Crianças que fazem refeições com 

sua família consomem mais frutas e verduras, menos bebidas gaseificadas, e alimentos com 
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menos gordura, tanto no lar quanto longe de casa (Dietz, 2001). Pode-se intuir que a presença 

paterna ou materna em casa estimule atividades como passeios, permitindo brincadeiras fora da 

casa. Durante a semana, enquanto ambos trabalham fora do lar, por questões de segurança, os 

pais preferem que seus filhos, quando não estão na escola, fiquem em casa assistindo televisão, a 

chamada “babá eletrônica”, a estarem expostos à insegurança e violência das ruas (Pimenta, 

2001). 

 Pesquisa feita no Canadá com 4.966 crianças verificou que os pais que relataram menos 

hábitos alimentares saudáveis foram mais propensos a ter filhos que escolhem pequenas porções 

de legumes cozidos e maiores porções de batatas fritas (Colapinto et al., 2007). Os pais devem 

estar envolvidos, incentivando as crianças para participar na atividade física, dando louvor 

quando as crianças se tornam mais ativos, estabelecendo limites para assistir televisão, 

oferecendo alternativas para o comportamento sedentário e atuando como modelos ao se tornar 

mais fisicamente ativos (Baur & O’Connor, 2004; Khunti et al.; 2007), apoiar atividade física dos 

filhos (Neumark-Sztainer et al.; 2003) e estimular comportamentos saudáveis (Ayala et al.; 

2007). 

A família fornece a aprendizagem social principal do ambiente para as crianças, através 

de modelagem, feedback, e instruções sobre a alimentação e hábitos de atividade física (Plourde, 

2006). Além disso, os pais de crianças deprimidas podem ser mais propensos a usar alimentos 

insalubres ou televisão como recompensa, ou sucumbir às demandas das crianças por estas coisas 

(Anderson et al., 2006). Para prevenir a obesidade, os pais devem sugerir recompensas que 

promovem a atividade física e não recompensas alimentares (Plourde, 2006). 

O ambiente familiar compartilhado e a influência dos pais nos padrões de estilo de vida 

dos filhos, incluindo a escolha dos alimentos, indicam o importante papel da família em relação 

ao ganho de peso infantil. Uma revisão dos programas de prevenção da obesidade para crianças 
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mostrou que as intervenções que produziram maiores efeitos incluíram a participação dos pais 

(Campbell & Crawford, 2001). No ambiente familiar, os pais devem dar exemplo de um padrão 

alimentar saudável, bem como estimular a atividade física, orientando para a redução do número 

de horas que as crianças e adolescentes assistem televisão (Dutra et al., 2006). 

Pais pouco presentes tendem a deixar seus filhos diante da televisão para que este 

aparelho atue assim como um tipo de “amigo” que está ali para proporcionar divertimento 

(Carneiro, 2007). Os pais são muitas vezes aqueles que não estão familiarizados com o que suas 

crianças estão vendo na televisão, nem controlam o que eles estão assistindo, geralmente 

subestimam a quantidade de tempo que seus filhos passam vendo televisão (Bar-on, 2000) e 

devem assumir a responsabilidade de educar seus filhos quanto ao entretenimento televisivo 

(Ludwig & Gortmaker, 2008).  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Seleção da amostra 

 

O município de Niterói, estado do Rio de Janeiro, Brasil, é composto por, 

aproximadamente, 479.386 habitantes e, destes, 62.507 são adolescentes segundo estimativa da 

população em 2009 (IBGE, 2010b). Niterói possuía, no primeiro semestre de 2010, cerca de 

4.668 alunos no ensino fundamental distribuídos entre o 6º e 9º anos contabilizando um total de 

176 turmas em 12 escolas. 

Em todas as escolas e junto à Fundação Municipal de Educação realizou-se um censo para 

se obter as listagens de adolescentes nas turmas do ensino fundamental. Escolheu-se pesquisar no 

ambiente escolar, porque ele oferece um ambiente que faz parte do cotidiano dos adolescentes, 

por não haver dificuldades de acesso ao local, e por possuir as estruturas necessárias para 

pesquisa de campo e para a prática de atividade física. 

O estudo foi de amostra complexa, selecionada em dois estágios (turmas e alunos) e 

estratificada por escola (Haldane, 1945). Nesse universo, medidas antropométricas foram obtidas 

nas próprias escolas entre setembro e dezembro de 2010. O total da amostra (n=328), quando 

expandida, representa os 4.546 adolescentes de 10 a 18 anos. A população de escolares da rede 

pública de ensino em Niterói é constituída de alunos de 12 escolas municipais, com número 

variado de turmas e alunos, conforme indicado no Quadro 2. Considerando que são poucas as 

escolas municipais que atendem públicos de diferentes níveis socioeconômicos, decidiu-se 

estratificar a população de pesquisa por escola. 
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Quadro 2: Número de turmas, alunos matriculados, turmas selecionadas, alunos avaliados e alunos expandidos na rede pública 

de ensino fundamental, segundo as escolas e bairros de Niterói, RJ.  

Nome das escolas municipais Bairro Nº de turmas 
Nº de alunos 

matriculados 

Tamanho 

calculado da 

amostra (turmas) 

Nº de alunos 

na amostra 

Nº de alunos 

expandidos 

Francisco Portugal Neves Piratininga 11 403 3 17 347 

Levi Carneiro Pendotiba 14 405 4 32 388 

José de Anchieta Morro do Céu 8 204 3 19 202 

Santos Dumont Bairro de Fátima 4 88 2 18 86 

Altivo César Barreto 34 981 6 49 976 

João Brasil Morro do Castro 15 408 4 31 408 

Rachide da Glória Salim Sacker Santa Bárbara 33 700 6 42 714 

Maestro Heitor Villa Lobos Ilha da Conceição 9 227 3 24 219 

Honorina de Carvalho Pendotiba 22 595 5 44 586 

Paulo Freire Fonseca 16 431 4 27 431 

Dr. Alberto Francisco Torres Centro 6 121 3 14 90 

Infante Dom Henrique Engenhoca 4 105 2 11 99 

Total  176 4.668 45 328 4.546 

Fonte: Levantamento feito junto às escolas em agosto de 2010. 
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Após a aprovação formal da realização da pesquisa pela Secretaria de Educação do 

município de Niterói procedeu-se ao contato com a direção de cada uma das 12 escolas que, após 

esclarecimentos sobre a importância, os objetivos e a metodologia da pesquisa, autorizou sua 

realização.   

 

Tamanho da amostra de alunos e turmas e alocação por estrato 

 

Considerando um nível de significância de 5% e um erro absoluto máximo de seis pontos 

percentuais (ou 0,06) em qualquer proporção estimada, o tamanho de uma amostra aleatória 

simples de alunos seria de 267 alunos1, pressupondo a variância máxima de uma proporção (que 

ocorre quando p = 1 – p = 0,5). No entanto, o desenho é conglomerado por turma e o efeito do 

plano de amostragem (EPA), também conhecido como efeito do desenho ou (DEFF), precisa ser 

considerado. Supondo um efeito de desenho da ordem de 1,7, o tamanho da amostra 

conglomerada por turma fica na ordem de 450 alunos (267 × 1,7 = 453,9). O EPA de 1,7 foi 

estimado considerando a seleção de 10 alunos por turma. 

É certo que o erro absoluto de seis pontos percentuais foi fixado para que o tamanho da 

amostra não ultrapasse os 450 alunos, um limite decorrente das limitações de tempo e recursos 

disponíveis para a realização da pesquisa. Em consequência, o tamanho da amostra de turmas 

passou a ser de 45 (450 alunos divididos por 10 alunos por turma). Para alocar esse tamanho de 

amostra entre as 12 escolas, foi usada uma alocação potência, expressa pela raiz quadrada do 

número de turmas por escola. 

                                                 

¹Foi usada a expressão 
2

2

AAS
k4

1,96
n

×
= , onde 1,96 é abscissa correspondente ao nível de significância de 5%; k é o 

erro absoluto máximo e o 4 no denominador corresponde ao quadrado da variância máxima (=1/22 = ¼), 
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Seleção dos alunos 

 

Foi selecionado um número máximo de 10 alunos por turma usando um procedimento de 

amostragem inversa. No momento do primeiro contato com a turma, foram entregues os Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a ser analisado e assinado pelos responsáveis 

pelos alunos (Anexo 1). No dia de realização da pesquisa, foram contados os TCLE recebidos e, 

em seguida, foi verificada a presença dos alunos que tinham TCLE autorizando a pesquisa e esses 

TCLE foram contados e ordenados seguindo a ordem alfabética dos nomes dos alunos. Para cada 

turma, a sequência e os números de ordem dos alunos foram determinados aleatoriamente para 

entrevista. 

