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NOBRE, AESP. ESTÁGIOS DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO PARA 
ATIVIDADE FÍSICA E FATORES ASSOCIADOS EM ESCOLARES 
ADOLESCENTES. Sergipe. Universidade Federal de Sergipe. Educação 
Física. 2015. 98f 
 
 
 
RESUMO  
 
 

 
Introdução: Segundo modelo transteórico os processos de mudança nos 
padrões de comportamento dos adolescentes relacionadas com a atividade 
física passa por uma série de etapas e são influenciados por diferentes fatores. 
Objetivo: Verificar através dos estágios de mudança de comportamento a 
prevalência e fatores associados à atividade física entre adolescentes 
estudantes Métodos: Participaram destes estudo de levantamento 3.992 
alunos (2.448 do sexo feminino e 1.544 do sexo masculino) com idades entre 
14-19 anos do Estado de Sergipe, Brasil. As condições de vida (demográficas, 
educacionais, de trabalho / renda) e comportamentos de saúde (alcoolismo, 
tabagismo, exposição a comportamento sedentário, auto avaliação de estresse 
e de saúde) foram verificados através de um questionário auto-administrado. 
Foi usada análise estatística de regressão logística binária e Qui-quadrado. 
Resultados: Em geral, os alunos mostraram alta prevalência de 
comportamento inativo (77,8%). As meninas tiveram duas vezes mais 
probabilidade de comportamento inativo do que os meninos (OR 2,69; IC 95% 
2,30-3,16). Esta alta prevalência em estudantes do sexo feminino foi verificada 
principalmente nos estágios de pré-contemplação (68,7%) e contemplação 
(77,3%). Fatores como viver na área rural (OR = 1,49; IC 95% 1,25-1,78), não 
ter religião, escolaridade dos pais e baixa renda das famílias, estresse e auto-
avaliação negativa da saúde (OR= 1,81; IC95% 1,51-2,18) foram associados à 
inatividade física. Conclusão: O comportamento inativo foi prevalente em 
escolares adolescentes e tem sido associado a condições de vida e 
comportamentos de saúde inadequados. É necessário, portanto, a 
implementação de programas de saúde que tratem desses fatores importantes 
relacionados com a prática de atividade física em adolescentes. 
 

 
Palavras Chaves: Estágio de mudança, adolescente, atividade física. 
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NOBRE, AESP. STAGES OF BEHAVIOR CHANGE FOR PHYSICAL 
ACTIVITY AND ASSOCIATED FACTORS IN STUDENTS ADOLESCENTS. 
Sergipe. Federal University of Sergipe. Physical Education. 2015, 98f. 
  
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Introduction: According transtheoretical model the processes of change in the 
patterns of behavior of adolescents related to physical activity goes through a 
series of stages and are influenced by different factors. Aim: to verify through 
the stages of behavior change the prevalence and factors related to physical 
activity among adolescent students Methods: participated these survey study 
3.992 students (2.448 female and 1.544 male) aged 14-19 years from the State 
of Sergipe, Brazil. The living conditions (demographic, educational, 
work/income) and health behaviors (alcoholism, tobacco, expose to sedentary 
behavior, stress and health self evaluation) were verified through a self-report 
questionnaire. Statistical analysis of Binary logistic regression and Chi-square 
was used. Results: In general, the students showed high prevalence of inactive 
behavior (77.8%). The girls had twice as likely than boys to be inactive (OR 
2.69; 95% CI 2.30-3.16). This high prevalence in female students was mostly 
verified in precontemplation (68.7%) and contemplation (77.3%) stages. Factors 
as living in the rural zone (OR=1.49; 95% CI 1.25-1.78), lower parent schooling 
and household income, stress and negative health self evaluation (OR= 1,81; 
IC95% 1,51-2,18) and not have religion was been associated to physical 
inactivity. Conclusion: the inactivity behavior was prevalent in students 
adolescent and has been associated to living conditions and inadequate health 
behaviors. It necessary, therefore, the implementation of health programs that 
tap these important factors related to physical activity practice in adolescent. 
 
 
Key-word: stage of change, adolescent, physical activity  
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I. INTRODUÇÃO  

 

A fase da adolescência é reconhecida como um período de mudanças 

significativas nos aspectos biológicos, cognitivos, emocionais, sociais e nos 

padrões de comportamentos relacionados à saúde1,2, considerada também, o 

grupo etário mais vulnerável em relação a riscos como a redução dos níveis de 

qualidade de vida3. Além disso, cerca de 20% da população de 14 anos ou 

mais de idade, não atendem as recomendações mínimas para atividade física4. 

Para tanto, há evidências científicas de que a pratica de AF passa por um 

declínio preocupante durante a adolescência5-9. Por isto, esse subgrupo está 

mais exposto a outros fatores de risco a saúde tais como, excesso de peso, 

obesidade e problemas cardíacos10. 

Em suma, a promoção da saúde está fortemente associada com o estilo 

de vida e envolve basicamente dois aspectos, primeiro a diminuição de 

comportamento negativo (sedentarismo) e segundo o aumento de 

comportamento positivo (praticar Atividade Física regular)11. Desse modo, 

modificar comportamentos é uma questão ampla, mas pode-se esperar que 

estes sejam incentivados, caso as informações divulgadas sejam relevantes, se 

estiverem associadas a legítimas oportunidades para a prática e se houver o 

apoio social necessário11. 

Diante do exposto, este estudo pressupõe que os escolares 

adolescentes, para mudarem o comportamento relacionado á Atividade Física 

(AF), percorrem Estágios de Mudança de Comportamento (EMC). Esse 

processo de mudança pelo Modelo Transteóretico (MT), têm como base de 

interpretação, que os indivíduos se movem numa série de estágios em suas 

tentativas de adotar ou não um determinado hábito comportamental12 de 

acordo com a consciência do problema e a intenção de modificação. 

 Nesse sentido, o comportamento humano é conduzido por três tipos de 

fatores como, os Comportamentais - sobre as consequências prováveis de uma 

conduta, as Normativas - sobre as expectativas normativas de terceiros e o 
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Controle Percebido – crenças a respeito da presença de fatores que podem 

impedir ou facilitar a conduta 13. 

Em relação à conduta voltada para pratica de atividade física, é 

reconhecido que essa prática habitual apresenta uma característica complexa 

determinada pela interação de fatores biológicos, psicossociais, 

comportamentais e ambientais14-15. Assim, pesquisas com diferentes 

populações16-18 têm sido desenvolvidas no intuito de identificar as barreiras 

para adoção de AF habitual. No Brasil, identificaram que as barreiras relatadas 

por adolescentes como o impedimento para engajamento, foram à falta de 

conhecimento e de interesse em AF16, bem como a ausência de tempo e 

desmotivação17. Nos Estados Unidos18, verificaram como as principais 

barreiras citadas a falta de tempo, de local para se exercitar e de motivação.  

Portanto, a classificação dos indivíduos de acordo com os EMC 

direcionada para AF, torna possível distinguir aqueles dispostos a tornar-se 

fisicamente ativo daqueles que não o são, diferenciar os que têm incorporado o 

hábito da atividade física em suas vidas diárias daqueles que só iniciou 

recentemente e a distinção entre os indivíduos inativos fisicamente, mas que 

pretendem iniciar uma atividade física nos próximos meses daqueles que não 

têm a intenção de fazê-lo19. Além disso, a aplicação do MT pode indicar as 

ações mais apropriadas para cada estágio de mudança. 

Com a população de adolescentes, especificamente, a necessidade de 

se investigar a intenção e os motivos pelos quais se comportam diante da 

pratica de AF é importante para subsidiar futuras estratégias de intervenção 

que promova comportamento fisicamente adequado e reduza maiores riscos á 

saúde.  

Não obstante, é relevante considerar outros motivos, como os hábitos de 

atividade física adquiridos nessa fase da vida podem ser transferidos à idade 

adulta, assim como os adolescentes quando fisicamente ativos são mais 

predispostos a adotar outros comportamentos saudáveis e também porque a 

proporção de adolescentes insuficientemente ativos se mostra elevada (<300 

minutos/semana) tanto em estudos nacionais quanto nos estudos 

internacionais 20. 
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Nesse sentido, no Brasil, estudos voltados para esse subgrupo 

populacional e com base no respectivo MT, ainda são reduzidos, sobretudo na 

região nordeste, o que torna relevante a realização dessa investigação no 

estado de Sergipe. 

 

 

II OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Verificar através dos Estágios de Mudança de Comportamento a prevalência e 

fatores associados à atividade física em escolares adolescentes sergipanos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Identificar a prevalência de atividade física e indicadores sócio 

demográficos, educacionais, trabalho/renda e condutas de saúde em 

escolares sergipanos; 

2) Verificar possíveis associações entre o comportamento relacionado à 

atividade física e os indicadores sócio demográficos, educacionais, 

trabalho/renda e condutas de saúde nos escolares sergipanos. 
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III. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Na atualidade é comum observar hábitos não saudáveis e problemas de 

saúde cada vez mais cedo entre os adolescentes. Nesse sentido, a atividade 

física regular torna-se uma relevante proposta de intervenção no combate a 

problemas de saúde em adolescentes, tais como obesidade, problemas 

cardiovasculares, entre outros. 

 É sabido que a adolescência é um período crítico para a fixação de 

valores, atitudes e comportamentos que possivelmente estarão presentes na 

vida adulta21. Então, a compreensão estruturada do comportamento com base 

em um modelo teórico poderá facilitar o planejamento de estratégias de forma 

contextualizada ao indivíduo. 

Para tanto, os pressupostos teóricos que auxiliaram no aprofundamento 

do estudo, estão divididos em dois tópicos e três sub-tópicos, 3.1 Prevalência 

de Indicadores de Saúde, 3.1.1 Modelo Transteorético de Estágios de Mudança 

de Comportamento, 3.1.2 Modelo Transteorético para Atividade Física; 3.2 

Fatores Associados aos Estágios de Mudança de Comportamento para 

Atividade Física 3.2.1 Atividade Física e Adolescente. 

 

3.1 PREVALÊNCIA DE INDICADORES DE SAÚDE 

 

Em termos gerais de serviços de saúde, é possível empregar 

indicadores que auxiliam na compreensão e conhecimento da realidade 

populacional em diversos níveis e categorias, a fim de estabelecer as 

condições de saúde/doença e indicar possíveis intervenções.  Outrossim, 

indicadores de saúde são variáveis suscetíveis à mensuração direta, 

produzidas com periodicidade definida e critérios constantes, ou seja, são 

parâmetros utilizados com o objetivo de avaliar e fornecer subsídios aos 

planejamentos de saúde22 e através deles é possível identificar áreas de risco e 

evidenciar tendências23. 
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 Desse modo, os dados de importância para a análise de situação de 

saúde são inúmeros, tais como, os dados sobre: a população (número de 

habitantes, idade, sexo, raça), os níveis socioeconômico (renda, ocupação, 

classe social, tipo de trabalho, condições de moradia e alimentação), os fatores 

ambientais (poluição, abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta e 

disposição do lixo), os serviços de saúde (hospitais, ambulatórios, unidades de 

saúde, acesso aos serviços), os de morbidade (doenças que ocorrem na 

comunidade) e os eventos vitais (óbitos, nascimentos vivos e mortos, 

principalmente)24. 

