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RESUMO 

Este trabalho discute o comportamento de risco à saúde em escolares do ensino médio das 
escolas do município de Barra dos Coqueiros-SE. Foram analisados comportamentos 
considerados de risco, analisando-se as seguintes variáveis: gênero, idade, sedentarismo, 
hábitos alimentares inadequados, sobrepeso (altura e massa corporal), experimentação de 
drogas, prática de sexo não seguro (prática de sexo e uso de preservativos), uso de armas. 
Participaram da amostra 120 alunos e 233 alunas, totalizando 315 estudantes, entre 14 e 18 
anos, matriculados regularmente em 2008. O estudo mostrou resultados semelhantes aos da 
literatura especializada, sendo em geral, os jovens do gênero feminino com maiores 
prevalências de comportamentos de risco, apesar dos índices bastantes elevados de sobrepeso 
e de sedentarismo dos meninos investigados.  
 

Palavras - chave: Escolares; Comportamento de risco; Barra dos Coqueiros. 

 
 
ABSTRACT 

This paper discusses the behavior of health risk high school students from schools in the town 
of Barra Coqueiros-SE. Were analyzed as risk behaviors by analyzing the following variables: 
gender, age, sedentary lifestyle, eating habits, overweight (height and weight), drug 
experimentation, practice of unsafe sex (sex practices and condom use) , use of weapons. A 
sample of 120 students and 233 students, totaling 315 students, between 14 and 18 years, 
enrolled in 2008. The study showed similar results to the literature, but generally, young 
females with the highest prevalence of risk behaviors, despite the quite high rates of 
overweight and sedentary lifestyle of children investigated. 
 
Key-words: Students; Behavior health risk; Barra dos Coqueiros. 
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 Introdução 
 
Ao longo da história da humanidade ocorreu o surgimento de sociedades diferentes que 

formaram as bases das relações entre homem, ambiente e saúde. Essa evolução, fruto da 

intervenção do homem sobre o ambiente, transformou seu cotidiano e hoje o ser humano pode 

trabalhar, divertir-se ou comunicar-se com o mundo todo, sem sair de seu domicílio. Porém, 

apesar do avanço tecnológico, das muitas e crescentes inovações visando melhorar o 

cotidiano do homem, surgiram diferentes doenças hipocinéticas, psicológicas e 

cardiorrespiratórias, adquiridas pelas transformações no ambiente e pelos novos hábitos e 

comportamentos cotidianos dos seres humanos. Isso tem provocado incidência maior e cada 

vez mais precoce, de crianças e adolescentes com problemas de saúde associadas 

principalmente às influências do ambiente social e do ambiente físico na adoção de atitudes e 

comportamentos de risco à saúde. 

Estudos a nível mundial estimam que quase um quarto da população mundial seja composta 

por jovens com idades entre 10 e 19 anos, a grande maioria vivendo em países considerados 

menos desenvolvidos e muitos deles expostos aos principais comportamentos de risco à saúde 

como hábitos alimentares impróprios, sobrepeso e obesidade, baixo nível de atividade física, 

uso de drogas lícitas e ilícitas e comportamentos sexuais de risco. Essa situação pode ser 

agravada quando passa a ser considerada a perspectiva de termos 150 milhões de jovens com 

idades entre 10 e 24 anos em 2025, caso a tendência de acentuação de risco à saúde não seja 

revertida (BLUM, 2005). 

Estudos de Bar-Or (2003) e do USDHHS (1996) demonstram que os comportamentos de 

risco à saúde apresentam-se interligados, com os baixos níveis de atividade física aliados aos 

hábitos alimentares impróprios, levando ao sobrepeso e à obesidade; os baixos níveis de 

atividade física favorecendo o início do uso de drogas, causando aumento da dependência das 

drogas o que reflete no aumento da violência e dos acidentes de trânsito.  

Visando melhor conhecer a interrelação entre esses fatores, este estudo, do tipo pesquisa 

populacional transversal, foi realizado em Barra dos Coqueiros, cidade com base territorial na 

Ilha de Santa Luzia, Estado de Sergipe, com escolares de ensino médio e com o objetivo de 

analisar a ocorrência de comportamentos de risco à saúde. 