Foi feito o preenchimento dos questionários pelos alunos, orientados pelo pesquisador 

responsável pelo levantamento de dados, que se encarregou, também, da realização das medições 

antropométricas dos alunos. No caso de algum aluno ter recusado a pesquisa no momento da 

coleta, ter alguma deficiência física ou mental que impossibilitasse a realização da pesquisa, ou 

apresentasse algum outro problema que inviabilizasse a coleta de dados (membros engessados, 

necessidade de sair mais cedo da escola, etc.) esse fato era registrado. Como o procedimento de 

amostragem inversa é um procedimento sequencial, a cada não-entrevista, foi convocado o aluno 

cujo TCLE recebeu o número de ordem seguinte ao do último aluno chamado para entrevista. 

Por questões operacionais de capacidade de medição antropométrica e para não atrapalhar 

o andamento das aulas, os alunos foram chamados de três em três para se encaminharem ao local 

de medições, sempre respeitando a ordem estabelecida aleatoriamente para cada turma. O 

procedimento terminou quando foi atingido o número de 10 entrevistas realizadas ou quando foi 

esgotada a lista de alunos presentes com TCLE assinado. 

 



47 
 

Seleção dos adolescentes 

 

O processo foi feito de forma equiprovável entre os alunos presentes com TCLE assinado 

por turma. Portanto, o número total amostral foi de 328 que, quando expandida, representa os 

4.546 adolescentes. 

 

Esquema probabilístico da amostra 

 

Designando por h o índice do estrato da escola (H = 1, 2, ... , 12); por i o índice da turma 

(i varia de 1 até o número de turmas da escola, apresentado no Quadro 2); e por j o do aluno (j 

varia de 1 até o número de alunos da turma i do estrato h), pode-se representar a probabilidade de 

inclusão da turma j do estrato h, representada por P(Thi), por: 

h

hih

hi
NA

NAn
TP

×
=)(  onde, (1) 

nh corresponde ao tamanho da amostra de turmas do estrato h, indicado na quinta coluna do 

Quadro 2; 

NAhi é o número de alunos da turma i do estrato h; e 

NAh é o número de alunos do estrato h, ou seja ∑
∈∀

=
hi

hih NANA . 

A probabilidade de inclusão do aluno j da turma i do estrato h, representada por 

)|( hihji TAP , é dada por: 

hi

hi
hihji

NAS

n
TAP =)|(  onde, (2) 
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nhi é o número de alunos entrevistados na turma i do estrato h, em princípio definido como 

10; e 

NAShi é o número de alunos da turma i do estrato h que receberam o TCLE, que corresponde ao 

número de alunos elegíveis para a pesquisa. 

Assim, a probabilidade de inclusão de um aluno qualquer, representada por P(Ahij), é igual 

ao produto das probabilidades de inclusão em cada estágio de seleção da amostra, ou seja: 

hi

hi

h

hih
hji

NAS

n

NA

NAn
AP ×

×
=)(  onde, (3) 

Expansão da amostra 

 

O peso amostral do aluno é dado pelo inverso da probabilidade de inclusão do aluno na 

amostra, indicada na expressão (3). Assim, o peso amostral, representado por Whij , é dado em 

(4). 

hi

hi

hih

h
hji

n

NAS

NAn

NA
W ×

×
=  (4) 

Trata-se de uma amostra complexa, selecionada em dois estágios (turmas e alunos) e 

estratificada por escola. No primeiro estágio, as turmas foram selecionadas com probabilidade 

proporcional ao seu número de alunos e no segundo estágio os alunos foram selecionados com 

equiprobabilidade, dentre os que receberam TCLE. 

Assim, para obtenção das estimativas foram usadas rotinas para amostras complexas, 

indicando estrato de seleção, unidade primária de amostragem e o peso do aluno, que 

correspondem, respectivamente às colunas “Estrato de seleção”, “Código da UPA” e ”Peso 

amostral do aluno” do Quadro 3. 
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Quadro 3: Nome da escola, código da turma, peso da turma, estrato de seleção, código da unidade primária de amostragem e peso 

amostral dos alunos da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ.  

Nome da Escola Municipal  
Código da 

turma 
Peso da turma 

Estrato de 

seleção 
Peso amostral do aluno 

Francisco Portugal Neves 1604 4,80 1 16,19 

Francisco Portugal Neves 1703 3,36 1 14,55 

Francisco Portugal Neves 1901 4,33 1 43,33 

Levi Carneiro 2602 3,62 2 14,46 

Levi Carneiro 2702 4,05 2 19,44 

Levi Carneiro 2801 3,16 2 9,49 

Levi Carneiro 2901 3,07 2 9,51 

José de Anchieta 3603 2,62 3 17,00 

José de Anchieta 3703 2,96 3 8,50 

José de Anchieta 3901 2,27 3 9,39 

Santos Dumont 4601 1,33 4 5,33 

Santos Dumont 4701 1,57 4 4,24 

Altivo César 5601 5,84 5 17,52 

Altivo César 5607 5,45 5 15,81 

Altivo César 5705 5,84 5 39,42 

Altivo César 5710 5,64 5 31,57 

Altivo César 5806 5,45 5 16,35 
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Quadro 3: Continuação. 

Nome da Escola Municipal  
Código da 

turma 
Peso da turma Estrato de seleção 

Peso amostral do 

aluno 

Altivo César 5905  5,84 5 16,35 

João Brasil 6604  3,78 6 11,33 

João Brasil 6702  3,52 6 11,33 

João Brasil 6802  3,52 6 10,20 

João Brasil 6903  4,43 6 34,00 

Rachide da Glória Salim Sacker 7601  4,17 7 19,44 

Rachide da Glória Salim Sacker 7605  4,02 7 14,58 

Rachide da Glória Salim Sacker 7704  5,07 7 23,33 

Rachide da Glória Salim Sacker 7709  5,30 7 11,14 

Rachide da Glória Salim Sacker 7806  6,48 7 13,61 

Rachide da Glória Salim Sacker 7904  6,86 7 38,89 

Maestro Heitor Villa Lobos 8601  2,23 8 7,12 

Maestro Heitor Villa Lobos 8701  2,91 8 12,61 

Maestro Heitor Villa Lobos 8801  3,44 8 9,03 

Honorina de Carvalho 9601  4,10 9 17,00 

Honorina de Carvalho 9605  4,10 9 14,36 

Honorina de Carvalho 9704  4,41 9 13,22 

Honorina de Carvalho 9803  4,58 9 11,90 

Honorina de Carvalho 9902  4,58 9 11,44 
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Quadro 3: Continuação. 

Nome da Escola Municipal  
Código da 

turma 
Peso da turma Estrato de seleção 

Peso amostral do 

aluno 

Paulo Freire 10604  3,85 10 10,78 

Paulo Freire 10703  3,85 10 17,96 

Paulo Freire 10803  3,72 10 26,94 

Paulo Freire 10903  4,68 10 15,39 

Dr. Alberto Francisco Torres 11602  1,83 11 8,56 

Dr. Alberto Francisco Torres 11702  1,83 11 6,42 

Dr. Alberto Francisco Torres 11801  1,83 11 5,50 

Infante Dom Henrique 12601  1,54 12 12,35 

Infante Dom Henrique 12701  1,54 12 7,06 

UPA = Unidade Primária de Amostragem    

 



52 
 

Coleta de dados 

 

Inicialmente, uma circular foi encaminhada aos pais explicitando os objetivos, 

procedimentos e protocolos do estudo para aprovação da participação dos escolares. A 

participação foi formalizada com a assinatura do pai/responsável do TCLE. As informações de 

massa corporal e estatura dos pais foram obtidas, por auto-relato, no TCLE. 

A avaliação das medidas antropométricas (massa corporal e estatura) foi realizada por 

dois avaliadores, previamente treinados, em uma sala de aula especificamente adaptada para tal 

fim. O questionário semi-estruturado de atividades diárias dos adolescentes, adaptado de Barros 

& Nahas (2003), foi respondido nesta mesma sala (Anexo 2).  

O estudo teve como critério de exclusão: não ter a autorização dos pais para participar, 

não ter completado 10 anos ou ter mais de 18 anos de idade, ser gestantes ou ser deficiente físico. 

 

A avaliação das medidas antropométricas 

 

A massa corporal foi aferida uma única vez em balança eletrônica (Seca), com precisão de 

0,1kg, com o sujeito descalço e com o uniforme escolar. A estatura foi medida em estadiômetro 

portátil (Seca) que foi afixado numa parede sem rodapé. O indivíduo foi posicionado no 

estadiômetro com os braços ao longo do corpo, pés unidos e centralizados no equipamento, 

cabeça, nádegas e calcanhares encostados na parede, descalços e com a cabeça mantida num 

plano horizontal (linha de Frankfort) seguindo padronização de Lohman et al. (1988). A régua do 

estadiômetro foi então deslocada até a cabeça do voluntário e realizada a leitura após uma 

expiração normal. Foram feitas duas aferições da estatura e foi considerada a média dos valores 

para as análises. 
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De posse dos dados de massa corporal e estatura foi calculado o índice de massa corporal 

(IMC; kg/m2), através da divisão da massa corporal (kg) pelo quadrado da estatura (m²). Os 

valores das medidas de estatura, IMC e idade foram usados para calcular os índices estatura para 

idade (EI) e IMC para idade (IMC-I) e usados para determinar o estado nutricional de acordo 

com os critérios propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (De Onis et al., 2007). 