No Brasil25, a produção e a utilização de informações sobre saúde se 

processam em um contexto complexo de relações institucionais, 

compreendendo variados mecanismos de gestão e financiamento. Para tanto, 

nos últimos anos, o Ministério da Saúde desenvolveu sistemas nacionais de 

informação sobre nascimentos, óbitos, doenças, atenção hospitalar, 

ambulatorial e básica, orçamento público e outros. A ampla disponibilidade 

eletrônica desses dados permite planejar ações de atuação para o combate a 

problemas ou minimizar os efeitos do mesmo. Outras fontes relevantes são os 

censos e pesquisas de base populacional do IBGE, que cobrem aspectos 

demográficos e socioeconômicos. O mesmo se aplica aos estudos e análises 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), referentes às políticas 

publicas25.  

De acordo com o IBGE 26, em se tratando de agravos a saúde da 

população, aponta-se como os principais fatores de risco dos quatro principais 

grupos de doenças crônicas não transmissíveis (circulatórias, câncer, 

respiratórias crônicas e diabetes) o consumo de tabago, álcool, a inatividade 

física, alimentação inadequada, obesidade, dislipidemias e o consumo 

excessivo de sal. E destaca ainda, que os hábitos inadequados na infância e 

na adolescência são fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis 

na idade adulta. 

Com base nessas informações, é possível encontrar as relações entre 

saúde/doença27 em algumas pesquisas. Em estudo com adolescente27 que 

verificou os fatores de risco comportamental, concluiu que há necessidade de 
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intervenções direcionadas à adoção de um estilo de vida saudável, abordando 

a prática regular de atividade física, padrões dietéticos adequados e abstenção 

ao uso de tabaco27. Nesse mesmo sentindo, outros estudos com adolescente 

também despertam atenção para a importância de ações interventivas 

relacionadas a pratica de atividade física e alimentação saudável 28,29.  

Características semelhantes observadas em estudo na índia, menciona 

que as práticas alimentares inadequadas (consumo de fast food, baixo 

consumo de frutas), atividade física insuficiente, consumo de álcool e tabaco, 

bem como a alta prevalência de obesidade e hipertensão nas crianças em 

idade escolar, alerta para necessidade de intervenções escolares na tentativa 

de reduzir a morbidade associada a doenças não transmissíveis 30.  

De acordo com o contexto, é relevante destacar, para análise como 

indicador de saúde a utilização de modelos de base teórica, que buscam 

interpretar o comportamento adotado pelo o indivíduo, dando fundamentação 

concreta para interpretação do comportamento.  

 

3.1.1 MODELO TRANSTEORÉTICO DE ESTAGIOS DE MUDANÇA DE 

COMPORTAMENTO 

 

O Modelo Transteoretico (MT) de Estágio de Mudança de 

Comportamento é um modelo intencional integrativo e baseia-se na tomada de 

decisão31,32. Este foi construído com base em construtos-chave de outras 

teorias e descreve como as pessoas modificam um comportamento-problema 

ou adquirem um comportamento positivo. Seu pressuposto central é o estágio 

de mudança, projetado para desenvolver intervenções que são compatíveis 

com as necessidades específicas de cada indivíduo, ou seja, reconhece que as 

pessoas são diferentes e estarão em diferentes estágios e que intervenções 

adequadas devem ser desenvolvidas para todos 31,32.  

O MT tem potencial para explicar e facilitar as mudanças em uma 

variedade de comportamentos relacionados à saúde 33-35. O modelo também 

inclui uma série de variáveis independentes que procuram explicar como as 

pessoas decidem envolver-se num determinado comportamento e como a 
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mudança ocorre, e uma série de medidas de resultados, incluindo a decisão e 

as escalas de tentação31.  

Para tanto, os chamados processos de mudança, foram inicialmente 

identificados, teoricamente, em uma análise comparativa dos principais 

sistemas de psicoterapia36. Estes foram selecionados através da análise de 

alteração de técnicas recomendadas em diferentes teorias, o que justifica o 

termo transteorético. Contudo, pode ser explicado por dez atividades cognitivas 

e comportamentais (Quadro 1). Nesse sentido, os processos cognitivos obtêm 

informações por ações própria do indivíduo, enquanto os comportamentais é 

obtido a partir de eventos ambientais. Portanto, pessoas em diferentes estágios 

necessita de usar processos distintos de mudança37. 

Além das ações acima citadas, observa-se também uma série de 

intervenientes que incluem o balanço decisional - os prós (benefícios) e contras 

(barreiras) da mudança. Esse caracteriza em quatro dimensões subjacentes, 

para os (prós) 1) benefícios utilitários para o próprio; 2) benefícios utilitários 

para outros; 3) auto-aprovação; 4) aprovação dos outros38. E quatro dimensões 

subjacentes aos (contras) 1) prejuízos utilitários para o próprio; 2) prejuízos 

utilitários para os outros; 3) auto-desaprovação; 4) desaprovação dos outros39. 

Dessa forma, se os contras tiverem mais importância que os prós, a motivação 

para a mudança de comportamento é baixa (deixar de ser sedentário para 

iniciar uma vida ativa fisicamente). 

Outro aspecto interveniente que ajuda no entendimento do MT é a auto-

eficácia40 que é o grau de confiança que o indivíduo tem para não adotar um 

comportamento problema numa situação tentadora ou conveniente, e o grau de 

confiança para adotar o comportamento positivo em situações desafiadoras39. 

A auto-eficácia varia de acordo com a fase de mudança, aumentando à medida 

que o indivíduo ganha confiança, por exemplo, nas tentativas bem sucedidas 

de mudança do comportamento de AF regular. Também estão incluídos entre 

essas variáveis intermediárias ou dependentes, as variáveis  ambientais, 

culturais, socioeconômicos, fisiológicos, bioquímicos, ou até mesmo genéticos 

40,41.  

 



21 

 

 

 

Quadro 1. Processos de mudança  

Processos Definição 

Cognitivo/Experiencial 

Elevação da Consciência Esforços feitos pelo indivíduo na procura de 
novas informações e na procura de perceber e 
receber feedback acerca do comportamento 
problemático.  

Alívio Dramático Aspectos afetivos da mudança envolvendo, 
muitas vezes, experiências emocionais 
intensas relacionadas com o comportamento 
problemático.  

Reavaliação do Envolvimento Considerações e avaliação por parte do 
indivíduo sobre como o comportamento afeta 
o envolvimento físico e social.  

Auto-Reavaliação Reavaliação cognitiva e emocional dos valores 
por parte do indivíduo em relação ao 
comportamento problemático.  

Libertação Social Tomada de Consciência, disponibilidade e 
aceitação do indivíduo de formas alternativas, 
sem problemas de estilos de vida em 
sociedade.  

Comportamentais/Envolvimento 

Contra-condicionamento Substituição de comportamentos alternativos 
para o comportamento problemático.  

Relações de Ajuda Aceitação, confiança e utilização do suporte 
de outros significativos durante as tentativas 
de mudança.  

Gestão do Reforço Alteração das contingências que controlam ou 
mantêm o comportamento problemático.  

Auto-Libertação A escolha do indivíduo e o seu 
comprometimento para mudar o 
comportamento problemático, incluindo a 
crença de que pode mudar.  

Controle de Estímulos Controle das situações, outros sujeitos ou 
causas que podem desencadear o 
comportamento problemático.  

Fontes: (Norcross & Prochaska, 1986; Prochaska & DiClemente, 1983; Prochaska & Norcross, 
1983; Prochaska, Velicer, DiClemente, & Fava, 1988). 12,42-44 

 

 

Observa-se então, que a modificação implica fenômenos que ocorrem 

ao longo do tempo. No entanto, o MT interpreta, originalmente, como um 

processo que envolve o progresso através de uma série de etapas 

classificadas como pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e 

manutenção (Quadro 2). 
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Vale considerar, que posteriormente, surgiu uma nova classificação 

chamada de estágio da “recaída”, este determina a regressão do indivíduo para 

qualquer uma das fases anteriores ao estágio de Ação e Manutenção, o que 

pode representar um retomo a níveis anteriores do comportamento seguido de 

uma tentativa de parar ou diminuir o mesmo, ou apenas “o fracasso de atingir 

objetivos estabelecidos por um indivíduo após um período definido de tempo” 

45.  

De modo que, as transições entre os estágios de mudança são 

realizadas por um conjunto de variáveis independentes, que, para ser bem-

sucedidas, dependem da aplicação certa de estratégias (processos), haja vista 

que cada pessoa apresenta níveis de motivação ou disposição diferentes para 

mudar seus hábitos, e no momento certo (estágios)36. Essas modificações 

ocorrem de forma cíclica, podendo os indivíduos progridem e regridem, entre 

os estágios em momentos diferentes, sem necessariamente ter que traçar uma 

progressão linear, onde o tempo de permanência em cada um pode variar. 

Em linhas gerais, o MT é um instrumento bastante utilizado para 

planejamento de estratégias de promoção da saúde, e começou a ser testado 

na década de 80, no combate ao tabagismo46, e após varias experimentações, 

têm sido aplicado em uma grande variedade de comportamentos 

problemáticos, tais como, o consumo de álcool, uso de cinto de segurança, uso 

de drogas, exame de mamografia, psicotrópicas, uso de preservativos, perda 

de peso, consumo de gordura e de fibras, uso de protetor solar, redução do 

estresse, exposição ao sol, e a partir da década de 90 começou a ser 

empregado também na atividade física47-49.  
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Quadro 2. Apresentação dos estágios de mudança de comportamento e 
abordagens motivacionais. 

Estágios Características Abordagem 
Terapêutica 

Pré – contemplação A pessoa sequer consegue 
identificar que tem um 
problema. Não apresenta a 
intenção de mudar o 
comportamento nos próximos 
seis meses*. Tendem a ser 
identificados em exames 
médicos de rotina. 

Levantar dúvida, fazer com 
que a pessoa possa 
aumentar sua percepção 
dos problemas causados 
pelo comportamento atual. 

Contemplação A pessoa já tem alguma 
consciência do problema e está 
pensando seriamente em mudar 
o comportamento nos próximos 
seis meses. A marca mais 
importante é o nível de 
ambivalência apresentado. A 
mudança passa a ser tanto 
considerada quanto rejeitada. 

Buscar as razões para a 
mudança, os riscos de não 
mudar, fortalecer a crença 
do paciente sobre as 
possibilidades de 
mudança. 

Preparação Existe a intenção de mudar o 
comportamento em um futuro 
próximo, geralmente no próximo 
mês. Desenvolve-se um plano 
para concretizar a mudança. 

Auxiliar a definir a forma 
mais apropriada de 
conseguir obter as 
mudanças que deseja. 

Ação Houve mudanças significativas 
no estilo de vida dentro dos 
últimos seis meses. Existe 
engajamento em ações 
significativas na busca da 
mudança. 