A cidade de Barra dos Coqueiros, embora integrante da zona metropolitana de Aracaju, não 

tinha ligação rodoviária direta com a capital do Estado até o ano de 2005, dependendo de 

transporte fluvial para a travessia do Rio Sergipe. Recentemente foi construída uma ponte 
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rodoviária ligando as sedes municipais de Barra dos Coqueiros e Aracaju, que entrou em 

pleno funcionamento em 2006-2007, alterando as condições sócio-econômicas e ambientais 

do município e o modo de vida da população que já residia nesse território.   

O estudo, de caráter epidemiológico com delineamento transversal, foi realizado com 

levantamento amostral orientado segundo Barbetta (2001), compondo uma amostra de 353 

alunos de 14 a 18 anos regularmente matriculados nas três escolas do município, sendo uma 

pública e duas privadas. O levantamento de informações se deu através da aplicação de 

questionário, verificação de peso corporal e altura dos alunos.  

 

Mundanças ambientais e comportamentais 

Com o crescimento das sociedades primitivas, a busca por alimentos se tornou uma prática 

cada vez mais intensa e possivelmente com resultado de menor fartura. Isso fez com que os 

homens, mesmo vivendo isoladamente, buscassem outros meios de sobrevivência além da 

coleta. Assim, as mudanças ambientais provocadas pela ação humana não são recentes, mas 

não havia percepção da relação entre essas mudanças e a saúde humana, embora muitas vezes 

elas se traduzissem em fatores de risco à saúde, especialmente devido a mudança nos hábitos 

alimentares passando de fontes vegetais para animais, e a queda das práticas de atividades 

físicas (FONSECA et al., 2008).  

Nas últimas décadas, as mudanças associadas ao desenvolvimento tecnológico e algumas 

alterações na estrutura social das sociedades, caracterizadas pelo processo de industrialização 

e urbanização, contribuíram de maneira decisiva para que, tanto os adultos quanto as crianças 

e os adolescentes, especialmente dos países em desenvolvimento, adotassem um estilo de vida 

cada vez mais sedentário. Atualmente, as crianças e os adolescentes apresentam um gasto 

energético menor do que aquele preconizado pela Organização Mundial de Saúde (BAR-OR, 

2003). 

Alguns fatores têm sido apontados como decisivos para instalação desse quadro de 

desequilíbrio, com destaque para: a) redução dos espaços de lazer e aumento dos índices de 

violência, observados na maioria dos grandes centros urbanos; b) menor utilização da 

caminhada e da bicicleta como meio de locomoção; c) predomínio de atividades de 

intensidade leve; d) substituição das atividades de lazer que exigiam maior gasto energético, 

como os jogos recreativos por atividades de lazer passivo como jogos eletrônicos, televisão e 

uso do computador (GUEDES e GUEDES, 1997; BAR-OR, 2003). 
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No Brasil, devido às peculiaridades culturais, o ambiente urbano vem sendo rapidamente 

modificado e o crescimento urbano desordenado tem sido caracterizado por uma série de 

problemas. Os fatores típicos das zonas urbanas no Brasil vêm contribuindo para o aumento 

do sedentarismo, quer devido ao medo da violência, quer devido ao apelo das facilidades de 

atendimento das necessidades quanto a bens e serviços. Soma-se a esses, outros fatores 

significativos, que também estão ligados às facilidades do desenvolvimento tecnológico que 

estimulam  a  maior permanência dentro do domicílio em atividades de baixo gasto calórico, 

geralmente acompanhada pelo aumento de ingestão de alimentos, com destaque para aqueles 

hipercalóricos, favorecendo o crescimento da obesidade na população urbana desde idades 

bastante jovens.  

O medo da violência nas cidades, especialmente nas mais populosas, parece ter sido um dos 

fatores que mais influenciou no aumento da obesidade infantil. Segundo um estudo da 

Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, com 768 crianças de dez regiões urbanas e 

rurais, as crianças que vivem em centros urbanos, onde é alto o índice de violência, têm 

quatro vezes mais probabilidade de se tornarem obesas do que as que vivem em áreas rurais 

(LUMENG et al, 2006). 