Com os dados de massa corporal e estatura informados pelos pais, calculou-se o IMC dos 

pais e usou-se os critérios da OMS para o diagnóstico do estado nutricional (Anjos, 1992): Baixo 

Peso (IMC < 18,5kg/m2), Normal (18,5≤IMC≤25 kg/m2), Sobrepeso (25<IMC≤30 kg/m2) e 

Obesidade (IMC>30 kg/m2). 

 

Os questionários 

 

Antes de realizar a entrevista, foi explicada, aos alunos, a importância de responder de 

forma correta e sincera. Os questionários foram aplicados por meio de entrevista com três alunos 

de cada vez. Os alunos estavam sentados e tinham tempo para responder cada questão e somente 

quando todos já tinham entendido e respondido a primeira questão se passava para a próxima 

questão e assim sucessivamente até o fim do questionário. 

Foram utilizadas perguntas objetivas, onde o aluno escrevia o tempo que ele gastava por 

dia assistindo televisão, jogando vídeo game, usando computador e lendo, da mesma forma que 

foi utilizado por Silva et al. (2008).  

O tempo médio de aplicação do questionário foi de 20 minutos, variando de 15 a 25 

minutos, não tendo sido observada qualquer dúvida de entendimento nas questões por parte dos 

adolescentes. 
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Na pergunta em que os adolescentes autoreferriam sobre a descrição das suas atividades 

diárias, não ocorreu explicação do que significava cada um dos itens (caminhar pouco ou ficar 

bastante tempo sentado, realizar atividades leves, atividades moderadas e atividades intensas). 

Cada adolescente marcou a opção que ele entendia que melhor retratava a sua condição diária de 

atividade física.  

Durante a elaboração da pesquisa foram pensadas variáveis que seriam cruzadas para 

melhor explicar os objetivos da pesquisa. Contudo somente no final da digitação de todas as 

informações dos adolescentes no banco de dados, foram decididas quais as variáveis seriam 

definidas a serem investigadas para darem conta dos objetivos da dissertação. Por fim, chegou-se 

a variável dependente IMC-I, calculada pelo programa AnthroPlus da OMS (WHO, 2009) e as 

variáveis independentes (explicativas) que foram: gênero, idade, participar de atividade física na 

escola, participar de atividade física fora da escola, possuir televisão por assinatura ou antena 

parabólica, tempo assistindo televisão de segunda a sexta, tempo assistindo televisão no final de 

semana, tempo assistindo televisão semanalmente, ter alguém controlando o tempo assistindo 

televisão e caracterização da atividade diária autorreferida. 

 

Análise dos dados  

 

A análise dos dados foi descritiva (média, erro padrão, mediana, intervalo de confiança, 

valor mínimo e máximo) para as variáveis contínuas. Todos os dados foram calculados levando-

se em consideração o desenho amostral usando-se fatores de expansão calibrados para representar 

os adolescentes escolares do ensino fundamental de Niterói, por meio de procedimentos MEANS, 

FREQ, CORR e FREQ do Statistical Analysis System (SAS,versão 9.01), que trata 
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adequadamente desenhos de amostra complexa. O valor de α=0,05 foi usado para indicar 

significância. 

 

Considerações sobre os aspectos éticos 

 

O projeto atendeu aos requisitos que envolvem os aspectos éticos da pesquisa em seres 

humanos e contemplou a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo 

comitê de ética da UFF (CEP CMN/HUAP no 177/2010; Anexo 3). 
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6. RESULTADOS 

 

Os resultados aqui encontrados constituem análises da amostra expandida dos escolares 

da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ. A idade dos meninos oscilou entre 10,9 e 

18,4 anos (Tabela 1) e das meninas entre 10,6 e 17,3 anos (Tabela 2). Em ambos os casos, as 

médias dos índices antropométricos, em valores Z, foram positivos e bem próximas de zero. O 

IMC médio dos pais e mães ficou dentro da categoria de sobrepeso para adultos. 

 

Tabela 1: Idade e medidas antropométricas dos escolares meninos e seus pais e mães da rede 

pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

Variável  Média EP Mediana Mínimo Máximo 

Idade (anos) 13,8 0,1 13,6 10,9 18,4 

Massa corporal (kg) 51,6 1,3 49,9 27,0 86,3 

Estatura (cm) 160,9 1,1 162,9 137,0 194,7 

IMC (kg/m2) 19,6 0,3 18,9 12,9 32,1 

Z Estatura para idade 0,1 0,10 0,1 -2,6 2,5 

Z IMC para idade 0,2 0,12 -0,02 -3,4 3,0 

       
Mãe (N=1.210):      

Massa corporal (kg) 65,8 1,1 65,0 45,0 99,0 

Estatura (cm) 161,7 0,8 164,0 142,0 185,0 

IMC (kg/m2) 25,3 0,5 24,2 18,0 39,1 

       
Pai (N=880):      

Massa corporal (kg) 80,4 1,7 78,0 59,0 129,0 

Estatura (cm) 172,2 1,1 171,0 150,0 192,0 

IMC (kg/m2) 27,1 0,5 26,6 19,9 45,7 

IMC: Índice de massa corporal (massa corporal/estatura2). EP: Erro Padrão 
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Tabela 2: Idade e medidas antropométricas das escolares meninas e seus pais e mães da rede 

pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

Variável Média EP Mediana Mínimo Máximo 

Adolescente:      

Idade (anos) 13,6 0,1 13,5 10,6 17,3 

Massa corporal (kg) 51,1 0,7 49,8 30,8 91,5 

Estatura (cm) 157,4 04 158,0 134,2 174,1 

IMC (kg/m2) 20,5 0,3 19,7 14,9 33,7 

Z Estatura para idade 0,1 0,06 0,1 -2,6 2,7 

Z IMC para idade 0,3 0,08 0,1 -2,5 3,2 

      
Mãe (N=2.482):      

Massa corporal (kg) 67,2 1,0 65,0 35,0 120,0 

Estatura (cm) 161,6 0,6 162,0 130,0 180,0 

IMC (kg/m2) 25,8 0,4 25,0 13,1 48,5 

      
Pai (N=1.868):      

Massa corporal (kg) 78,1 1,1 77,0 52,0 115,0 

Estatura (cm) 173,2 0,9 174,0 100,0 193,0 

IMC (kg/m2) 26,2 0,5 25,8 17,9 72,0 

IMC: Índice de massa corporal (massa corporal/estatura2); EP: Erro Padrão 

 

Estado Nutricional 

 

Ao comparar a estatura dos adolescentes de Niterói com os adolescentes da referência 

recomendada para uso internacional pela OMS, pode-se verificar que os jovens de Niterói 

apresentam crescimento linear semelhante ao da população norte-americana (Figura 1). 

 



58 
 

Figura 1: Distribuição dos valores Z da estatura para idade dos adolescentes da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 

2010. 
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De fato, somente 1,4 % dos meninos e 0,7% das meninas tiveram Z estatura para idade < -

2 em relação à curva de crescimento da população americana. 

A massa corporal, a estatura e o IMC aumentaram proporcionalmente à idade nos 

meninos e meninos. Nos meninos e meninas, dos 13 aos 15 anos (Tabela 3), a média de massa 

corporal se manteve estabilizada na faixa de 56kg nos meninos e 52kg nas meninas. Já o IMC 

aumentou nos meninos até a faixa entre 13-13,9, chegando a 21,0±1,1kg/m2 (média±EP) e se 

estabilizando daí em diante. Nas meninas, o IMC se manteve estável, entre 20 e 21kg/m2, e 

começou a aumentar daí em diante. 

Constatou-se que, entre os escolares adolescentes de Niterói (Tabela 4), 18,1% tinham 

sobrepeso e 7,3% apresentaram obesidade, o que corresponde a 25,4% de excesso de peso 

(sobrepeso + obesidade). As meninas têm menos sobrepeso do que os meninos (17,9% versus 

18,3%), contudo existe mais obesidade nelas (8,5% versus 6,2%) fazendo com o que elas 

apresentem mais excesso de peso (26,4%) do que os meninos (24,5%). 