Ajudar rumo a mudança. 

Manutenção Menor possibilidade de recaída 
e aumento na confiança de que 
pode continuar seu processo de 
mudança. 

Auxiliar a identificar 
estratégias de prevenção a 
recaída. 

*É utilizado o padrão de seis meses porque se considera que este é o futuro mais distante no 
qual as pessoas planejam mudanças especificas para comportamentos-problema. 
FONTES: Prochaska el. at (1992); Velicer, Rossi, Prochaska e DiClemente (1996); Velicer et.al 

(1998); Miller e Rollnick (2001) 31,41,50,51 

 
 

Portanto, considerando todos esses aspectos, é possível apontar 

estudos que demonstram resultados relevantes obtidos com a utilização desse 

modelo. Um estudo no Brasil com usuários de parques urbanos verificou que a 

beleza e localização geográfica do parque, os fatores tecnológicos e 

arquitetônicos, alguns políticos normativos (serviços públicos à disposição dos 

usuários) e de valores e atitudes foram percebidos positivamente para 
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Atividade Física52. Observa-se ainda, em estudo com adolescentes, que a 

idade para do sexo masculino, trabalho e região de residência para os 

adolescentes de ambos os sexos foram identificados como fatores associados 

aos Estágios de Mudanças de Comportamento para Atividade Física49. E que 

os estudantes classificados nos estágios de pré-contemplação, contemplação e 

preparação perceberam como barreiras para a atividade física fatores 

relacionados a compromissos, companhia, ambiente e energia para a prática53.  

Por fim, considerando a relevância do tema e o fato desta relação ser 

um dos objetivos em destaque deste estudo essa relação do MT com a 

Atividade física será abordada posteriormente.  

  

3.1.2  O MODELO TRANSTEORETICO PARA ATIVIDADE FÍSICA 

 

Os estágios de mudança de comportamento abordados no MT 

representa uma dimensão temporal que nos permite entender quando ocorrem 

alterações específicas nas intenções, atitudes e comportamentos. Sabe-se que 

a adoção de um comportamento pode envolver uma série de fatores e 

condições a considerar sócio demográficas, socioeconômicas, ambientais, 

fisiológicas, socioculturais, dentre outros.  

Na prática regular da atividade física não é diferente, uma vez que 

diversos fatores podem influenciar a aquisição desta conduta. Para tanto, 

Marcus e Prochaska foram os maiores divulgadoras do Modelo dos Estágios de 

Mudança, principalmente em sua aplicação voltada para as atividades físicas54. 

 Nesse sentido, observa-se que entre especialistas na área de promoção 

da AF, é consenso, que a identificação e compreensão dos fatores que 

influenciam a participação dos adolescentes em atividades físicas são pré-

requisitos essenciais para planejar e desenvolver programas de intervenção 

mais efetivos20.  

Desse modo, para melhor compreensão observa-se como exemplo o 

sedentarismo apontado em todos os estágios dos EMC, onde no pré 

contemplação (o sedentário, não tem intenção de mudar), contemplação (o 

sedentário, ver possibilidade de mudança), preparação (o sedentário, é 
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irregularmente ativo e tem intenção de mudança), ação (é regularmente ativo a 

menos de seis meses) e manutenção (é regularmente ativo por mais de seis 

meses)55.  

De fato, produzir uma mudança no comportamento para um novo estilo 

de vida não é uma tarefa simples. Essa modificação não é um evento unitário 

nem simples, ela ocorre em uma série de etapas, observando o seguinte 

processo: a conscientização do problema, a motivação para mudança de 

comportamento problemático, instruções sobre como criar a mudança, a 

adoção de novos comportamentos e a manutenção e estabilização do novo 

comportamento56.  

A simples progressão de um estágio para outro mais adiantado pode 

conduzir a um perfil mais favorável de atividade física, diminuindo o risco à 

saúde 57. Sabe-se que as necessidades quanto ao tipo de informação que um 

pré contemplativo possui são diferentes, das necessidades de um sujeito que 

se encontra em um estágio de ação, por exemplo. De um modo geral, as 

operacionalizações dos EMC para a prática de atividade física regular parte da 

identificação da intenção do indivíduo, podendo ser facilmente aplicado através 

de instrumento de auto-relato ou conforme mostra Figura 1. 

Para interpretação desses dados é possível encontrar na literatura a 

classificação dos EMC para AF agrupando: em duas categorias: “inativo ou 

irregularmente ativo” (estágios pré-contemplação, contemplação, preparação e 

recaída) e “ativo” (estágios ação e manutenção) baseado em evidências de 

validade, eficácia, sensibilidade e especificidade encontrada 34, 58.  
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Figura 1. Algoritmo de identificação dos estágios de mudança de comportamento diante das 
recomendações de prática de atividade física (proposto por Guedes et al, 2006)59. 

 
 

 

Dessa forma, pode-se destacar em estudo nacional com escolares do 

ensino médio, que a maior proporção dos estudantes (65,8%) foram 

classificados nos estágios referentes a um comportamento inativo fisicamente, 

o que contempla as três primeiras classe do modelo, pré-contemplação (6,7%); 

contemplação (3,5%) e preparação (45,6%). Em contrapartida, (34,2%) foram 

classificados nos estágios referentes a um comportamento ativo regularmente 

apresentando no estágio de ação (10,7%) e manutenção (23,5%) 48.  

Em outra pesquisa nacional, observaram que 61,6% dos adolescentes 

foram classificados como inativos ou irregularmente ativos e 26,2%, como 

sedentários (pré-contemplativos e contemplativos) 34.   

Você tem um estilo de vida regularmente ativo? 

Não Sim 

Você Pretende iniciar a 

pratica regular de 

atividade física nos 

próximos meses? 

Você apresenta esse 
comportamento há mais 

de 6 meses? 

Não Não 
Sim Sim 

Você considera a pratica 

regular de atividade 

física importante para 

sua saúde? 

Sim 

Pre contemplação Contemplação 
Preparação Ação Manutenção 

Não 
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Por fim, além do conhecimento acerca da característica motivacional e 

psicológica do indivíduo para explicação do seu comportamento, torna 

imprescindível destacar no tópico a seguir os fatores associados à adoção da 

atividade física. 

 

3.2 FATORES ASSOCIADOS AOS ESTÁGIOS DE MUDANÇA DE 

COMPORTAMENTO PARA ATIVIDADE FÍSICA 

 

 Atualmente alguns determinantes, tais como o estilo de vida (dieta, 

exercício físico), meio ambiente (poluição, tabagismo passivo) e aspectos 

sociais 60 são percebidos como risco para desenvolvimento de doenças. Para 

Organização Mundial da Saúde o estilo de vida sedentário aumenta todas as 

causas de mortalidade, o dobro do risco de doenças cardiovasculares, diabetes 

e obesidade, aumentam os riscos de câncer de cólon, pressão alta, 

osteoporose, distúrbios lipídicos, depressão e ansiedade 61.  

Esse mesmo documento destaca que 60% a 85% das pessoas no 

mundo de países tanto desenvolvidos como em desenvolvimento apresenta 

estilos de vida sedentários, tornando-se um dos mais graves problemas de 

saúde pública do nosso tempo. Indica ainda, que a inatividade física tem sido 

identificada como o quarto principal fator de risco para a mortalidade global, 

causando um número estimado de 3,2 milhões de mortes em todo o mundo 61.  

É sabido que mesmo com o reconhecimento quanto à importância das 

atividades físicas na prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida, 

estudos têm demonstrado uma elevada prevalência de níveis insuficientes de 

prática de atividades físicas em adolescentes62-64. Para tanto, caracteriza-se 

sedentário, o indivíduo que tem um estilo de vida com mínimo de atividade 

física, equivalente a gasto energético total, no acumulado das atividades 

(trabalho + lazer + atividades domésticas + deslocamento) inferior a 500 

quilocalorias por semana 65.  

Além disso, estudos66-68 apontam a relação de um estilo de vida 

sedentário e padrões alimentares inadequados como indicativo de atenção em 
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adolescentes, pois, contribuiu para agravos á saúde, como um aumento 

significativo da prevalência de sobrepeso e obesidade e baixa qualidade de 

vida, onde níveis insuficientes de atividade física (59,5%) e hábitos alimentares 

inadequados (49,5%) foram os fatores de risco cardiovasculares mais 

prevalentes66-68. 

 E ainda, a pressão arterial elevada, etilismo e excesso de peso foram 

mais prevalentes no sexo masculino, enquanto os níveis insuficientes de 

atividade física no sexo feminino5. Como também, pertencer à classe social 

baixa e ser filho de mãe com baixa escolaridade são fatores associados ao 

hábito sedentário 69. Por outro lado, é sugerido que homens realizam mais 

atividades físicas vigorosas e leves e a mulheres mais as moderadas70. 

Em suma, as mudanças significativas no comportamento como as 

modificações no estilo de vida, exigem antes de tudo, compreensão da 

situação externa (o que ocorre onde o sujeito está inserido) a exemplo, fatores 

demográficos e socioeconômicos, e posterior reconhecimento interno 

(mudanças biológicas) em direção às alterações pertinentes.  

De maneira geral, o comportamento humano relacionado a pratica de 

atividade física voltada à saúde, excita compreender o termo atividade física de 

forma mais ampla e complexa, por esta ser uma prática com características 

inerentes ao ser humano que representa um tema de caráter interdisciplinar, 

atuando em esferas de análises biológicas, sociais e culturais 71.  

Dessa forma, a atividade física no seu contexto mais amplo, pode ser 

compreendida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos 

esqueléticos que resulta em gasto energético. O gasto de energia pode ser 

medida em quilocalorias e essa atividade na vida diária pode ser categorizada 

em trabalho, esportes, condicionado, agregado familiar, ou outras atividades 72. 

Com base na complexidade de mensuração e aplicabilidade, a Atividade Física 

é ainda caracterizada por quatro dimensões básicas frequência, intensidade, 

tempo e tipo (FITT) 73.  

Em relação à saúde, pode-se destacar que a mesma passou por uma 

série de entendimentos no decorrer dos anos, de modo a defini-la como uma 

condição humana com dimensões física, social e psicológica traduzidas em 
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pólo positivo e negativo (figura 2), onde a saúde positiva seria caracterizada 

como a capacidade de ter uma vida satisfatória, proveitosa, enquanto a saúde 

negativa estaria associada com a morbidade e, no extremo, com a mortalidade 

73-75.  

 

 
 
 

 

Figura 2. Os pólos positivos e negativos da saúde. (BOUCHARD, 1990; GUISELINI, 2006)74,75 

 

Dessa forma, pode-se observar na literatura estudos com adolescentes 

que apontam aspectos de comportamento de risco a saúde. Destacando que 

quase 90% destes apresentaram pelo menos um fator de risco, onde o 

consumo inadequado de frutas (56,7%) e verduras (43,9%) e a inatividade 

física (39,2%) foram os mais prevalentes 76, e sete em cada 10 adolescentes 

(64,7%) estão expostos a duas ou mais atitudes de risco a saúde de forma 

simultânea 77 e um em cada cinco brasileiros não praticam qualquer AF 78.  