Os custos diretos e indiretos do excesso de peso para os sistemas de saúde são elevados, 

sendo que os custos diretos envolvem gastos com o tratamento da obesidade e suas 

conseqüências, enquanto que os indiretos encontram-se associados com aposentaria precoce e 

as pensões por invalidez (COLDITZ e MARIANI, 2003).  Segundo as estimativas da 

International Obesity Task Force, o custo direto atribuído à obesidade em países 

industrializados representa de 2% a 7% do gasto total com a atenção à saúde (WHO, 1997). 

No Brasil, são gastos 1,1 bilhão de reais com internações hospitalares, consultas médicas e 

remédios para o tratamento do excesso de peso e das doenças relacionadas a ele. Só o Sistema 

Único de Saúde (SUS) destina 600 milhões de reais para as internações relativas à obesidade, 

valor que equivale a 12% do que o governo brasileiro despende anualmente com todas as 

outras doenças (BUCHALLA, 2008). 

Constata-se, portanto, que essa relação entre fatores sócio-ambientais e saúde representa uma 

situação paradoxal, pois a busca incessante do homem por uma melhor qualidade de vida, 

muitas vezes gerou impactos indesejáveis que afetam a saúde. E entre esses impactos, se 

destaca a convivência com tendências hipocinéticas que, por sua vez, acarretam o 
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aparecimento de distúrbios que podem comprometer comportamentos que configuram a 

qualidade de vida das pessoas do mundo inteiro (REIS, NASCIMENTO e PETROSKI, 2002). 

 

Comportamentos de risco à saúde na adolescência 

A infância e a adolescência representam períodos críticos nos quais vários hábitos de vida são 

estabelecidos, de modo que muitos dos comportamentos assumidos durante estes períodos da 

vida tendem a ser mantidos na vida adulta, tornando-se, assim, mais difíceis de serem 

alterados (BRANEN e FLETCHER, 1999). 

As influências do cotidiano, aliadas ao período de transição física e psicológica crítica da 

adolescência, contribuem para a adoção de comportamentos como início precoce da prática 

sexual, sexo sem preservativo, baixos níveis de atividade física, consumo de álcool e outros 

drogas psicoativas (OMS, 1999). Tais atitudes configuraram-se na expressão denominada de 

comportamento de risco à saúde, definida como comportamentos decorrentes de opções, 

atitudes e oportunidades que tendem a exercer um impacto negativo sobre os níveis de saúde, 

aumentando o risco de morbidade e mortalidade (FARIAS JÚNIOR, 2002). 

Dietz (2004) e Sallis (2000) afirmam que existe alta prevalência de comportamentos de risco 

à saúde em crianças e adolescentes, entre eles: os níveis insuficientes de atividade física, 

hábitos alimentares inadequados, sobrepeso e obesidade, consumo de drogas lícitas e ilícitas e 

comportamento sexual inseguro. 

Estudos da (WHO, 1998) e do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 1997) 

demonstram que a atividade física tem sido considerada como um dos aspectos do 

comportamento humano de grande importância para a saúde dos indivíduos. Tal relevância 

tem despertado em diversos pesquisadores interesse de investigar os fatores que influenciam a 

dinâmica deste comportamento. 

Segundo o CDC (1997), apesar de a população jovem ser mais ativa que a população idosa, 

há uma tendência à diminuição da participação em atividades físicas com o passar dos anos. 

Além disso, os jovens muitas vezes não estão realizando atividades físicas moderadas em 

nível recomendado, ou seja, pelo menos 3 vezes por semana durante 20 minutos. As 

mudanças de estrutura curricular estabelecidas nos últimos anos, com menos exigências 

quanto a atividades físicas desenvolvidas na escola (Guedes e Guedes, 1997), potencializa a 

diminuição da participação de adolescentes em atividades físicas. 
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Nesse sentido, Farias Júnior (2002) esclarece que a aquisição e manutenção de níveis 

satisfatórios de atividade física representam um dos principais componentes de um estilo de 

vida saudável, tendo em vista as fortes evidências científicas que demonstram os efeitos 

positivos à saúde decorrentes de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo, que previne 

uma série de doenças.  