Em meninos com menos de 12 anos e com mais de 15 anos não foram encontrados casos 

de obesidade (Tabela 5). Nas meninas, o baixo peso somente aconteceu na faixa etária de 14 anos 

e, nos meninos, o baixo peso foi diagnosticado nos que tinham até 12 anos e na faixa etária de 

14-15,9 anos. As meninas tinham maiores percentuais de obesidade que os meninos em todas as 

faixas etárias exceto dos 13-14,9 anos. Meninas com dezesseis anos ou mais perfazem um total 

de (20%) com obesidade e meninos não apresentaram casos de obesidade nesta idade. 
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Tabela 3: Valores antropométricos (massa corporal, estatura, índice de massa corporal - IMC) 

segundo gênero e idade de escolares da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

 

Idade 

(anos) N 

Massa 

Corporal (kg)  

Estatura 

(cm)  

IMC 

(kg/m2)  

   Média EP Média EP Média  EP 

Meninos < 12 152 39,9 2,5 146,4 1,7 18,4 0,9 

 12-12,9 404 42,7 1,5 151,3 1,3 18,6 0,6 

 13-13,9 239 56,4 3,4 163,2 2,4 21,0 1,1 

  14-14,9 370 56,4 2,3 166,7 1,4 20,0 0,6 

 15-15,9 220 58,5 2,6 170,7 1,7 20,0  0,7 

 ≥ 16 79 65,5 3,6 177,1 4,1 20,8  0,7 

         
Meninas < 12 540 45,8 1,8 153,1 0,9 19,5 0,7 

 12-12,9 712 48,8 1,5 155,3 0,8 20,1 0,6 

 13-13,9 553 52,1 1,6 158,1 0,9 20,7 0,6 

 14-14,9 688 52,5 1,3 159,7 0,8 20,6 0,5 

 15-15,9 515 55,4 2,0 160,6 1,0 21,4 0,7 

  ≥ 16 73 60,1 2,8 161,6 2,4 23,2 1,6 

IMC: Índice de massa corporal (massa corporal/estatura2); EP: Erro Padrão 
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Tabela 4: Estado Nutricional (%) usando o índice de massa corporal para idade (IMC-I) segundo gênero dos escolares da rede pública 

de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

 N 

Baixo Peso 

(Z <-2) 

N Normal 

(-2≤ Z ≤+2) 

 N  Sobrepeso 

(+2< Z ≤+3) 

N Obesidade 

(Z >+3) 

Meninos 27 1,8 1.079 73,7  268  18,3 91 6,2 

Meninas 19 0,6  2.251 73,0 551  17,9 260 8,5 

Total 46 1,2 3.330 73,3 819  18,1 351 7,3 

 

Tabela 5: Estado Nutricional (%) usando o índice de massa corporal para idade (IMC-I) por gênero segundo idade dos escolares da 

rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

Estado Nutricional (IMC-I) 

 Meninos  Meninas 

Idade 

(anos) 

 

N 

Baixo Peso 

(Z< -2) 

Normal 

(-2 ≤Z≤+2) 

Sobrepeso 

(+2 <Z ≤+3) 

Obesidade 

(Z>+3) 

  

N 

Baixo Peso 

(Z< -2) 

Normal 

(-2 ≤Z≤+2) 

Sobrepeso 

(+2 <Z ≤+3) 

Obesidade 

(Z>+3) 

< 12 152 10,0 50,0 40,0 0,0   540  0,0  66,6 23,1 10,3 

12-12,9 404 0,0  80,0 13,3 6,7  712  0,0  71,5 19,6 8,9 

13-13,9 239 0,0 66,6 16,7 16,7  553 0,0  65,9 27,3 6,8 

14-14,9 370 3,4 82,9 10,3 3,4  688 2,2 78,2 17,4 2,2 

15-15,9 220 6,7 80,0 13,3  0,0   515 0,0  73,3 20,0 6,7 

≥ 16 79 0,0  83,3 16,7 0,0   73 0,0  80,0 0,0 20,0 
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Atividade Física 

 

Quase a totalidade dos adolescentes (97,2% das meninas e 92,3% dos meninos) tinham 

aula de educação física (EF) na escola (Tabela 6). Entretanto, os meninos faziam mais aulas de 

educação física na escola (94,5% versus 86,4%) e faziam muito mais atividade física fora da 

escola (70,4% versus 38,6%) do que as meninas. 

 

Tabela 6: Oferta de aula de educação física na escola, participação em aula de Educação Física 

(EF) na escola e atividade física fora da escola, segundo gênero nos escolares da rede pública de 

ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

 

 

 

N 

Tem aula de 

Educação Física 

(EF) 

 

 

N 

Participação nas 

aulas de EF na 

escola 

 

 

N 

Realiza atividade 

física  

fora da escola 

Meninos 1.351 92,3 1.277 94,5 1.030 70,4 

Meninas 2.944 97,2 2.587 86,4 1.189 38,6 

Total  4.295 95,6 3.864 88,9 2.219 48,8 

 

Ao verificar como os adolescentes se autorreferiam quanto às atividades diárias realizadas 

(Tabela 7) constatou-se que em primeiro lugar ficou “caminho pouco ou fico de pé bastante 

tempo durante o dia e só realizo atividades leves” (28,0%), seguido por “na maior parte do dia 

realizo atividades moderadas” (26,3%), “passo a maior parte do tempo sentado e, quando muito, 

caminho distâncias curtas” (25,3%) e por último, “diariamente realizo muitas atividades intensas” 

(20,4%). 
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Os meninos relataram fazer quase o triplo de atividades intensas que as meninas (34,8% 

versus 13,5%) e, naturalmente, as meninas caracterizaram suas atividades diárias em atividades 

mais sedentárias do que os meninos (29,0% versus 17,7). 

 

Tabela 7: Distribuição (%) da descrição das atividades diárias, segundo gênero dos adolescentes 

escolares da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

 N 

Sentado ou 

distância curta 

Caminho pouco 

atividades leves 

Atividades 

moderadas 

Muitas atividades 

intensas 

Meninos 1.464 17,7 21,4 26,1 34,8 

Meninas 3.082 29,0 31,1 26,4 13,5 

Total 4.546 25,3 28,0 26,3 20,4 

 

Os resultados mostraram que dos 70,4% dos meninos que fazem atividade fora da escola, 

a primeira atividade é o futebol (54,2%) (Tabela 8), seguido de andar de bicicleta (15,0%) e 

futebol de salão (10,7%). As outras atividades não chegaram a 10% cada. Já as meninas, do total 

de 38,6% que fazem atividade fora da escola a primeira atividade é andar de bicicleta (14,7%), 

seguida de futebol (9,3%) e dança (9,1%). A média do tempo total semanal de atividade física 

dos escolares de Niterói que fizeram atividade fora da escola foi de 3,6±0,4h, sendo de 5,6±0,7h 

para os meninos e de 2,7±0,4h para as meninas. Para ambos, uma série de atividades (Muay Thai, 

Surf, Handebol, Dança, Tênis, Queimado, Judô, Jazz, Ginástica Rítmica, Brincadeiras, Baliza, 

Balé, Artes Marciais em meninos e Ginástica Rítmica, Basquete, Handebol, Judô, Tênis, 

Brincadeiras, Musculação, Jazz, Artes Marciais, Baliza, Lutas, Iatismo, Skate, Surf, Jiu-Jítsu, 

Muay Thai para meninas) não alcançou 1% de participação. 
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Tabela 8: Distribuição (%) de realização de atividade física ou esporte segundo gênero realizada 

fora da escola que os escolares da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

Atividade Meninos (%) Atividade Meninas (%) 

Futebol 54,2 Anda de bicicleta 14,7 

Anda de bicicleta 15,0 Futebol 9,3 

Futebol de salão 10,7 Dança 9,1 

Corrida 6,1 Natação 5,8 

Caminhada 5,0 Caminhada 5,1 

Capoeira 4,9 Capoeira 5,1 

Voleibol 2,7 Voleibol 3,9 

Basquete 2,5 Corrida 2,9 

Natação 2,1 Balé 2,4 

Skate 2,0 Queimado 2,2 

Iatismo 1,7 Futebol de salão 1,2 

Musculação 1,6 Ginástica Rítmica 0,8 

Lutas 1,2 Basquete 0,8 

Jiu-Jítsu 1,2 Handebol 0,6 

Muay Thai 0,9 Judô 0,6 

Surf  0,9 Tênis 0,5 

Handebol 0,7 Brincadeiras 0,5 

Dança 0,6 Musculação 0,3 

  Jazz 0,3 

  Artes Marciais 0,1 

  Baliza 0,1 

As atividades Tênis, Queimado, Judô, Jazz, Ginástica Rítmica, Brincadeiras, 
Baliza, Balé, Artes Marciais, pelos meninos e Lutas, Iatismo, Skate, Surf, Jiu-
Jítsu, Muay Thai, pelas meninas, foram relatadas mas não alcançaram 0,1% de 
frequência. 
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Assistir televisão 

 

Todos os domicílios dos escolares de Niterói tinham aparelhos de televisão, sendo que 

44,7% tinham dois aparelhos e 24,2% possuíam 3 aparelhos em casa  (Tabela 9). A média de 

aparelhos foi de 2,3 televisões por residência. Em ambos, o maior percentual de aparelhos 

(44,7%) foi de duas televisões por domicílio. Quase a metade dos escolares de Niterói (47,2%) 

possuía televisão por assinatura e 13,1% declararam assistir televisão porque não têm nada para 

fazer.  

 

Tabela 9: Distribuição (%) do número de aparelhos de televisão e televisão por assinatura ou 

antena parabólica, segundo gênero dos escolares da rede pública de ensino fundamental de 

Niterói, RJ, 2010.  