Nesse panorama, as condutas de risco relacionadas a hábitos de 

atividade física estão diretamente ligado ao estilo de vida, que por sua vez, é 

uma dimensão da qualidade de vida e, portanto de característica 

interdisciplinar79.  A qualidade de vida varia de pessoa para pessoa, além 

disso, depende de fatores intrínsecos e extrínsecos, desde aqueles do 

cotidiano do indivíduo a seus hábitos80. Portanto, essa relação compõe-se dos 

seguintes elementos: domínios funcionais na função física e cognitiva; 

envolvimento com as atividades da vida; avaliação de saúde subjetiva e 

domínios do bem-estar corporal e emocional, autoconceito e percepção global 

de bem-estar 81.  

Observou-se que os adolescentes compreendem estilo de vida como 

fruto de diversos fatores que interferem nas dimensões inerentes ao ser 

humano, como as dimensões física, psicológica, social e cultural, mas há 

necessidade de desenvolver ações de educação em saúde, objetivando a 

prevenção de doenças e promoção de saúde dessa população 82.  

MORTE - DOENÇAS COMPORTAMENTO 

DE RISCO 

SAÚDE POSITIVA COMPORTAMENTO 

POSITIVO 

 -  + 
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Portanto, a prática de atividades físicas sistematizadas pode ter 

importante influência na adoção de um estilo de vida ativo e saudável na 

adolescência, e consequentemente, na vida adulta 83.  

 

 

3.2.1 ATIVIDADE FÍSICA E ADOLESCENTES  

 

Nos últimos anos, a promoção da atividade física passou a configurar 

como uma das intervenções prioritárias no campo da saúde pública 84. Em 

estudo de revisão sistemática demonstra que doenças crônicas degenerativas, 

como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares,  osteoporose, dentre outras, 

têm início durante o período da infância e adolescência e podem ser 

potencializadas dependendo do modo de vida adotado, principalmente no que 

se refere aos maus hábitos alimentares e à inatividade física 85.  

O período da adolescência é caracterizado pela exploração e pela 

experimentação86. Para a OMS essa fase é entendida como sendo o intervalo 

compreendido entre os 10 e 19 anos de idade87. Entretanto, do ponto de vista 

legal, no Brasil, a lei federal que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, considera como sendo entre doze e dezoito anos de idade 88. 

Para tanto, a população de adolescentes é crescente e, atualmente, um em 

cada cinco indivíduos encontram-se nessa faixa etária 89.  

Nessa perspectiva, durante essa fase, especificamente, há evidências 

de que a atividade física traz benefícios associados à saúde esquelética 

(conteúdo mineral e densidade óssea) e ao controle da pressão sanguínea e 

da obesidade90, ela pode influenciar também de forma bastante positiva, 

reduzindo o índice de morbidade e o risco para doenças crônico-degenerativas 

54. Outra evidência é que a atividade física na infância e adolescência sofre 

influência de amplo conjunto de variáveis biológicas, psicológicas, 

socioeconômicas e ambientais 7, 91,92.  

Mesmo com a abundância de informações demonstrando os benefícios 

de um estilo de vida ativo93-95, é possível perceber que os adolescentes em 

especial, sofrem grande influência de uma modernidade tecnológica que 
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apresenta constantes tendências e estratégias que colaboram muitas vezes 

para adoção de hábitos não saudáveis. Uma possível explicação pode estar 

ligada a percepção de barreiras que dificultam o engajamento. Essas se 

referem a obstáculos percebidos pelo indivíduo que podem reduzir seu 

envolvimento em comportamentos saudáveis 96.  

Assim, a percepção de barreiras para a atividade física inclui tanto 

fatores internos (características individuais, menor prioridade para a atividade 

física, e envolvimento com atividades relacionadas à tecnologia) como fatores 

externos (influência de alguém ou da família, falta de tempo, inacessibilidade e 

facilidades de custo) 97. Pode-se destacar ainda, atribuição a carência de 

espaços e equipamentos de lazer comunitários, a falta de tempo decorrente do 

ritmo de vida moderna, dentre outros fatores. 

Nesse contexto, observa-se estudo98 que identificou “Não ter a 

companhia dos amigos” e “ter preguiça” os impedimentos mais reportados 

pelos meninos (30,4%) e meninas (51,8%), respectivamente, no entanto, a 

barreira mais fortemente associada com maior prevalência de níveis 

insuficientes de atividade física foi “preferir fazer outras coisas” para meninos 

OR = 5.02 (IC95% 2,69 - 9,37) e meninas OR = 7.10 (IC95% 3,71 - 13,60). 

Outrossim, aponta que a redução progressiva da prática de atividade física 

combinada ao maior tempo dedicado às atividades de lazer de baixa 

intensidade física, como assistir televisão, usar computador e jogar videogame, 

também tem contribuído para o aumento de risco a saúde dos jovens 99.  
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Quadro 3. Fatores determinantes da atividade/inatividade física na infância e 
adolescência 

FATOR DETERMINANTE 

MAIS ATIVOS MENOS ATIVOS 

Biológicos 

Sexo Masculino Feminino 

Idade 
 

Crianças em idades  
pré-escolar e escolar 

Crianças em idade 
escolar 

Estado Nutricional 

 
Eutróficos 

Desnutridos, sobrepeso 
e obesos; 

Aptidão Física 
 Melhor Pior 

Socioeconômicos   

Nível socioeconômico  Mais alto Mais baixo  

Escolaridade da mãe  Maior Menor  

Mãe que trabalha fora do 
domicílio 

Não Sim 

Prática desportiva fora da escola Sim Não 

Ambientais   

Infra-estrutura comunitária (vias 
públicas seguras, calçadas, 
quadras esportivas, Espaços de 
convivência, etc) 

Melhor  
Pior  
 

Serviços Públicos  Presentes Ausentes ou irregulares 

Brincar fora de casa ou ao ar livre  Sim  Não 

Acesso e conhecimento de 
programas de promoção de 
saúde (escolas abertas em fins de 
semana, programas de promoção 
de saúde) 

Sim Não 

Psicológicos   

Auto-estima  Melhor  Pior  

Apoio dos pais e amigos  Maior Menor 

Nível de atividade física dos pais  Maior  Menor 

Capital Social Comunitário Maior Menor 
Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2008100. 

 

Desse modo, é sabido que o mundo encontra-se em constantes 

transformações e em todos os níveis da sociedade: nas relações sociais, nas 

manifestações culturais e no trabalho. Atualmente, se gasta menos tempo para 

realizar tarefas diárias, mas em contrapartida as pessoas se movimentam cada 

vez menos 101.  

Assim, torna-se importante a orientação e o desenvolvimento de 

atividade física com base nas recomendações específicas para faixa etária, a 

fim de estimular um estilo de vida mais ativo e saudável 102. Sabe-se que a 
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prática de atividade física dar-se em quatro domínios Lazer (atividades 

esportivas e de recreação), Trabalho (remunerado ou não, envolvendo esforço 

físico), Deslocamento (a pé ou de bicicleta para escola, trabalho e outros 

locais) e Serviço doméstico (tarefas de casa, jardinagem etc.) 103, e que 

diferentes tipos, frequência e duração de atividade física são requeridos para 

diferentes resultados de saúde 104.  

Para tanto, as primeiras recomendações de atividade física datada de 

1978 pelo American College of Sports Medicine (ACSM), não posicionava 

atenção especificamente ás crianças e adolescentes, e sim para os adultos 105. 

Anos mais tarde, começa a surgir à necessidade e interesse por esse público 

jovem, passando por uma série de orientações a respeito do quantitativo 

mínimo de AF, a considerar, o tempo (min), intensidade (esforço) e frequência 

(dias) como níveis recomendado benéficos á saúde (quadro 4).  

 

Quadro 4: Evolução das recomendações para adolescentes:  

Referência Recomendações 

International Consensus 
Conference on Physical Activity 
Guidelines for Adolescents (Sallis 
& Patrick, 1994) 

→ AF diariamente ou quase todos os dias da 
semana, por pelo menos 30 minutos (jogos, 
esportes, trabalho, transporte, recreação, aula de 
educação física ou exercício planejado, no 
contexto da família, escola ou comunidade); 3 ou 
mais sessões por semana de AF com pelo menos 
20 minutos ou mais; AF moderada à vigorosa. 

Health Education Authority 
Simposium “Young and Active?” 
(Hall et al., 1999) 

→ AF moderadas por pelo menos 60 minutos por 
dia (para já ativos AF moderadas por pelo menos 
30 minutos por dia); 2 vezes na semana, 
exercícios de força muscular, flexibilidade, e saúde 
óssea. 

American College of Sports 
Medicine (ACSM, 2000) 

→ 20 a 30 minutos de exercício vigoroso por dia. 

Expert panel (Strong et al., 2005) → 60 minutos ou mais de AF; intensidade 
moderada à vigorosa; atividades divertidas e que 
proponham o adequado desenvolvimento do 
jovem. 

Fonte: (POSSAMAI, 2005)105. 

 

Em linhas gerais, as Recomendações Globais sobre Atividade Física são 

relevantes para saúde cardiorrespiratória (doença coronária, doença 

cardiovascular, acidente vascular cerebral e hipertensão); saúde metabólica 
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(diabetes e obesidade) e músculo-esquelética (osteoporose); Câncer (mama e 

câncer de cólon) e prevenção de quedas funcional e depressão102. 

Estas utilizam os conceitos de frequência, duração, intensidade, tipo e 

quantidade total de atividade física necessária para o aprimoramento e 

prevenção de doenças não transmissíveis. Assim, guias de atividade física 

para adolescentes foram sugeridas e publicadas nas últimas décadas. Uma 

das mais difundida é o da OMS84, que direciona para crianças e adolescentes, 

AF de intensidade vigorosa pelo menos 20 minutos por dia, três ou mais vezes 

por semana ou atividades de intensidade leve a moderada, por pelo menos 60 

minutos na maioria dos dias da semana, devendo incluir trabalho de resistência 

muscular/força e alongamento, em pelo menos três dias na semana. 

Acrescenta-se que jovens em idade escolar devem participar de AF de forma 

apropriada e agradável 106.  

Em um estudo que avaliou três recomendações distintas de prática de 

AF para crianças e adolescentes, concluíram que aquela de acumular 60 

minutos por dia de AF moderadas em pelo menos cinco dias da semana foi 

sustentada como a melhor, quando comparada as do Healthy People 2010 que 

considera 30 minutos de AF moderada em pelo menos 5 dias na semana e  20 

minutos desta vigorosas em pelo menos 3 dias na semana107.  

De acordo com os resultados da prática de AF da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD)4, conforme distribuição regional e 

características sociodemográficas, demonstra que a prevalência de AF nos 

níveis no lazer foi de 10,5%, o mesmo percentual de indivíduos relatando 

deslocamento ativo para o trabalho. A prevalência de indivíduos que praticaram 

150 minutos ou mais de atividade física no trabalho foi de 82,9%. Essa 

proporção para os outros domínios foram: domicílio 63,5%; lazer 10,1% e no 

deslocamento 32,0%108.  