Sallis e Owen (1999) advogam que os fatores ou determinantes associados à adoção um estilo 

de vida fisicamente ativo são vinculados a características intrapessoais, interpessoais e 

ambientais. Nesse sentido, observa-se que a condição sócio-econômica-educacional, o gênero 

e a idade parecem apresentar uma relação consistente com os hábitos, atitudes e 

comportamentos relacionados à saúde. 

Alguns fatores têm sido apontados como decisivos para instalação desse quadro, 

especialmente para a fase da adolescência, destacando-se: a) redução dos espaços de lazer, 

especialmente parques, e aumento dos índices de violência, observados na maioria dos 

grandes centros urbanos, b) menor utilização da caminhada e da bicicleta como meio de 

locomoção; c) redução do número de aulas semanais de Educação Física, seguida por um 

predomínio de atividades de intensidade leve (Guedes e Guedes, 1997); d) substituição das 

atividades de lazer que exigiam maior gasto energético como os jogos recreativos, por 

atividades de lazer passivo como jogos eletrônicos, assistir televisão e usar computador 

(BAR-OR et al., 1995). 

A American College of Sports Medicine (ACSM, 1999) esclarece que o principal componente 

de alto risco é a baixa aptidão física, a qual é conseqüência dos baixos níveis de atividade 

física. Apesar de em adultos ter-se estabelecido relação entre baixos níveis de atividade física 

e doenças crônicas não transmissíveis, em crianças essa relação ainda não está bem clara, mas 

há relação positiva entre os efeitos da atividade física com níveis gerais de saúde em crianças 

e adolescentes (CDC, 1997; GUEDES e GUEDES, 1994). 

O National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) – II, conduzido entre 1976 

e 1980, e a mais recente pesquisa do NHANES III conduzido entre 1999 e 2000, afirmaram 

que a prevalência do aumento de peso duplicou entre crianças de 6 a 11 anos de idade e 

triplicou entre adolescente de 12 a 17 anos nos Estados Unidos (DIETZ, 2004). 

No Brasil, em estudos realizados em 1974-1975, 1989 e 2002-2003, com objetivos de 

fornecer informações sobre a composição dos orçamentos domésticos, a partir de dados 

relativos à disponibilidade de alimentos e às medidas antropométricas da população brasileira, 
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detectaram que nos últimos 30 anos, a proporção dos adolescentes com excesso de peso foi 

quadruplicada enquanto que a proporção das adolescentes com sobrepeso quase duplicou 

(IBGE, 2006). Esse aumento de peso, fruto tanto do sedentarismo quanto dos hábitos 

alimentares, deve ter esses dois componentes investigados de forma conjunta, buscando os 

fatores relacionados ao aumento da massa corporal que vem sendo verificada, de forma a 

possibilitar o planejamento da reversão dessa tendência.  

Para que haja mudança nos hábitos alimentares inadequados é necessário conhecer os fatores 

que influenciam o desenvolvimento desses hábitos, especialmente ligados ao cotidiano dos 

indivíduos, pois o ambiente em torno dele pode estimular ou facilitar práticas alimentares. A 

autoconfiança e o saber como se faz uma alimentação saudável, são fundamentais para que a 

mudança se processe e, portanto, a educação ou re-educação alimentar requer não apenas a 

observância dos componentes psicológicos, mas também dos ambientes social, político, 

econômico e físico (LOUREIRO, 1999). 

Além dos riscos que representam a alimentação inadequada e o sedentarismo, outros 

comportamentos de risco estão bastante relacionados à fase da vida pré-adulta, como o fumo, 

o uso de álcool e outras drogas, o sexo não seguro. 

O fumo e as bebidas alcoólicas, independente do gênero, idade e do nível socioeconômico, 

estão entre as drogas mais consumidas pelos adolescentes de diferentes países, segundo o 

Morbidity and Mortality Weekely Report (MMWR, 1999). Levantamentos realizados em 

1987, 1989 e 1993, pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

(CEBRID) evidenciaram que os jovens brasileiros passam a experimentar e tornam-se 

consumidores regulares de álcool em idades cada vez mais precoces (GALDURÓZ et al, 

1997). No I levantamento Domiciliar sobre uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, realizada 

em 2001, encontrou-se a prevalência de 48,3% entre jovens de 12 a 17 anos em 107 grandes 

cidades brasileiras, com prevalência de dependência da ordem de 9,2% e 9,3% nas Regiões 

Norte e Nordeste, respectivamente (GALDURÓZ et al, 2002). 