  

Número de aparelhos de 

televisão no domicílio (%) 

  Existência de serviço de 

televisão por assinatura ou 

antena parabólica (%) 

 N Um Dois Três Quatro Cinco Seis   

Meninos 1.464 17,5 40,1 27,4 12,1 2,9 0,0  51,2 

Meninas 3.082 20,2 46,9 22,8 8,2 1,6 0,3  45,3 

Total 4.546 19,4 44,7 24,2 9,5 2,0 0,2  47,2 

 

O sábado foi o dia em que os adolescentes dedicam menos tempo assistindo televisão. O 

somatório do tempo assistindo televisão nos dias da semana foi de 17,4±0,7h e o somatório do 

fim de semana foi de 6,9±0,3h (Tabela 10). 
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Tabela 10: Distribuição de tempo diário (horas) assistindo televisão de todos os escolares da rede 

pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010.  

Tempo diário (horas) assistindo televisão 

Dias da Semana Média EP Mínimo Máximo Mediana 

Segunda-feira 3,4 0,1 0,0 12,0 3,0 

Terça-feira  3,5 0,1 0,0 12,0 3,0 

Quarta-feira  3,5 0,1 0,0 12,0 3,0 

Quinta-feira 3,4 0,1 0,0 12,0 3,0 

Sexta-feira 3,5 0,2 0,0 12,0 3,0 

Sábado  3,3 0,2 0,0 17,0 3,0 

Domingo 3,5 0,2 0,0 17,0 3,0 

      
Σ Dias da semana 17,4 0,7 0,0 12,0 3,0 

Σ Fim de semana  6,9 0,3 0,0 17,0 3,0 

EP: Erro Padrão 

 

As meninas assistem, em média, mais televisão do que os meninos todos os dias da 

semana e de fins de semana (Tabela 11). Sábado é o dia que as meninas menos assistem 

televisão, e os meninos assistem menos televisão nas terças e quintas. 

Ao identificar quem controla o tempo diário do adolescente assistindo televisão 

constatou-se que 63,7% dos adolescentes não são controlados por ninguém e que a mãe é quem 

mais controla 26,6% (Tabela 12). O pai controla aproximadamente três vezes mais as meninas do 

que os meninos (6,1% vs 1,8%). Ambos controlam juntos apenas as meninas. Já os avós e tios 

controlam mais os meninos e o controle exercido pelos irmãos ocorre predominantemente nas 

meninas. 
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Tabela 11: Distribuição de tempo (horas/dia) assistindo televisão por gênero, segundo dias da 

semana de escolares da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

 Meninos (N=1.464)  Meninas (N=3.082) 

Dia Média EP Mínimo Máximo  Média EP Mínimo Máximo 

Segunda-feira  3,0 0,2 0,0 11,0  3,6 0,2 0,0 12,0 

Terça-feira  2,7 0,2 0,0 9,0  3,8 0,2 0,0 12,0 

Quarta-feira  3,0 0,2 0,0 11,0  3,7 0,2 0,0 12,0 

Quinta-feira 2,7 0,2 0,0 11,0  3,7 0,2 0,0 12,0 

Sexta-feira 2,8 0,2 0,0 11,0  3,9 0,2 0,0 12,0 

Sábado  2,9 0,3 0,0 17,0  3,5 0,2 0,0 15,0 

Domingo 3,1 0,3 0,0 17,0  3,7 0,2 0,0 14,0 

          
Σ Dias da semana 14,3 1,0 0,0 10,6  18,8 0,9 0,3 12,0 

Σ Fim de semana  6,0 0,5 0,0 17,0  7,36 0,4 0,0 14,5 

EP: Erro Padrão 

 

Tabela 12: Distribuição (%) de quem controla o tempo assistindo televisão dos escolares da rede 

pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

 N Não Mãe Pai (Mãe e Pai) Avós Tios Irmãos 

Meninos 1.464 67,3 28,0 1,8 0,0 2,2 0,8 0,0 

Meninas 3.082 62,0 26,0 6,1 3,5 0,0 0,6 2,0 

Total 4.546 63,7 26,6 4,7 2,3 0,7 0,7 1,3 

 

Ao comparar os adolescentes que possuem alguém controlando o tempo que assistem 

televisão com o estado nutricional (Tabela 13), percebeu-se que não ser controlado por alguém 

teve mais casos de sobrepeso do que ter alguém controlando (20,6% vs 13,6%). Entretanto, os 

adolescentes que eram obesos tinham seu tempo assistindo televisão mais controlado (9,2% 

versus 6,9%). 
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Tabela 13: Distribuição (%) do estado nutricional segundo controle do tempo assistindo televisão 

dos escolares da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

O tempo de televisão 

é controlado? 

 

N 

Baixo Peso 

(Z <-2) 

Normal 

(-2≤ Z ≤+2) 

Sobrepeso 

(+2< Z ≤+3) 

Obesidade 

(Z >+3) 

Não 2.894 0,8 71,7 20,6 6,9 

Sim 1.652 1,3 75,9 13,6 9,2 

χ
2=41,5; p < 0,0001 

 

Relativo ao gênero (Tabela 14), percebeu-se que o grupo que não era controlado por 

alguém teve mais sobrepeso tanto em meninos quanto em meninas mas a obesidade apresentou-se 

maior nas meninas que tinham o tempo para assistir televisão controlado (10,5 vs 7,2%). 

 

Tabela 14: Distribuição (%) do controle do tempo assistindo televisão por estado nutricional e 

gênero dos escolares da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

  Meninos (N=1.464) 

 

N Baixo Peso 

(Z <-2) 

Normal 

(-2≤ Z ≤+2) 

Sobrepeso 

(+2< Z ≤+3) 

Obesidade 

(Z >+3) 

Não 985 0,4 70,4 22,9 6,3 

Sim 479 4,6 80,5 8,9 6,1 

χ
2=69,8; p < 0,0001 

  Meninas (N=3.082) 

 

N Baixo Peso 

(Z <-2) 

Normal 

(-2≤ Z ≤+2) 

Sobrepeso 

(+2< Z ≤+3) 

Obesidade 

(Z >+3) 

Não 1910 1,0 72,4 19,4 7,2 

Sim 1172 0,0 74,0 15,5 10,5 

χ
2=28,1; p < 0,0001 
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Dentre os adolescentes com obesidade, o percentual de pais e mães nas mesmas condições 

foram de 38,2 e 32,4%, respectivamente (Tabela 15). Já nos adolescentes com sobrepeso, o 

percentual de pais e mães nas mesmas condições foram 48,6 e 38,3%, respectivamente.  

 

Tabela 15: Distribuição (%) do estado nutricional, pelo índice de massa corporal (IMC), dos pais 

e mães dos adolescentes segundo o estado nutricional dos escolares, pelo IMC para idade (IMC-

I), da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

 

 Estado Nutricional do Pai  

Estado Nutricional do 

Adolescente (IMC-I) 

 

N 

Baixo Peso 

(IMC < 18,5) 

Normal 

(18,5≤IMC≤25) 

Sobrepeso 

(25<IMC≤30) 

Obesidade 

(IMC>30) 

Baixo peso (Z< -2) 46 0,0 57,3 42,7 0,0 

Normal (-2 ≤Z≤+2) 2.034 3,8 39,9 44,5 11,8 

Sobrepeso (+2 <Z ≤+3) 497 0,0 34,8 48,6 16,6 

Obesidade (Z >+3) 172 0,0 24,8 36,9 38,2 

 χ2=133,4; p < 0,0001 
  
 Estado Nutricional da Mãe  

Estado Nutricional do 

Adolescente (IMC-I) 

 

N 

Baixo Peso 

(IMC < 18,5) 

Normal 

(18,5≤IMC≤25) 

Sobrepeso 

(25<IMC≤30) 

Obesidade 

(IMC>30) 

Baixo peso (Z< -2) 46 0,0 100 0,0 0,0 

Normal (-2 ≤Z≤+2) 2.713 2,7 54,5 27,6 15,2 

Sobrepeso (+2 <Z ≤+3) 655 0,0 39,7 38,3 22,0 

Obesidade (Z >+3) 278 0,0 38,2 29,4 32,4 

 χ2=173,0; p < 0,0001 
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Assistir Televisão, utilizar vídeo game e computador (Tempo de Tela) 

 

O percentual de adolescentes que possuem vídeo game (48,0%) foi menor do que os que 

possuem computador (66,3%). Meninos possuem mais vídeo game (73,1%) e computador 

(69,2%) do que as meninas (42,0% e 64,9%, respectivamente). 

A média de tempo total semanal dos adolescentes assistindo televisão (Tabela 16) ao 

longo da semana foi o equivalente há um dia inteiro (24,2±0,9h). Usando computador o tempo 

equivale a quase metade de um dia (11,0±0,7h). Já a utilização de vídeo game e atividade física 

preenchem aproximadamente 1/6 de um dia (4,3±0,4h e 3,6±0,4h, respectivamente). Meninos 

passam em média mais tempo em games, computador, tela e atividade física que as meninas, 

exceto assistindo televisão. 