Os homens foram mais ativos que as mulheres no lazer, deslocamentos 

e trabalho, enquanto as mulheres foram mais ativas no ambiente doméstico. 

Outrossim, demonstram que a pratica no domínio lazer foi mais prevalente em 

pessoas de maior escolaridade, mais jovens e entre os de cor preta e parda 108.  
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Para tanto, acredita-se que entre os fatores que contribuem para a 

inatividade física, estão o crescente processo de urbanização da sociedade – 

que falha no investimento da criação de espaços de lazer, o excessivo 

aumento de veículos motorizados – em detrimento de atividades como 

caminhada ou ciclismo e o aumento da violência e falta de segurança – que 

limitam o tempo e a área da prática a quatro paredes 105.  

 Com base nas condições e achados atuais de saúde em âmbito 

nacional e internacional, nota-se que entre as medidas recomendadas em 

busca da melhoria desse perfil estão à implementação de políticas de 

transporte que o tornam mais seguro para as pessoas caminhada e bicicletas 

de passeio, a construção de parques acessíveis, parques infantis e centros 

comunitários e promover programas de atividade física nas escolas, 

comunidades e serviços de saúde 109.  
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IV MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo consiste em uma pesquisa do tipo Survey com 

utilização de dados secundários originária de um projeto de pesquisa 

epidemiológica com delineamento transversal intitulada de “CONDIÇÕES DE 

VIDA E CONDUTAS DE SAÚDE EM ADOLESCENTES RESIDENTES EM 

ÁREAS RURAIS E URBANAS NO ESTADO DE SERGIPE” desenvolvido pelo 

Grupo de Pesquisa em Educação Física e Saúde (GPEFiS/IFS). 

 

4.2 CAMPO DA PESQUISA 

 

Com base nas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, em 2010, o estado de Sergipe, situado na região nordeste do Brasil, 

apresenta uma área territorial de 21.910,348 km2, com população total de 

2.068.031 pessoas, sendo 233.119 adolescentes (13-19 anos) 110. O Estado é 

composto por 75 municípios, sendo dividido geograficamente, pela Secretaria 

de Estado do Planejamento, em oito territórios (Agreste Central Sergipano, Alto 

Sertão Sergipano, Baixo São Francisco Sergipano, Centro Sul Sergipano, 

Grande Aracaju, Leste Sergipano, Médio Sertão Sergipano e Sul Sergipano). 

Para essa divisão foi observada que cada município, dentro do mesmo território 

sergipano, apresenta características semelhantes quanto às dimensões 

econômico-produtiva, social, político institucional, sociocultural e ambiental.  

Da mesma forma, a semelhança na proposta pedagógica e na 

organização, quanto ao nível de ensino, dentro de cada território são visíveis, 

reduzindo possibilidades de viés de seleção em virtude da proximidade de 

algumas características da amostra 111. 

 Por esses motivos, acredita-se que a seleção aleatória dos municípios, 

bem como, das unidades de ensino, nos conglomerados (territórios) 
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representem claramente os subgrupos de escolares sergipanos. Neste 

contexto, para a seleção da amostra, a proporcionalidade por território, porte da 

unidade de ensino (quantidade de alunos), série e turno justifica a metodologia 

a ser utilizada. 

 

4.3 PLANEJAMENTO AMOSTRAL  
 

4.3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 
A população alvo do estudo foi de escolares da rede estadual de ensino, 

com idade entre 14 a 19 anos, dos turnos diurno e noturno. A amostra 

caracterizou-se como probabilística, com amostragem por conglomerado, 

estratificada e aleatória simples, sendo composta por 3992 escolares do estado 

de Sergipe. 

 De acordo com dados disponíveis na Secretaria de Estado da Educação 

(2010) 110, a matrícula do ensino médio, foi de 58.301 alunos em toda a Rede 

Estadual, distribuídos em 155 unidades de ensino (quadro 5). Entretanto, 

considerando que as escolas de ensino médio apenas estão localizadas nas 

sedes dos municípios e os gestores municipais disponibilizam transporte para 

que os alunos da área rural se desloquem para a área urbana (sede do 

município), tornou viável a coleta das informações dos escolares em ambas as 

extensões.  

Desse modo, para o cálculo do planejamento amostral foi utilizado o 

processo de amostragem complexa disponível no software do SPSS versão 

15.0. Assim, inicialmente, foram sorteadas as unidades de ensino, por porte de 

da escola (quantidade de alunos), como critério estabelecido, distribuídas nos 

municípios de cada território. Em seguida, sortearam-se aleatoriamente as 

turmas, por série e turno.  
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Quadro 5. Distribuição das unidades de ensino, por território e porte de escola. 

 
TERRITÓRIO 

 
QUANTIDADE DE 

MUNICIPIOS 

PORTE DA UNIDADE DA 
ESCOLA (ALUNOS) ** 

< 200 200-499 500 ou + 

Agreste Central 12 4 13 2 

Alto sertão 7 10 5 2 

Baixo São 
Francisco 

13 12 7 0 

Centro sul 5 2 1 8 

Grande Aracaju 9 15 25 13 

Leste Sergipano 9 4 5 1 

Médio Sertão 6 5 2 1 

Sul Sergipano 11 0 15 2 

Outros* 3 _ _ _ 

*Municípios que não têm unidades de ensino médio. ** Elaborado pelos pesquisadores. 

 

Na estimativa do tamanho amostral na análise da prevalência para cada 

território, foi considerado o tamanho da população do território, a prevalência 

estimada em 50% como a maior esperada, o intervalo de confiança em 95%, o 

erro tolerável da amostragem em cinco pontos percentuais e, por se tratar de 

um processo amostral por conglomerado, multiplicou-se o tamanho amostral 

por 1,5? em função da correção do efeito do desenho (deff=1,5)112 estimando a 

necessidade de estudantes para cada território (StatCalc. Epiinfo).  

Para não perder a representatividade amostral, foram acrescentados 

20% de escolares devido a vários motivos, como: recusa dos participantes, 

idade maior ou menor do que a estabelecida nesse estudo, não responder a 

questões importantes como sexo e idade, dentre outros. 

 Para a análise de associação foi considerado, além das informações 

descritas anteriormente, poder estatístico de 80% e Odds Ratio (OR) de 1,2, 

sendo necessária uma amostra mínima de 3.876 escolares adolescentes para 

todo o Estado (quadro 6). 
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4.3.2   SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 
 

Para seleção da amostra, recorreu-se ao processo de amostragem por 

conglomerado utilizando dois estágios:  

1º. Considerando a amostra mínima necessária para o estudo, realizou-

se o processo de amostragem estratificada proporcional ao território 

(conglomerado) e porte da escola (1 = até 199 alunos; 2 = 200-499 alunos; 3 = 

500+ alunos) (Quadro 5). Desse modo, para que todos os territórios fossem 

contemplados representativamente com os três portes dos colégios, 

estabeleceu-se como critério arbitrário o sorteio de 25% das unidades de 

ensino do Estado (155 unidades de ensino), totalizando 39 colégios distribuídos 

em 27 municípios (Quadro 6). 

2º. Selecionaram-se as turmas, de acordo com a série e o turno de 

estudo (diurno e noturno), mediante a utilização do processo aleatório simples, 

que considerou como critério arbitrário a divisão da amostra mínima necessária 

por 25 alunos, estabelecendo assim a quantidade de turmas necessárias 

(Quadro 6). 

 
 
Quadro 6. População e distribuição da amostra do estudo, de acordo com 
territórios, municípios e unidade de ensino. 

Território N 
n 

para 
P 

n 
Para 
Ass. 

% 
N 

Território 

 Turma 

Município Unidades de Ensino D No 

Sul 
Sergipano 

8312 551 554 14,3 

Estância 
Estância 
Umbaúba 
Salgado 

CE Prof. Gilson Amado 
CE Gumercindo Bessa 
CE Benedito B. do 
Nascimento 
CE Dep. Joaldo Vieira 
Barbosa 

3 
4 
3 
 
3 

3 
4 
3 
 
3 

Centro Sul 7329 548 488 12,6 

Lagarto 
Simão Dias 
Simão dias 
Riachão do 
Dantas 

CE Silvio Romero 
CE Dr. Milton Dortas 
CE Sen. Lourival Batista 
CE José Lopes de 
Almeida 

4 
5 
3 
3 

3 
3 
- 
3 

Agreste 
Central 

6308 543 419 10,8 

Itabaiana 
Itabaiana 
São Miguel 
N. Sra. Aparecida 

CE Dr. Augusto César 
Leite 
CE Murilo Braga 
EE Miguel das Graças 
EE João Salonio 

3 
 
5 
1 
3 

3 
 
2 
3 
3 

Leste 3062 512 205 5,3 Japaratuba CE José de Matos Teles 3 3 
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Sergipano Capela 
Divina Pastora 
Siriri 

CE Edélzio Vieira de Melo 
CE Dr. João de Melo 
Prado 
CE Cel José J. Barbosa 

3 
3 
 
3 

3 
3 
 
2 

Médio 
Sertão 

2153 489 143 3,7 
N Sra das Dores 
Aquidabã 

CE Prof. Fernando de 
Miranda 
EE Nação Unidas 

3 
 
3 

3 
 
3 

Baixo São 
Francisco 

3766 523 252 6,5 

Neópolis 
Japoatã 
Propriá 

CE. Gov. Manoel de 
Miranda 
CE. Josino Menezes 
CE Cel João Fernandes 
de Brito 

- 
 
3 
3 

2 
 
3 
3 

Grande 
Aracaju 

23284 567 1547 39,9 

Maruim 
N Sra do Socorro 
Santo Amaro das 
Brotas 
São Cristovão 
São Cristovão 
Aracaju 
Aracaju 
Aracaju 
Aracaju 
Aracaju 
Aracaju 
Aracaju 

CE Dr. Alcides Pereira 
CAIC Jornalista Joel 
Silveira 
CE Prof. Hamilton Alves 
Rocha 
CE Profª Glorita Portugual 
CE Sem. José Alves do 
Nascimento 
CE Gov. Albano Franco 
CE Leandro Maciel 
CE Min Marco Maciel 
CE Tobias Barreto 
CE Atheneu Sergipense 
EE Paulino Nascimento 

2 
2 
 
3 
3 
3 
2 
 
3 
3 
4 
3 
5 
2 

3 
- 
 
3 
3 
3 
- 
 
- 
3 
3 
3 
- 
3 

Alto 
Sertão 

4087 527 271 7,0 

Porto da Folha 
Porto da Folha 
Monte Alegre 
Gararu 
Canindé de S. 
Francisco 
Canindé de S. 
Francisco 

CE Prof. Clemência Alves 
da Silva 
CE Gov. Lourival Baptista 
CE 28 de Janeiro 
CE Neilson R de 
Albuquerque 
EE Dom Juvencio de Brito 
EE Delmiro de M Britto  

- 
 
3 
3 
2 
 
3 
3 

3 
 
3 
3 
3 
 
3 
3 

Total 58.301 4.260 3.876 100,0 27 39 113 100 

CE= Colégio Estadual; D= Diurno; No= Noturno; P= Prevalência; Ass. Associação; n= amostra; 
N-= População.1Os Valores apresentados neste quadro deverão ser transportados para cada 
ano em estudo no ensino médio. 
 