Segundo Matos et al (1999) a acessibilidade em termos de oferta e aquisição dessas drogas 

pode estar contribuindo para situação ainda pior, pois tanto o convívio (ambiente social) com 

indivíduos que consomem drogas, quanto o hábito de consumir, aumenta com a idade. 

Constata-se, também, que além do aumento do consumo de drogas há influências e alterações 

em nível dos valores sociais e morais que refletem no aumento dos riscos de gravidez precoce 

e da exposição a doenças sexualmente transmissíveis (WHO, 1993). 
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O Brasil é um dos três países da América Latina, junto com a República Dominicana e 

Guatemala, com maior índice de adolescentes sexualmente ativas e que não usam qualquer 

método de contraceptivo (LOPES, 1998). Esse comportamento, aliado à falta de informações, 

de habilidades, de serviços de saúde e de suporte necessário para o desenvolvimento sexual na 

adolescência, acarretam maior índice de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, 

como a AIDS e um aumento do número de casos de gravidez precoce (WHO, 1993). 

No Brasil a taxas de fecundidade na adolescência vêm crescendo nos últimos anos, 

principalmente nas camadas mais pobres, sendo que essa taxa em mulheres entre 15-19 anos 

chega ser maior em 40% em famílias com menos de um salário mínimo (LOPES, 1998). 

Dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (UNESCO, 2003), informam que o 

percentual de adolescentes entre 15 e 17 anos com filhos aumentou de 5,82% em 1991 para 

8,45% em 2000, valor bastante alto, quando se considera que essa situação atinge quase uma 

em cada 200 meninas nessa faixa etária. Neste último censo outra constatação aponta a 

necessidade de promoção de mudanças em comportamentos de risco: 0,43% das adolescentes 

entre 10 e 14 anos já haviam se tornado mães. 

 

Os comportamentos observados em escolares de barra dos coqueiros  

Em estudo com escolares do segundo grau das escolas do município de Barra dos Coqueiros, 

em Sergipe, foram analisados comportamentos considerados de risco ou que levam à 

ocorrência de risco à saúde física, mental e social, analisando-se as seguintes variáveis: 

gênero, idade, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, sobrepeso (altura e massa 

corporal), experimentação de drogas, prática de sexo não seguro (prática de sexo e uso de 

preservativos), uso de armas.  Participaram da amostra 120 alunos e 233 alunas, totalizando 

315 estudantes,  entre 14 e 18 anos, matriculados regularmente em 2008.  

Observou-se que os dois gêneros apresentam hábitos alimentares bastante inadequados, sendo 

observado que 85,83% dos meninos e 82,83% das meninas se alimentam com produtos 

considerados prejudiciais à saúde ou extrapolam a quantidade máxima semanal considerada 

saudável. Foram considerados como alimentação inadequada o não consumo de laticínios, 

frutas e verduras, e o alto consumo, 4 ou mais vezes por semana, de refrigerantes, doces 

frituras, hambúrguer, cachorro quente e salsicha. 

A distribuição etária da ocorrência de hábitos alimentares inadequados aponta um maior 

número relativo de alunas com esse tipo de ocorrência aos 17 anos, pois embora as mulheres 
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dessa idade representem 16,74% do total, 19,79% tem hábitos alimentares inadequados. Para 

os homens esse número relativo apresenta situação diferente, com distribuição quase 

equitativa. 

 

Tabela 1 – Distribuição por idade e gênero. Alunos de segundo grau do município de 
Barra dos Coqueiros – 2008 

 

Alunos 
Gênero Idade 

Quantidade % 
14 4           1,72  
15 44         18,88  
16 48         20,60  
17 39         16,74  

Femin 

18 98         42,06  
Sub-total  233       100,00  

14 1           0,83  
15 11           9,17  
16 41         34,17  
17 18         15,00  

Masc 

18 49         40,83  
Sub-total  120       100,00  
 

 

Tabela 2 – Hábitos alimentares, sedentarismo e sobrepeso de alunos de segundo grau do 
município de Barra dos Coqueiros – 2008 
 