 

Tabela 16: Média de tempo total semanal (h) assistindo televisão, jogando vídeo game, usando 

computador, o total destas atividades somadas (tempo de tela) e de atividade física por gênero 

dos escolares da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010. 

 

 Total  Meninos  Meninas 

Média de Tempo Total Semanal Média EP  Média EP  Média EP 

Televisão 24,2 0,9  20,3 1,3  26,1 1,1 

Game 4,3 0,4  8,9 1,0  2,1 0,3 

Computador 11,0 0,7  11,9 1,3  10,6 0,9 

Tela 39,6 1,2  41,2 2,2  38,8 1,4 

Atividade Física 3,6 0,4  5,6 1,2  2,7 0,4 

EP= Erro Padrão 
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Os resultados segundo idade indicam que as maiores médias de tempo total semanal dos 

adolescentes são oriundas do tempo assistindo televisão em todas as idades, exceto nos meninos 

de 13-13,9 anos (Tabela 17). Meninos demonstraram jogar vídeo game durante mais tempo do 

que as meninas em todas as idades. Da mesma forma, meninas usam computador durante menos 

tempo do que os meninos em todas as idades, exceto até os 12,9 anos. O tempo de tela teve maior 

média nos meninos de 14-14,9 anos, nas meninas de 15-15,9 anos com 48,3±5,6h e 42,4±1,5h 

respectivamente. Já a atividade física, os meninos tiveram em todas as idades tempo maior de 

atividade do que as meninas, exceto nos adolescentes com < 12 anos. 

O tempo total semanal assistindo televisão, jogando vídeo game ou realizando atividade 

física apresentou correlações muito baixas com as variáveis investigadas (Tabela 18). Já o tempo 

total semanal usando computador e o tempo de tela tiveram baixa correlação significativa com 

massa corporal, IMC e IMC-I dos adolescentes. A correlação entre o tempo total semanal 

realizando atividade física e o tempo de tela total semanal foi muito baixa e negativa (r < -0.04). 

O nível de correlação, como foi verificado,  não se alterou controlando-se pelo fato do 

adolescente ter o tempo assistindo televisão controlado e pelo somatório de atividade física 

semanal (dados não apresentados). 
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Tabela 17: Média de tempo total semanal (h) assistindo televisão, jogando vídeo game, usando computador, o total destas atividades 

somadas (tempo de tela) e de atividade física, por gênero segundo idade dos escolares da rede pública de ensino fundamental de 

Niterói, RJ, 2010. 

 Média de Tempo Total Semanal (horas) 

 Meninos (N=1.464)  Meninas (N=3.082) 

Idade 

(anos) 

 

 

N Televisão 

Vídeo 

Game Computador Tela 

 

Atividade 

Física 

  

 

N Televisão 

Vídeo 

Game Computador Tela 

 

Atividade 

Física 

< 12 152 21,8±2,7 7,8±2,7 2,5±1,3 32,2±5,1 4,7±1,8  540 25,6±2,4 1,2±0,6 10,1±1,9 36,9±2,8 5,6±1,5 

12-12,9 404 17,7±2,2 10,1±2,2 6,8±1,4 34,6±3,5 5,5±1,3  712 23,2±1,9 2,5±0,9 11,7±2,0 37,5±2,9 3,0±0,9 

13-13,9 239 16,2±2,7 10,5±2,3 20,3±2,4 47,0±4,1 5,8±1,5  553 28,6±3,1 1,6±0,5 7,5±1,6 37,6±3,5 1,8±0,7 

14-14,9 370 26,1±3,1 7,9±2,2 14,4±3,4 48,3±5,6 5,9±1,4  688 26,8±2,5 2,8±0,7 10,9±1,9 40,4±2,9 1,4±0,7 

15-15,9 220 18,1±2,9 9,7±2,2 13,4±4,0 41,2±5,6 5,7±2,2  515 27,9±2,8 2,2±1,1 12,3±2,9 42,4±1,5 1,9±0,8 

≥ 16 79 22,2±9,2 3,2±2,6 15,7±3,4 41,1±6,4 5,4±2,4  73 18,5±5,4 1,9±1,4 13,4±5,0 33,7±8,1 2,0±1,9 
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Tabela 18: Coeficientes de correlação simples Pearson entre o tempo total semanal assistindo televisão, jogando vídeo game, usando 

computador, o total destas atividades somadas (tempo de tela) e de atividade física e as variáveis antropométricas (massa corporal, 

índice de massa corporal - IMC e IMC para idade – IMC-I) por gênero dos escolares da rede pública de ensino fundamental de Niterói, 

RJ, 2010. 

 Total (N=4.546)  Meninos (N=1.464)  Meninas (N=3.082) 

Tempo total semanal 

Massa 

corporal IMC IMC-I 

 Massa 

corporal IMC IMC-I 

 Massa 

corporal IMC IMC-I 

Televisão 0,077 0,086 0,064  0,053 0,089 0,047  0,096 0,062 0,057 

Vídeo game -0,027 -0,082 -0,061  -0,111 -0,129 0,093  0,041 0,022 0,012 

Computador  0,278* 0,258* 0,222*   0,430* 0,353* 0,216*  0,191* 0,229* 0,231* 

Tela 0,218* 0,191* 0,161*   0,239* 0,207* 0,115*  0,204* 0,197* 0,191* 

Atividade Física -0,002 -0,007 0,036  0,056 0,086 0,061  -0,044 -0,016 0,043 

Tempo de tela = televisão+vídeo game+computador    *p < 0,05 
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7. DISCUSSÃO 

 

Estado nutricional dos adolescentes 

 

Comparação entre o crescimento linear dos adolescentes de Niterói com os adolescentes 

de referência da curva americana, recomendada para uso internacional pela (De Onis et al., 2007) 

mostrou que os jovens de Niterói apresentaram, em sua totalidade, padrão semelhante ao da 

população norte-americana indicando, desta forma, que déficit de estatura não é um problema 

nutricional em regiões urbanas do país (Anjos et al., 2003; IBGE, 2010a). De fato, somente 1,4% 

dos meninos e 0,7% das meninas tiveram Z estatura para idade < -2 em relação à curva de 

crescimento da população americana.  

Por outro lado, constatou-se que 18,1% tinham sobrepeso, prevalência maior da 

encontrada em pesquisas feitas em outras localidades no mundo: na Palestina (16,5%; Al Sabbah 

et al., 2009), em Taiwan (16,1%, Liou et al., 2010) e na China (6,6%, Xu et al., 2007) mas 

menores do que em outras Delhi, Índia (30%, Kuriyan et al., 2007), Malta (25,4%, Janssen et al., 

2005), Estados Unidos (25,1%, Janssen et al., 2005), País de Gales (21,2%, Janssen et al., 2005) e 

semelhante a de adolescentes no Irã (18,6%, Maddah & Nikooyeh, 2010). Da mesma forma, a 

prevalência é menor do que a achada em alguns estudos no Brasil: Santos, SP (15,7%, Costa et 

al., 2006), Ponta Grossa, PR (11,5%, Borges et al., 2007) e maior em outros Pelotas, RS (20,9%, 

Terres et al., 2006), Osasco, SP (20%, Calestrino & Costa, 2006). 

Assim, como evidenciado para o conjunto da população adolescente, o Brasil enfrenta um 

quadro de transição de desnutrição por déficit de estatura para o aparecimento crescente de 

sobrepeso/obesidade. No país, como um todo, a prevalência de sobrepeso aumentou 

continuamente ao longo dos quatro últimos inquéritos populacionais. Nos 34 anos decorridos de 
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1974-1975 a 2008-2009, a prevalência de sobrepeso (IBGE, 2010a) aumentou muito em adultos e 

encontra-se, no mais recente inquérito, em 21,5% nos meninos e 19,4% nas meninas, sendo de 

20,5% no total da população entre 10 e 19 anos de idade. A prevalência de sobrepeso em 

adolescentes oscilou entre 16% a 19% nas Regiões Norte e Nordeste e 20% a 27% nas Regiões 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tendendo a ser mais frequente no meio urbano do que no meio rural, 

em particular nas Regiões Norte e Nordeste (IBGE, 2010a). Já os resultados da Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) evidenciaram que as maiores prevalências de escolares 

com sobrepeso foram observadas em Porto Alegre (20,1%) e Rio de Janeiro (18,3%) e a menor, 

em Palmas (10,9%) (IBGE, 2010c). 

Ao comparar o estado nutricional por gênero nos escolares de Niterói, verificou-se que as 

meninas têm prevalência de sobrepeso semelhante a dos meninos (0,4% menor), mas os valores 

(≅18%) foram superiores ao encontrado, em outro estudo do ano de 2003 em Niterói, que havia 

sobrepeso em 10,5% dos meninos e em 9,0% das meninas (Silva & Malina, 2003). Na Espanha, 

encontrou-se (Bibiloni et al., 2010), da mesma forma, sobrepeso maior em meninos (19,9%) do 

que em meninas (15,5%). 