 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E ASPECTOS ÉTICOS 

 

A participação dos escolares na pesquisa foi voluntária, adotando-se, os 

seguintes critérios de inclusão: estar regularmente matriculado nas turmas de 

1º ao 3º ano do ensino médio das escolas selecionadas; estar presente no 

momento da aplicação do instrumento; preencher adequadamente o 

questionário distribuído, reduzindo, ao máximo, as não respostas; ter idade 

entre 14 a 19 anos.  

Continuação... 
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Os diretores das escolas assinaram um Termo Negativo de 

Consentimento autorizando a participação das instituições na pesquisa. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (CEP/UFS), sob o 

número do protocolo N0 CAAE – 2006.0.000.107-10 (Anexo A). 

 

4.5   INSTRUMENTO DE COLETA 

 

Para a coleta de dados foi aplicado um questionário auto-administrado 

(Apêndice A), construído com base em outros já validados 113-118, composto por 

duas seções. A primeira referente às condições de vida (informações 

demográficas e educacionais, informações sobre trabalho e renda, informações 

sobre ambiente e habitação, informações sobre oferta e serviços de saúde); a 

segunda sobre condutas de saúde (consumo de álcool e uso de outras drogas, 

hábitos alimentares, higiene, sentimentos e relacionamentos, atividade física 

habitual, comportamentos na escola, comportamento sexual, tabagismo e 

violência).  

A construção e seleção dos domínios e indicadores de condições de 

vida se basearam no agrupamento de cinco instrumentos de pesquisa, a saber: 

os domínios, o Índice de Condições de Vida (ICV) (ATLAS DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 1998) e o Índice de Condições 

de Vida e de saúde (ICVS) (LUIZ et al., 2009); e as informações da Pesquisa 

de Condições de Vida (PCV) (FUNDAÇÃO SEADE, 2006), do Instrumento 

Comportamento de Risco à Saúde de Adolescentes Catarinenses (COMPAC) 

(NAHAS et al., 2005), Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE, 2009) 

e da versão do Global Student Health Survey (WORLD HEALTH  

ORGANIZATION, 2009). 

Os escolares foram orientados a responder o questionário, sobre os 

indicadores de condições de vida, considerando as variáveis sexo, idade, cor 

da pele, religião, situação de domicílio, série, turno de estudo, reprovação, 

escolaridade materna e paterna, atraso escolar, fonte de renda familiar, renda 
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familiar e trabalho do aluno e indicadores de condutas de saúde tais como, 

consumo de tabaco e bebida alcoólica, pratica de atividade física, auto 

avaliação do estresse e auto avaliação da saúde, consistindo de questões, em 

sua maior parte, de múltipla escolha, baseados naquilo que realmente 

conhecia, sentia ou fazia.   

Para mensurar os EMC, no domínio Atividade Física, os alunos foram 

orientados sobre a definição de AF e recomendações quanto ao tempo de 60 

minutos diários e quantidade de dias em 5 ou mais por semana, para 

responder sobre o que fazia em relação à mesma.  

Desse modo, a classificação dos EMC foi estabelecida para o estágio 

Pré-contemplação, aqueles que responderam “Eu não faço atividade física e 

não tenho intenção em começar”; Estágio de Contemplação, aqueles que 

responderam “Eu não faço atividade física, mas estou pensando em começar”; 

Estágio de Preparação, aqueles que responderam “Eu faço atividade física 

algumas vezes, mas não regularmente”; Estágio de Ação, aqueles que 

responderam “Eu faço atividade física regularmente, mas iniciei nos últimos 6 

meses”; Estágio de Manutenção, aqueles que responderem “Eu faço atividade 

física regularmente há mais de 6 meses” e para o Estágio de Recaída, aqueles 

que responderam “Eu fazia atividade física há 6 meses, mas agora não”. 

 

4.6 PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

 

Os procedimentos utilizados pelo projeto de pesquisa que deu origem a 

este estudo obedeceram as seguintes etapas: 

Inicialmente, realizou todo o planejamento do estudo com investigações 

de informações pertinentes junto às secretarias de planejamento e educação 

do estado de Sergipe. Posteriormente, organizou o planejamento amostral e 

contatou os gestores das escolas estaduais selecionadas para compor a 

amostra, onde na oportunidade foi apresentada a proposta da pesquisa e 

aplicado o Termo Negativo de Consentimento. 

Após treinamento dos professores quanto ao domínio das questões, 

forma de aplicação, supervisão e análise após a aplicação, e de posse da 
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seleção dos municípios por território, das turmas e turno, realizou a aplicação 

individualizada dos questionários, respeitando os critérios de inclusão, com a 

média de tempo de 45 minutos.  

Os professores visitaram 27 municípios sergipanos e realizaram a coleta 

dos dados no período de cinco meses (agosto a dezembro) do ano de 2011. 

 

4.7  TABULAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Foram usados o software HS-ICR-Teleform e o scanner Fujitsu FI6230, 

Brasil, para realizar a tabulação dos dados por meio de leitora óptica. A 

capacidade de leitura deste equipamento é de cerca de 40 páginas por minuto. 

A tabulação completa dos questionários durou cerca de oito horas. Após esta 

etapa, apesar da precisão do equipamento, os questionários que mostraram 

problemas foram conferidos e os erros corrigidos. 

As variáveis foram analisadas por meio de procedimento descritivo 

(distribuição de frequências relativa e absoluta) e para verificar possíveis 

associações entre as variáveis empregadas nesse estudo, foi realizada a 

análise inferencial com o Qui-quadrado e a regressão logística binária bruta e 

ajustada.  

Estabeleceu o critério de categorização para os EMC, baseado em 

outros já utilizados58,119 agrupando em dois grupos: 1= “inativos ou 

irregularmente ativos” os escolares classificados nos estágios pré 

contemplação, contemplação, preparação e recaída e 2= “ativos” os escolares 

classificados nos estágios ação e manutenção. 

Para análise da regressão Logística binária, a variável dependente 

Estágios de Mudança de Comportamento para atividade física, foi considerada 

como desfecho o grupo do “Inativo ou Irregularmente Ativo” (Quadro 7). Para 

essa análise foram incluídas todas variáveis independentes (por bloco de 

indicadores sócio demográfico, educacionais, trabalho/renda e condutas de 

saúde) com valores de p ≤ 0,20 na análise bruta. O nível de significância 

adotado foi de p ≤ 5%. Por fim, o critério utilizado para a exclusão dos sujeitos, 
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que não responderam questões necessárias para a análise estabelecida foi de 

10% (taxa de não resposta) 120.  

 

Quadro 7. Variáveis utilizadas no estudo e suas respectivas categorias. 
INDICADORES VARIÁVEIS  CATEGORIAS 

SÓCIO 
DEMOGRÁFICO 

Sexo 1 = "Masculino"  2 = "Feminino" 

Faixa Etária 
0 = "14-15 anos" 1 = "16-17 anos"  

 2 = "18-19 anos" 

Cor da pele 
1 = "Branco" 2 = "Preto" 3 = Pardo  

4 = "Outro" 

Religião 

1 = "Não tem Religião"  2 = "Católico"  

3 = "Evangélico" 4= "Espírita"  

5 = "Outra" 

Praticante de religião  1 = "Sim" 2 = "Não" 

Situação de Domicílio 1 = "Área  urbana"  2 = "Área rural" 

Local de moradia 

1 = "Conjunto habitacional popular"  

2 = "Casa de vila" 3= "Favela" 

4= "Condomínio fechado"  

5= "Edificação isolada" 6 = "Outro" 

Mora 
1 = "Com o Pai e a Mãe" 
2 = "Só com o Pai"  
3 = "Só com a Mãe" 4 = "Outro" 

 

EDUCACIONAL 

Série 1 = "1 ano" 2 = "2 ano" 3 = "3 ano" 

Turno de estudo 1 = "Diurno" 2 = "Noturno" 

Reprovação 1 = "Sim"  2 = "Não 

Escolaridade 
materna/paterna 

1 = "Não estudou";  

2 = "Não concluiu o fundamental" 

3 = "Concluiu o fundamental" 

5 = "Concluiu o médio" 

6 = "Concluiu a faculdade"  

6 = "Não sabia"  

Distorção série-Idade 

0 = "Aluno Regular" 
1 = "1 a 2 anos de atraso" 
 2 = 3 a 4 anos de atraso" 
3 = Aluno adiantado". 

TRABALHO E 

RENDA 

Principal fonte de renda 1= "Trabalho do pai/mãe" 

2= "Bolsa Família/Bolsa Escola" 

3= "Aposentadoria" 4= "Pensão"  

5 = "Outro" 

Renda familiar 
1 = "Menor 1 SM"  2 = " 1 a 2 SM" 

 3 = "Mais 2 SM"  4 = "Não sabia" 

Trabalho do aluno 

1 = "Não trabalho" 
2 = "Empregado com salário" 
3 = " Estágio profissionalizante" 
4 = "Trabalho como voluntário"  
5 = "Trabalho sem carteira assinada" 
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CONDUTAS DE 

SAÚDE 

Tabagismo 1 = "Nunca fumou" e 2 = " Já fumou" 

Bebida Alcoólica 
0 = "Já Consumiu" 

1 = "Nunca consumiu" 

Auto Avaliação do 
Estresse 

1 = "Raramente estressado" 

 2 = "Às vezes estressado" 

3 = "Quase sempre estressado" 

 4 = "Sempre estressado" 

99 = "Não soube responder" 

Auto Avaliação de 
Saúde 

0 = "Boa Avaliação da Saúde"  

1 = "Ruim Avaliação da Saúde" 

Nível de Atividades 
Físicas 

0= “≥ 60 min./dia atividades físicas de 

moderada a vigorosa, em 5+ d/sem”  

1= “< 60 min./dia atividades físicas de 

moderada a vigorosa, em 5+ d/sem” 

ECS 
0= Não Exposto “≤ 2 h/dia”  

1= Exposto “> 2 h/dia” 

EMC 

1= “Pré-contemplação”  

2= “Contemplação” 3= “Preparação”  

4= “Ação” 5 = “Manutenção”   

6 = “Recaída” 

EMC  Categorizado 
0= “Ativo” 1= “Inativo ou 

Irregularmente ativo” 

ECS= Exposição ao Comportamento Sedentário; EMC = Estágios de Mudança de Comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação... 
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V RESULTADOS 
 
 
 

Os resultados e discussão serão apresentados separadamente. 

Contudo, este estudo utilizou dados de 39 colégios distribuídos em 27 

municípios com uma amostra de 3992 escolares do ensino médio da Rede 

Estadual de Ensino, Sergipe, Brasil. 