Hábitos alimentares 
inadequados 

Sedentarismo Sobrepeso/obesidade 
Gênero 

Idade  
(em anos) 

Quant. % Quant. % Quant. % 
14 4  2,07  4 1,79  0   -    
15 38   19,69  41 18,30  3 9,38  
16 40 20,73  46 20,54  5 15,63  
17 38 19,69  39 17,41  3 9,38  

Feminino 

18 71 36,79  94 41,96  21 65,63  
Sub-total  193 100,00  224 100,00  32 100,00  

14 1 0,97  1 1,10  0   -    
15 11 10,68  6 6,59  2 11,11  
16 35 33,98  31 34,07  7 38,89  
17 16 15,53  14 15,38  0  -    

Masculino 

18 40 38,83  39 42,86  9 50,00  
Sub-total  103 100,00  91 100,00  18 100,00  
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A ocorrência de sedentarismo registra  96,14% de meninas sedentárias e 75,83% de meninos 

sedentários, sendo observado que há relação com a prática de esportes no lazer dos homens e 

a maior permanência no ambiente familiar para as meninas.  Os meninos apresentam 

proporção de sedentarismo crescente com a idade, enquanto que para as meninas não é 

observada diferença significativa na distribuição quanto comparada com a distribuição de 

idades na amostra. 

Com relação ao sobrepeso, 15,00% dos meninos e 13,73% das meninas, apresentam 

sobrepeso, sendo que nenhum menino de 17 anos estava nessa condição. A distribuição por 

idades mostra uma acentuação de obesidade/sobrepeso aos 18 anos, sendo que isso é notável 

para as meninas que, entre 14 e 17 anos apresentam valores relativos peso/altura bem mais 

baixos que o esperado na distribuição de idades da amostra.     

 

Tabela 3 – Hábitos alimentares, sedentarismo e sobrepeso de alunos de segundo grau do 
município de Barra dos Coqueiros – 2008 
 

Experimentou 
Drogas 

Prática 
Sexo 

Não usa 
Preservativo 

Já usou 
Armas Gênero Idade 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
14 3 2,46 1 0,77 1 0,94 0  
15 17 13,93 17 13,08 10 9,43 2 25,00 
16 29 23,77 17 13,08 12 11,32 1 12,50 
17 14 11,48 23 17,69 18 16,98 1 12,50 

Feminino 

18 59 48,36 72 55,38 65 61,33 4 50,00 
Sub-total  122 100,00 130 100,00 106 100,00 8 100,00 

14 0 - 0 - 0 - 0 - 
15 8 12,31 6 6,67 4 5,55 1 9,10 
16 19 29,23 21 23,33 19 26,39 3 27,27 
17 10 15,38 19 21,11 12 16,67 3 27,27 

Masculino 

18 28 43,08 44 48,89 37 51,39 4 36,36 
Sub-total  65 100,00 90 100,00 72 100,00 11 100,00 

 

O uso de drogas é considerado comportamento negativo a saúde, apresentando-se volume 

significativo de respostas positivas, tanto para já ter experimentado cigarro, bebidas alcoólicas 

quanto para maconha. Os dados da Tabela 3 mostram que mais de 52,36% das mulheres e 

54,17% dos homens já experimentaram drogas como cigarros, bebidas alcoólicas e maconha.  

Observando a distribuição por idade, é notável que as mulheres de 17 anos apresentaram 

menor proporção de indivíduos que experimentaram drogas (11,48%), uma vez que no total 

de mulheres da amostra esse grupo etário corresponde a 16,74%. 
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Outro comportamento investigado, considerado de risco, é o início precoce da atividade 

sexual que, junto com o não uso de preservativos aumenta muito a exposição das mulheres 

para a gravidez precoce e o risco de doenças sexualmente transmissíveis para os dois sexos. 

Ao observar a Tabela 3 verifica-se que a maioria dos jovens, 55,79% das mulheres e 75,00% 

dos homens, informou  já ter praticado sexo e que a maioria deles não usa preservativos nas 

relações sexuais.   