Obesidade foi encontrada em 7,3% dos adolescentes de Niterói e aproximadamente 1/3 

maior nas meninas. Esta prevalência se assemelha à encontrada em outros países: Taiwan, (7,2%, 

Liou et al., 2010), Malta (7,9%, Janssen et al., 2005) e Estados Unidos (6,8%, Janssen et al., 

2005) e, maior do que o encontrado em estudos no Brasil: Ponta Grossa, PR (5,8%, Borges et al., 

2007) e em Pelotas, RS (5,0%; Terres et al., 2006) e no Brasil como um todo como identificado 

na mais recente Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) que foi de 4,9% (IBGE, 2010a). Por 

outro lado, a prevalência de obesidade dos escolares adolescentes de Niterói está abaixo dos 

valores encontrados em outras amostras de adolescentes no país: Osasco, SP (30,0%, Calestrino 
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& Costa, 2006), Porto Velho, RO (23,7%, Farias, 2005), Santos, SP (18,0%, Costa et al., 2006). 

Comparativamente aos resultados da POF para a região sudeste, os meninos de Niterói estão com 

prevalência menor de obesidade (6,2% vs 7,3%) e as meninas com prevalência maior (4,7% vs 

8,5%). De acordo com o IBGE (2010c), considerando o conjunto dos Municípios das Capitais e o 

Distrito Federal, a proporção de obesos na PeNSE foi de 7,2%, sendo as maiores frequências 

observadas em Porto Alegre (10,5%), Rio de Janeiro (8,9%) e Campo Grande (8,9%). 

Ao analisar o estado nutricional dos pais dos adolescentes de Niterói, encontrou-se um 

valor de IMC mínimo bem baixo de uma das mães das meninas (13,1kg/m²). Independentemente 

da idade desta mãe, informação não obtida no presente estudo, este valor está bem perto do valor 

mínimo compatível com a vida de adulto (Anjos, 1992). Chama a atenção, por outro lado, que os 

valores médios do IMC dos pais e mães ficaram na categoria de sobrepeso (≥ 25 kg/m²). Como 

documentado para o conjunto da população brasileira no binômio mãe-filho (crianças menores de 

10 anos de idade) na Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) em 1989 (Engstrom & 

Anjos, 1996; 1999) houve associação significativa entre o estado nutricional materno e o estado 

nutricional de escolares adolescentes de Niterói, particularmente quanto à obesidade. Essa 

associação foi também presente para a associação entre o estado nutricional do pai com o estado 

nutricional do escolar. Pais com sobrepeso são um alerta para a saúde dos filhos, pois estudo na 

Itália menciona que a prevalência de obesidade na população estudantil tem como principais 

fatores de risco o excesso de peso, o estado nutricional dos pais e inatividade física (Vito et al., 

1999). Assim, há uma urgente necessidade de educar e estimular a aderir a comunidade urbana 

sobre os aspectos dos estilos de vida e hábitos alimentares saudáveis para prevenir o excesso de 

peso e a obesidade e seus efeitos nocivos associados (Laxmaiah et al., 2007). Para que o 

sobrepeso e obesidade não ocorram, Goldfield et al. (2006) afirmam que há necessidade de 

desenvolver métodos mais inovadores para estimular as crianças com sobrepeso a aumentar a 
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atividade física e reduzir o comportamento sedentário, como forma de tratamento para melhorar a 

prevenção da obesidade na infância. 

 

Tempo assistindo televisão 

 

A informação sobre o tempo assistindo televisão foi obtida por meio de questionário 

como empregado em diversos estudos epidemiológicos no mundo (Hernández et al., 1999; Silva 

et al., 2008; Fainardi et al., 2009; Mota et al., 2009; Maddah & Nikooyeh, 2010). Apesar de 

controversa (Parvanta et al., 2010), a observação direta, seja por vídeo ou pessoalmente, é 

considerada, por alguns autores, o método padrão-ouro para medir o tempo de exposição à 

televisão. Contudo, a observação direta dos pesquisadores também é susceptível de influenciar o 

comportamento, resultando em uma exposição estimada, já que são afetados por conveniência 

social (Bryant et al., 2007). Por isso, optou-se em aferir o tempo assistindo televisão por meio de 

entrevista utilizando o preenchimento de questionário.  

Estudos têm mostrado que as pessoas assistem televisão por vários motivos: alguns por 

ser uma forma de lazer acessível a todas as camadas da população (Melo, 1989; Ayres, 1998; 

Almeida et al., 2002; Piovesan et al., 2002; Crivelaro et al., 2006; Borges et al., 2007), outros por 

viverem em baixa classe econômica e em áreas com problemas de segurança, o que faz com que 

as pessoas fiquem confinadas em suas residências (Fraser, 2005; Silva & Malina, 2000; Crivelaro 

et al., 2006). Especificamente para crianças/adolescentes, o dinamismo e a versatilidade da 

televisão (Ayres, 1998), o seu papel de fornecer assuntos para discussão na escola (Melo, 1989; 

Fletcher, 2006) e o seu papel como preenchimento do tempo, principalmente na ausência dos pais 

em casa (Pimenta, 2001; Crivelaro et al., 2006; Carneiro, 2007) são fortes motivos para que os 

adolescentes assistam televisão.  
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Na presente investigação, a média de tempo diária assistindo televisão foi de 

aproximadamente 3,4h por dia e variou pouco entre os dias da semana ou de final de semana. Ao 

comparar estudos feitos em várias regiões do Brasil, percebeu-se que a média diária de horas 

assistindo televisão variou muito. Na cidade do Rio de Janeiro, em estudo feito em 2001, se 

assistia, em média, 2,3 horas diárias (Amaral & Palma, 2001). Mas, em 2003, na cidade de 

Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, a média foi de 4,7h (Silva & Malina, 2003). No 

estado de Alagoas a média diária foi de 3,6h (Rivera et al., 2010). Já em Mato Grosso do Sul a 

média foi de 3,0h (Piovesan et al., 2002). Em estudos na região sul, a menor média foi em Santa 

Catarina 3,0h (Pelegrini et al., 2008) e a maior no Rio Grande do Sul, com média de 3,5h (Dutra 

et al., 2006). Estes dados mostram que escolares de Niterói assistem quantidade de horas 

semelhante apenas aos adolescentes de Alagoas (Rivera et al., 2010) e Rio Grande do Sul (Dutra 

et al., 2006). Apesar disso, os adolescentes de Niterói assistem, em média, televisão acima do 

tempo recomendado pela Academia Americana de Pediatria (não assistir ≥2h de televisão 

diariamente) (AAP, 2001) e do proposto em abordagem de base populacional, como forma de 

prevenção da obesidade por Mauriello et al. (2006). Nunes et al. (2007) sugerem o limite de ≥ 3h 

por dia como ponto para classificar adolescentes com estilo de vida inadequado. O valor de ≥4h 

por dia de televisão já foi sugerido como ponto para definir adolescentes como consumidores 

excessivos de televisão (Campagnolo, 2008).  

Ao comparar os adolescentes de Niterói com os de outros países percebeu-se que eles 

ficaram abaixo na quantidade de tempo assistindo televisão apenas do México (Hernández et al., 

1999) e Irã (Maddah & Nikooyeh, 2010). A maior média diária de tempo assistindo televisão 

entre os países do mundo é do México - 4,1h (Hernández et al., 1999), seguido de Irã - 3,5h 

(Maddah & Nikooyeh, 2010), Espanha - 3,3h (Vioque et al., 2000), Bélgica - 3,1h (Bulck & 

Mierlo, 2004), Emirados Árabes - 2,5h (Henry et al., 2004), Austrália - 2,3h (Hardy et al., 2006). 
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Uma observação importante é que a maior média diária (6h) encontrada no mundo foi no Brasil, 

no estado de São Paulo, no ano de 2006 (Celestrino & Costa, 2006) e a menor média diária 

mundial de tempo destinado a esta atividade é oriundo da Itália - 1,4h (Fainardi et al., 2009). 

Os dados acima mostram a grande variabilidade na média diária de tempo assistindo 

televisão porque cada local, com sua cultura e particularidade, oferece atividades em seu entorno 

que fazem com que o adolescente tenha mais oportunidade de realizar atividades ativas fora de 

casa, além do possível desconhecimento da família dos possíveis malefícios da exposição 

excessiva a televisão. Cabe aos pais permitir e ensinar seu filho o tempo adequado para assistir 

televisão e envolver os adolescentes em programas de atividades que gerem GE.  

Quase a metade dos escolares de Niterói (47,2%) possuía televisão por assinatura, fato 

que significa que a oferta de programação oferecida pela televisão é diversificada. Na Austrália, 

pesquisa constatou que os adolescentes que têm acesso a televisão por assinatura são mais 

propensos a assistir ≥ 2h de televisão por dia (Hardy et al., 2006). É possível que quanto maior o 

entretenimento televisivo, maiores sejam as chances de o adolescente fazer da televisão o 

passatempo preferido e gastar mais tempo diante deste lazer passivo. Fatores espontâneos como o 

número de canais de televisão disponíveis e oportunidades para realização de atividade física 

também podem ter importantes influências no tempo assistindo televisão (Jago et al., 2008).  