 As características gerais da amostra sobre os indicadores sócio 

demográficos e educacionais estão apresentadas na Tabela 1. Para tanto, 

destaca-se que a maior parte dos escolares se encontram na faixa etária entre 

16-17 anos, são de cor parda, católicos, moram em área urbana e com o pai e 

mãe, estão no primeiro ano do ensino médio, estudam no turno diurno, já 

reprovaram, seus pais não concluíram o ensino fundamental e apresentam 

atraso na escolaridade de 1 a 2 anos.  

 

Tabela 1. Caracterização da amostra, distribuição dos indicadores sócio 
demográfico e educacional. 

S
Ó

C
IO

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
O

 

Variáveis Total 

           %                       N 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
 38,7 
61,3 

 
1544 
2448 

Faixa Etária 
14-15 anos 
16-17 anos 
18-19 anos 

 
18,3 
51,8 
29,9 

 
729 
2069 
1194 

Cor da Pele  
Branco 
Preto 
Pardo 
Outro  

 
21,2 
8,2 
68,3 
2,3 

 
846 
328 
2728 
90 

Religião 
Não tenho religião 

Católico 
Evangélico 

Espírita 
Outra 

 
11,5 

 66,4  
16,8 
1,8 
3,5 

 
459 
2650 
672 
71 
140 

Praticante da Religião 
Sim 
Não 

Não respondeu 

 
65,7 
30,6 
3,7 

 
2623 
1222 
147 

Situação de Domicílio 
Área urbana 

Área rural 

 
61,8 
38,2 

 
2466 
1526 

Moradia   
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Conjunto habitacional Popular 
Casa de Vila 

Favela 
Condomínio fechado 
Edificações isoladas 

Outro 

44,2 
7,5 
1,6 
2,9 
6,9 
37,0 

1764 
299 
63 
114 
275 
1477 

Mora  
Com pai e mãe 

Só o pai 
Só a mãe 

Outro 

 
62,0 
2,6 
22,1 
13,4 

 
2474 
103 
882 
533 

E
D

U
C

A
C

IO
N

A
L

 

Série  
1 ano 
2 ano 
3 ano  

 
41,3 
33,6 
25,0 

 
1650 
1343 
999 

Turno de Estudo 
Diurno 

Noturno  

 
66,5 
33,5 

 
2653 
1339 

Reprovação 
Sim 
Não 

Não respondeu 

 
49,9 
49,7 
0,3 

 
1994 
1985 
13 

Escolaridade da Mãe 
Não estudou 

Não concluiu o fundamental 
Concluiu o fundamental 

Concluiu o médio 
Concluiu faculdade 

Não sabia 

 
11,4 
50,6 
10,1 
15,1 
7,4 
5,5 

 
456 
2019 
403 
601 
295 
218 

Escolaridade do Pai 
Não estudou 

Não concluiu o fundamental 
Concluiu o fundamental 

Concluiu o médio 
Concluiu faculdade 

Não sabia 

 
17,5 
44,8 
8,5 
12,2 
3,7 
13,3 

 
698 
1788 
338 
489 
148 
531 

Distorção Idade – Série 
Aluno regular 

1 a 2 anos de atraso 
3 a 4 anos de atraso 

Aluno adiantado 

 
32,5 
49,2 
10,0 
8,3 

 
1297 
1964 
398 
333 

 

Na tabela 2 são apresentadas as características gerais dos indicadores 

trabalho/renda e de condutas de saúde. Verificou-se que a maioria dos 

escolares não trabalha, a principal fonte de renda da família vem do trabalho 

dos pais, sendo entre 1 a 2 salários mínimos. Em relação às condutas de 

saúde, a maior parte nunca fumou e nem consumiu bebida alcoólica, às vezes 

sentem-se estressados, consideram a saúde boa, são insuficientemente ativo e 

encontram-se nos estágios de contemplação e preparação, ou seja, existe a 

intenção de mudar de comportamento nos próximos meses. 

Continuação... 
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Tabela 2. Caracterização da amostra, distribuição dos indicadores: 
trabalho/renda e condutas de saúde. 

T
R

A
B

A
L

H
O

 E
 R

E
N

D
A

  

 

Variáveis Total 

           %                       N 
Principal Fonte de Renda 

Trabalho do pai/mãe 
Bolsa Família/escola 

Aposentadoria 
Pensão 
Outro 

 
59,9 
14,5 
13,7 
3,4 
8,5 

 
2390 
579 
548 
136 
339 

Renda Familiar 
Menor 1 SM 
De 1 a 2 SM 
Mais de 2 SM 

Não sabia 

 
32,1 
38,9 
26,8 
2,2 

 
1283 
1554 
1068 
87 

Trabalho do Aluno 
Não trabalho 

Empregado com salário 
Estágio profissionalizante 

Voluntário 
Sem carteira assinada 

 
75,2 
5,6 
4,0 
1,6 
13,5 

 
3001 
225 
161 
65 
540 

C
O

N
D

U
T

A
S

 D
E

 S
A

Ú
D

E
 

Tabagismo 
Fumou 

 Nunca fumou 

 
17,6 
82,4 

 
701 
3291 

Bebida alcoólica  
Já consumiu  

Nunca consumiu  

 
49,2 
50,8 

 
1966 
2026 

Auto avaliação do Estresse 
Raramente estressado 
Às vezes estressado 

Quase sempre estressado 
Sempre estressado 

Não Sabia 

 
17,2 
61,8 
17,0 
4,0 
0,2 

 
686 
2469 
677 
160 

9 
Auto Avaliação de Saúde 

Boa  
Ruim  

 
68,1 
30,8 

 
2719 
1231 

NAF 

Ativo (5 ou + dias/sem) 
Insuficientemente Ativo (< 5 dias/sem) 

 
22,5 
77,5 

 
898 
3094 

ECS 
Exposto + 2 h/dia 

Não exposto <= 2 h/dia 

 
46,7 
53,3 

 
1865 
2127 

EMC 
Pré contemplação 

Contemplação 
Preparação 

Ação 
Manutenção 

Recaída 
Não Respondeu 

 
7,9 
25,8 
39,1 
8,1 

             14,1 
3,2 
1,8 

 
316 
1031 
1560 
325 
563 
126 

       71 

SM=Salário Mínimo; NAF = Nível de Atividades Físicas; ECS= Exposição ao Comportamento 

Sedentário; EMC = Estágios de Mudança de Comportamento; 
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Os resultados da Tabela 3 apresentam as análises de associação entre 

o sexo e os indicadores sócio demográficos, educacionais, trabalho/renda e 

condutas de saúde. Observa-se entre outras características que o uso de 

tabaco entre os meninos foi de (22,6%) e nas meninas de (14,4%). Para o 

consumo de bebidas alcoólicas não houve diferença estatística entre meninos 

(48,6%) e meninas (49,7%). 

Observa-se ainda, que os adolescentes apresentaram uma prevalência 

de estresse na categoria “ás vezes estressados” de 59,3% dos meninos e  

63,5% das meninas e a auto avaliação de saúde foi considerada “boa” em 

75,6% dos meninos e 64,6% das meninas.  

Em relação ao nível de atividade física a maior prevalência foi das 

meninas (81,6%) bem como na exposição ao comportamento sedentário 

(49,4%) em dias/semana. O mesmo acontece com a distribuição nos EMC 

agrupado em duas categorias (Ativo e Inativo), demonstrando elevado o 

número de adolescentes classificados como inativos ou irregularmente com as 

meninas (84,8%) em também em maior percentual que os meninos (66,5%). 

 

 
Tabela 3. Associação do sexo com indicadores sócio demográfico, 
educacional, trabalho/renda e condutas de saúde.   

 VARIAVEIS    MASCULINO               FEMININO P Valor 

 %    N % N  

S
Ó

C
IO

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
O

 

Faixa Etária 
14-15 anos 
16-17 anos 
18-19 anos 

 
16,8 
49,2 
34,1 

 
259 
759 
526 

 
19,2 
53,5 
27,3 

 
470 

1310 
668 

  
0,000 

Cor da Pele  
Branco 
Preto 
Pardo 
Outro  

 
20,7 
10,9 
65,6 
2,8 

 
320 
168 

1013 
43 

 
21,5 
6,5 

70,1 
1,9 

 
526 
160 

1715 
47 

 
 

0,000 

Religião 
Não tem religião 

Católico 
Evangélico 

Espírita 
Outra 

 
16,1 
59,4 
17,4 
2,7 
4,5 

 
248 
917 
268 
41 
70 

 
8,6 

70,8 
16,5 
1,2 
2,9 

 
211 

1733 
404 
30 
70 

 
 
 

0,000 

Praticante da Religião 
Sim 
Não 

 
58,4 
41,6 

 
902 
642 

 
70,3 
29,7 

 
1721 
727 

 
0,000 

Situação de Domicílio 
Área urbana 

 
63,6 

 
982 

 
60,6 

 
1484 

 
0,059 

Continuação... 
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Área rural 36,4 562 39,4 964 

Moradia 
 

Conjunto habitacional Popular 
Casa de Vila 

Favela 
Condomínio fechado 
Edificações isoladas 

Outro 

 
45,8 
9,3 
2,9 
4,3 
7,7 

29,9 

 
707 
144 
45 
67 

119 
462 

 
43,2 
6,3 
0,7 
1,9 
6,4 

41,5 

 
1057 
155 
18 
47 

156 
1015 

 
 
 

0,000 

Mora  
Com pai e mãe 

Só o pai 
Só a mãe 

Outro 

 
65,9 
3,3 

21,1 
9,7 

 
1018 

51 
326 
149 

 
59,5 
2,1 

22,7 
15,7 

 
1456 

52 
556 
384 

 
 

0,000 

E
D

U
C

A
C

IO
N

A
L

 

Série do Aluno 
1 ano 
2 ano 
3 ano  

 
44,0 
32,5 
23,5 

 
679 
502 
363 

 
39,7 
34,4 
26,0 

 
971 
841 
636 

 
 

0,023 

Turno de estudo 
Diurno 

Noturno  

 
61,9 
38,1 

 
956 
588 

 
69,3 
30,7 

 
1697 
751 

 
0,000 

Reprovação 
Sim 
Não 

 
56,4 
43,6 

 
871 
673 

 
45,9 
54,1 

 
1123 
1325 

 
0,000 

Escolaridade da Mãe 
Não estudou 

Não concluiu o fundamental 
Concluiu o fundamental 

Concluiu o médio 
Concluiu faculdade 

Não sabia 

 
10,5 
47,8 
11,3 
15,2 
9,1 
6,1 

 
162 
738 
175 
234 
141 
94 

 
12,0 
52,3 
9,3 

15,0 
6,3 
5,1 

 
194 

1281 
228 
367 
154 
124 

 
 
 

0,001 

Escolaridade do Pai 
Não estudou 

Não concluiu o fundamental 
Concluiu o fundamental 

Concluiu o médio 
Concluiu faculdade 

Não sabia 

 
16,1 
44,1 
8,7 

13,2 
5,0 
5,0 

 
249 
681 
134 
204 
77 

199 

 
18,3 
45,2 
8,3 

11,6 
2,9 

13,6 

 
449 

1107 
204 
285 
71 

332 

 
 