A resposta à pergunta sobre já ter utilizado arma, apresentou 19 respostas positivas, com mais 

de cinco por cento dos jovens declarando essa utilização, sendo que os meninos tiveram 

proporcionalmente maior número de respostas positivas do que as meninas.  

 

Conclusão geral e considerações 

Analisando os dados, verificou-se que embora a maioria dos escolares investigados tenham 

sido classificados como dentro dos padrões considerados normais, a prevalência de sobrepeso 

dos homens foi quase o dobro em relação ao das mulheres. Mas com relação à obesidade, as 

mulheres apresentam proporção bastante superior aos homens. Considerando o nível de 

atividade física, as mulheres foram classificadas como sedentárias, com valores superiores aos 

homens. 

Esses resultados mostram associação com os hábitos alimentares indicando que as mulheres 

com baixos níveis de atividade têm quase oito vezes mais chances de adoção de hábitos 

alimentares impróprios em relação aos homens sedentários. 

O baixo nível de atividade física também está associado com outros comportamentos de risco, 

indicando que os escolares com baixos níveis de atividade física estão mais susceptíveis ao 

estresse, depressão, insatisfação no relacionamento com os colegas da escola, baixo e/ou ruim 

desempenho escolar e não ter o hábito de usar preservativo nas relações sexuais. 

De forma geral, os resultados encontrados em Barra dos Coqueiros traduzem a situação dos 

adolescentes brasileiros, com o sexo masculino se aproximando bastante do perfil antes mais 

afeto ao sexo feminino: diminuição significativa do nível de atividade física e maior ingestão 

de alimentos considerados inadequados. 

O estudo mostrou resultados semelhantes aos da literatura especializada, sendo em geral, os 

jovens do gênero feminino com maiores prevalências de comportamentos de risco, apesar dos 

índices bastantes elevados de sobrepeso e de sedentarismo dos homens investigados. As 
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diferenças encontradas podem estar vinculadas ao relativo isolamento da população da Barra 

dos Coqueiros que, até recentemente só tinha ligação hidroviária com Aracaju, embora faça 

parte da região metropolitana criada há mais de uma década.  

Os resultados encontrados vêm reforçar a importância de considerar o contexto em que vivem 

os adolescentes, para compreender como eles constroem sua conduta e o modo de agir em 

sociedade, diante de questões vitais como a saúde, educação, trabalho, lazer e outras, 

relacionadas à qualidade de vida. Mas a qualidade de vida também está diretamente ligada a 

fatores como padrão adequado de alimentação e nutrição, de habitação e saneamento; bom 

relacionamento familiar; segurança quanto a oportunidades de educação ao longo de toda a 

vida e condições de trabalho futuras; ambiente físico limpo; apoio social para famílias e 

indivíduos; segurança e garantia dos direitos inerentes à cidadania. Assim, a qualidade de vida 

está voltada para o ambiente social que, por sua vez, engloba uma gama de outros aspectos 

como ambiente político, econômico e cultural.  

Face a essas conclusões, observa-se a necessidade de novos estudos, mais aprofundados, com 

o intuito de acompanhar e analisar fatores associados aos comportamentos de risco 

encontrados neste estudo, de forma a permitir melhor compreensão de relações dos 

comportamentos de risco com o ambiente social em que vivem os jovens do município de 

Barra dos Coqueiros. E isso é especialmente importante quando já fazem cinco anos que 

entrou em funcionamento da ponte que liga a cidade à capital do Estado, Aracaju, levando 

para o município, antes bastante isolado, valores sociais e econômicos que mudaram 

radicalmente a vida em todo o município de Barra dos Coqueiros. 

Novos levantamentos estão sendo planejados para realização a curto prazo, para que sejam 

levantados fatores associados aos comportamentos verificados neste estudo, de forma a 

permitir análises relativamente detalhadas da relações dos comportamentos de risco com o 

ambiente social e natural da Ilha de Santa Luzia, território do município de Barra dos 

Coqueiros.  

Ainda, recomenda-se que sejam realizados novos estudos dentro de cinco e dez anos, para 

permitir a observação da evolução do perfil dos alunos de segundo grau das escolas no 

município em foco, acompanhados de levantamentos sócio-econômicos específicos que 

permitam a inserção da população de jovens em um contexto mais complexo.  
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