Outro item importante é a colocação de uma televisão no quarto da criança, o que, 

segundo Epstein et al. (2008), pode aumentar o risco de obesidade ao criar uma barreira entre a 

família e o televisor. Estudo americano mostrou que as crianças com televisor no seu quarto 

poderá assistir ainda mais televisão do que os pais estão conscientes (Dennison et al., 2002). Em 

Niterói não foi investigado se os adolescentes tinham televisor no quarto, contudo 44,7% dos 

escolares relataram que tinham dois televisores por domicílio e quase a metade deles possuía 

televisão por assinatura, o que demonstra que os pais podem realmente não ter a noção exata de 
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quanto tempo seus filhos passam assistindo televisão. O controle no tempo de televisão assistida 

pode influenciar seu estado nutricional ao interferir no gasto e na ingestão energética. De fato, ao 

comparar os adolescentes que possuem alguém controlando o tempo que eles assistem televisão 

com o estado nutricional, percebeu-se que não ser controlado por alguém teve mais casos de 

sobrepeso do que ter alguém controlando. Entretanto, os adolescentes que eram obesos tinham 

seu tempo assistindo televisão mais controlado. É possível que isso aconteça pelo fenômeno de 

causalidade reversa, ou seja, ser obeso provoque nos responsáveis uma inibição de atividades 

sedentárias e menos estímulo a estas atividades. De qualquer forma, controlar o tempo de 

televisão parece ser uma estratégia razoável para prevenir o sobrepeso/obesidade, pois, 

intervenções baseadas no controle do tempo assistindo televisão na escola tem sido associadas 

com redução de adiposidade (Dennison et al., 2002). Ambiente familiar em que depois da escola 

assistir televisão é parte da origem cultural e casas onde as crianças têm maior autonomia sobre 

seu próprio comportamento estão associadas com um risco aumentado de assistir televisão >2h 

por dia (Jago et al., 2008) 

No presente estudo, documentou-se que as meninas de Niterói assistiam, em média, mais 

televisão do que os meninos, o que é contrário ao achado em pesquisa realizada na Bélgica 

(Bulck & Mierlo, 2004). Contudo, os meninos de Niterói realizavam mais atividade física na 

escola e fora dela do que as meninas, o que pode ser uma das explicações deles terem menor 

prevalência de sobrepeso e obesidade do que elas. É possível que a melhor forma de prevenir o 

sobrepeso e a obesidade seja por meio do aumento da atividade física e não apenas a redução do 

tempo assistindo televisão, como argumentam também (Bulck & Hofman, 2009). Como o ato de 

assistir televisão é uma realidade na vida dos adolescentes, sugere-se que eles conciliem assistir 

televisão com o tempo destinado a atividade física como forma de compensação: para cada duas 
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horas diárias assistindo televisão se gaste, pelo menos, 30 minutos de atividade física regular de 

intensidade moderada. 

 

Atividade física 

 

No presente estudo, a atividade física foi investigada por meio de entrevista, com 

questionário semi-estruturado o que é uma forma subjetiva de mensuração da atividade física. A 

alternativa, medição da atividade física de forma objetiva, como pelo uso de acelerômetros, ainda 

é um método caro e que requer muito mais tempo de coleta e análise dos dados. Portanto, o uso 

de questionários ainda se reveste em método largamente empregado em estudos da área. 

Ao aferir a atividade física, os resultados reforçaram que a modernidade trouxe uma série 

de modificações no cotidiano das pessoas, especificamente nos adolescentes. A falta de 

movimentação que vem sendo discutida na última década por pesquisadores foi reforçada pelo 

auto relato de como os adolescentes de Niterói se percebem quanto suas atividades diárias. O 

presente estudo constatou que o relato mais frequente caracterizou-se pelos adolescentes 

caminharem pouco ou somente realizarem atividades leves ao longo do dia. Meninos 

demonstraram ser mais ativos do que as meninas e quase o triplo deles realizavam atividades 

intensas em relação a elas e, naturalmente, as meninas caracterizaram suas atividades diárias em 

atividades mais sedentárias do que os meninos. 

Os resultados mostraram que dos 70,4% dos meninos que realizavam atividades fora da 

escola, a atividade mais frequente foi o futebol, com mais da metade dos adolescentes, seguido de 

andar de bicicleta e futebol de salão. As outras atividades não chegaram a 10%. Já as meninas, do 

total de 38,6% que realizavam atividades fora da escola, a atividade mais relatada foi andar de 

bicicleta, seguida de futebol e dança. A média do tempo total semanal de atividade física dos 
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escolares de Niterói que fizeram atividade fora da escola foi de 3,6±0,4h com os meninos fazendo 

o dobro da quantidade de atividade do que as meninas faziam. Como as meninas realizavam 

menos atividade física e apresentaram maior prevalência de excesso de peso do que o encontrado 

em meninos, sugere-se que haja um controle redobrado em suas atividades diárias. 

O futebol continua a ser a atividade física predominante nos meninos e cresce em 

participação das meninas nesta atividade, que era no passado predominantemente de meninos. Já 

a natação continua a ser um esporte elitizado, pois só 2,1% dos meninos e 5,8% das meninas 

fazem esta atividade. Chama atenção o fato do percentual de adolescentes que andam de bicicleta 

fora da escola ser semelhante entre os meninos e meninas (15,0 e 14,7%, respectivamente). 

Estimular a prática de pedalar parece ser um caminho a seguir para aumentar o GE dos escolares 

de Niterói, pois já é uma atividade bem praticada por eles e ocupa a primeira e segunda colocação 

em preferência nas meninas e meninos, respectivamente. É possível que com as mudanças 

recentes nas ruas de Niterói que ganharam faixa exclusiva para ciclistas ajudem neste processo de 

incentivo a pedalar como forma de atividade física desde que as mesmas se comprovem ser 

seguras com em outros países, particularmente europeus (Nowicka, 2005). 

Apesar de ser um percentual pequeno de escolares que não tinham aula de Educação 

Física (EF) na escola, o direito de ter aulas de EF na escola é assegurado pelos parâmetros 

curriculares nacionais (SEF, 2001). É possível que estes alunos possam ter prejuízo, pois a 

ausência de aulas de EF pode contribuir para um estilo de vida mais sedentário e uma diminuição 

do GE favorecendo a um BE positivo. 

Estratégias para estimular os alunos que não participam em aulas de EF a fazê-lo irão 

estimular uma geração a terem o hábito de atividades saudáveis e busca pela qualidade de vida. 

Os pais devem tomar ciência de que, mesmo sendo ofertadas gratuitamente, as aulas de EF na 

escola são ignoradas por 11,1% dos escolares. Strong et al. (2005) esclarecem que o tempo 
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recomendado de 60 minutos ou mais de atividade física para adolescentes pode ser alcançado de 

forma cumulativa na escola durante as aulas de EF, recreio, esportes internos, e antes e depois das 

aulas regulares. Estratégias para promover um estilo de vida ativo nos adolescentes por meio de 

atividades ao ar livre, brincadeiras, pedaladas, jogos e práticas esportivas lúdicas podem ser 

convidativas a eles se tornarem mais ativos na escola e fora dela. Caso contrário os televisores 

conseguirão preencher o tempo ocioso. 

Como todo estudo, o presente trabalho apresenta algumas limitações. A primeira foi a 

utilização de questionários para obtenção do tempo de atividade física, assistindo televisão, 

jogando vídeo game e usando computador; a segunda foi não ter avaliado a ingestão alimentar 

dos adolescentes; a terceira foi não levar em consideração a atividade física dos adolescentes na 

escola e a última foi não ter considerado a  realização de atividade física dos pais. 
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CONCLUSÃO 

 

As caracterizações dos três pilares principais do estudo mostraram que o estado 

nutricional dos escolares de Niterói apresenta valores que requerem cuidados quanto ao 

sobrepeso e obesidade, o tempo assistindo televisão foi caracterizado como de adolescentes com 

estilos de vida inadequados e a atividade física como predominantemente de atividades leves. O 

estado nutricional dos escolares teve baixa correlação com tempo total semanal usando 

computador e de tela e não se correlacionou com o tempo assistindo televisão.  

Há necessidade de criar estratégias sensíveis e individualizadas para promover a atividade 

física e substituir o tempo assistindo televisão, game ou computador por um lazer ativo. Assim 

como, conscientizar os profissionais que lidam com saúde a formular políticas neste sentido, para 

que haja prevenção de doenças, melhora da qualidade de vida e controle do excesso de peso em 

adolescentes.  

Os pais devem ser modelo de boas práticas de saúde e têm papel importante no controle 

do tempo de tela, no estímulo à prática de atividade física e na exemplificação de estilo de vida 

ativo. Um controle/orientação dessas atividades será fundamental para uma melhor qualidade de 

vida em longo prazo dos escolares adolescentes de Niterói. 
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9. ANEXOS 
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Figura 2: Mapa da localização das escolas da rede pública de ensino fundamental de Niterói, RJ, 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