 

0,006 

Distorção série – idade 
Aluno regular 

1 a 2 anos de atraso 
3 a 4 anos de atraso 

Aluno adiantado 

 
28,8 
51,9 
12,6 
6,8 

 
444 
801 
194 
105 

 
34,8 
47,5 
8,3 
9,3 

 
853 

1163 
204 
228 

 
 

0,000 

T
R

A
B

A
L

H
O

 E
 R

E
N

D
A

 

Principal Fonte de Renda 
Trabalho do pai/mãe 
Bolsa Família/escola 

Aposentadoria 
Pensão 
Outro 

 
65,0 
10,4 
13,6 
3,5 
7,5 

 
1004 
160 
210 
54 

116 

 
56,6 
17,1 
13,8 
3,3 
9,1 

 
1386 
419 
338 
82 

223 

 
 
 

0,000 

Renda Familiar 
Menor 1 SM 
De 1 a 2 SM 
Mais de 2 SM 

Não sabia 

 
26,9 
38,1 
33,1 
1,8 

 
416 
589 
511 
28 

 
35,4 
39,4 
22,8 
2,4 

 
867 
965 
557 
59 

 
 

0,000 

Continuação... 
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Trabalho do Aluno 
Não trabalho 

Empregado com salário 
Estágio profissionalizante 

Voluntário 
Sem carteira assinada 

 
64,2 
8,4 
4,9 
2,6 

20,0 

 
991 
129 
75 
40 

309 

 
82,1 
3,9 
3,5 
1,0 
9,4 

 
2010 

96 
86 
25 

231 

 
 
 

0,000 
 

C
O

N
D

U
T

A
S

 D
E

 S
A

Ú
D

E
 

Tabagismo 
Fumou 

 Nunca fumou 

 
22,6 
77,4 

 
349 

1195 

 
14,4 
85,6 

 
352 

2096 

 
0,000 

Bebida alcoólica  
Já consumiu  

Nunca consumiu  

 
48,6 
51,4 

 
750 
794 

 
49,7 
50,3 

 
1216 
1232 

 
0,499 

Auto avaliação do Estresse 
Raramente estressado 
Às vezes estressado 

Quase sempre estressado 
Sempre estressado 

Não Sabia 

 
24,1 
59,3 
13,0 
3,3 
0,3 

 
372 
915 
201 
51 
5 

 
12,5 
63,5 
19,4 
4,5 
0,2 

 
305 

1554 
476 
109 

4 

 
 
 

0,000 

Auto Avaliação de Saúde 
Boa  

Ruim  

 
75,6 
24,4 

 
1151 
371 

 
64,6 
35,4 

 
1568 
860 

 
0,000 

NAF 
Ativo (5 ou + dias/sem) 

Insuficientemente Ativo (< 5 dias/sem) 

 
29,0 
71,0 

 
447 

1097 

 
18,4 
81,6 

 
451 

1997 

 
0,000 

ECS 
Exposto + 2 h/dia 

Não Exposto <= 2 h/dia 

 
42,5 
57,5 

 
656 
888 

 
49,4 
50,6 

 
1209 
1239 

 
0,000 

EMC 
Ativo 
Inativo 

 
33,5 
66,5 

 
517 

1027 

 
15,2 
84,8 

 
371 

2077 

 
0,000 

SM= Salário Mínimo; NAF= Nível de Atividades Físicas; ECS= Exposição ao Comportamento 

Sedentário; EMC = Estágio de Mudança de comportamento agrupados em duas categorias. 

p< 0,05 associação significativa. 

 

 

Observam-se na tabela 4 as associações entre estágios de mudança de 

comportamento e os indicadores sócio demográficos, educacionais, trabalho/ 

renda e condutas de saúde. Os escolares demonstram resultados significativos 

entre sexo, onde com maior proporção estão às meninas nos estágios de pré-

contemplação (68,7%) e contemplação (77,3%) e os meninos nos estágios de 

ação e manutenção (45,2% e 65,7%, respectivamente).  

Em relação às crenças religiosas, os alunos que não tem religião foram 

mais prevalentes no estágio de Manutenção (13,5%), os católicos no estágio 

de preparação (68,4%) e evangélicos no estágio de contemplação (17,8%). 

Continuação... 
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 Para os escolares que moram na área urbana encontram-se em maior 

proporção nos estágios de ação (69,5%) e recaída (83,3%) enquanto, os 

residentes na área rural classificados em pré-contemplação (44,0%) e no 

estágio de preparação (44,6%). Os que moram com os pais encontram-se 

classificados no estágio de ação (64,6%) e os que moram só com o pai no 

estágio de Pré-contemplação (3,5%). 

No bloco das variáveis educacionais, nota-se que os escolares estão 

classificados no estágio de Ação (1º ano = 48,0%); pré-contemplação (2º ano = 

37,0%) e contemplação (3º ano = 28,7%). Os alunos do turno diurno 

demonstraram (70,9%) classificados no estágio de manutenção e os do turno 

noturno que estão em (41,3%) no estágio de recaída. Os escolares em série 

regular e adiantado foram mais prevalentes no estágio de preparação (33,7% e 

9,7%, respectivamente), em contrapartida os que estão com a escolaridade 

atrasada entre 1 a 2 anos são mais contemplativos (51,8%) e entre 3 a 4 anos 

são mais pré-contemplativos (14,9%). 

Na variável trabalho/renda pode-se observar que a renda familiar 

também demonstrou forte associação em relação ao comportamento ativo, pois 

uma renda menor que um salário mínimo teve maior proporção para o estágio 

de pré-contemplação (43,4%), aqueles com renda entre um e dois salários 

mínimos para o estágio de ação (42,5%) e acima de dois salários mínimos para 

estágio de manutenção (36,4%).   

No bloco de variáveis de condutas de saúde, nota-se que os escolares 

que já fumaram estão em maior proporção no estágio de ação (22,2%) e 

aqueles que nunca fumaram encontram-se no estágio de preparação (83,6%) 

com intenções para mudança comportamental em um futuro próximo. Os 

alunos que relataram ser “raramente estressado” estão na atividade física a 

pelo menos 6 meses na fase de manutenção (24,7%) assim como aqueles que 

consideraram avaliação da sua saúde como “boa” estágio de manutenção 

(80,9%), em contrapartida os que a consideraram a saúde como “ruim” 

encontram-se no estágio de contemplação (37,4%).  Os escolares com nível de 

atividade física “Ativo” encontram-se no estágio de Manutenção (43,3%) e 

aqueles irregularmente ativo no estágio de pré-contemplação (88,6%).
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Tabela 4. Associação dos estágios de mudança de comportamento com os indicadores sócio demográficos, educacional, trabalho/ 
renda e condutas de saúde.  

VARIÁVEIS Pré Contemplação Contemplação Preparação Ação Manutenção Recaída  

Valor P  Sócio Demográfico   %            n    %            n %            n %        n %         n %         n 

Sexo 

                   Masculino  

                    Feminino  

 

    31,3        99 

   68,7       217 

 

  22,7      234 

  77,3      797 

 

39,5      616 

60,5      944 

 

45,2     147 

54,4     178 

 

65,7       370 

34,3      193 

 

38,9      49 

61,1     77 

 

0,001 

Faixa Etária 

14-15 anos 

16-17 anos 

                   18-19 anos 

 

  18,4        58 

  50,3        159 

  31,3        99 

 

 15,4     159 

 53,5     552 

 31,0     320 

 

20,1     314 

50,7     791 

29,2     455 

 

20,6      67 

49,2     160 

30,2     98 

 

19,4      109 

52,0      293 

28,6      161 

 

10,3     13 

56,3     71 

33,3     42 

 

0, 077 

Cor da Pele  

Branco 

Preto 

Pardo 

                       Outro 

 

  21,2       67 

  8,2        26 

 68,0       215 

 2,5          8 

 

 22,5     232 

 7,2       74 

 68,5     706 

 1,8       19 

 

21,5    336 

7,7      120 

68,3    1066 

2,4      38 

 

17,8     58 

7,4       24 

71,4     232 

3,4       11 

 

20,4     115 

12,3     69 

65,4     368 

2,0       11 

 

18,3     23 

7,1       9 

73,0     92 

1,6       2 

 

 

0,229 

Religião 

Não tem religião 

Católico 

Evangélico 

Espírita 

                       Outra 

 

 13,3       42 

 63,9       202 

 16,8       53 

 1,3         4 

 4,7        15 

 

12,3      127 

66,1      682 

17,8      184 

 1,6       17 

 2,0       21 

 

10,4    162 

68,4    1067 

17,1    267 

1,2      19 

2,9      45 

 

9,5      31 

65,5    213 

15,7    51 

4,0      13 

5,2      17 

 

13,5     76 

65,9     371 

13,5     76 

2,5      14 

4,6      26 

 

11,1     14 

61,9     78 

20,6     26 

3,2       4 

3,2       4 

 

 

0,001 

Praticante da Religião 

                   Sim 

                   Não 

 

 61,1      193 

 38,9      123 

 

63,7      657 

36,3       374 

 

69,4    1082 

30,6     478 

 

   63,7     207 

36,3    118 

 

64, 3     362 

35,7      201 

 

65,1       82 

34,9       44 

 

0,006 

Situação de Domicílio 

Área urbana 

área rural 

 

 56,0       177 

 44,0       139 

 

62,9       649 

37,1       382 

 

    55,4     865 

    44,6     695 

 

69,5     226 

    30,5     99 

 

69,3     390 

30,7     173 

 

83,3      105 

16,7      21 

 

0,001 

Moradia 

Conjunto habitacional Popular 

Casa de Vila 

Favela 

 

 45,6      144 

  6,3       20 

  2,2       7 

 

43,1         444 

 7,6          78 

 1,1          11 

 

42,7      666 

7,4       116 

     1,6       25 

 

43,7     142 

8,3     27 

     2,8     9 

 

48,3     272 

7,5     42 

     1,2     7 

 

49,2       62 

7,9        10 

    2,4        3 
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Condomínio fechado 

Edificações isoladas 

                        Outro 

  1,3       4 

  6,3       20 

 38,2      121 

 2,4          25 

 5,3          55 

 40,5       418 

     2,4       37 

8,5       132 

 37,4    584 

6,5      21 

6,2      20 

32,6     106 

3,7     21 

7,8     44 

31,4     177 

    3,2        4 

    3,2        4 

34,1      43 

 

0,001 

Mora  

Com pai e mãe 

Só o pai 

Só a mãe 

Outro 

 

62,7     198 

3,5        11 

17,7       56 

16,1       51 

 

59,1      609 

1,9      20 

22,6      233 

16,4      169 

 

   63,0      983 

   2,8        43 

   21,2     331 

   13,0     203 

 

   64,6     210 

    2,8        9 

    23,1      75 

    9,5        31 

 

 63,8    359 

 2,8       16 

 24,9     140 

 8,5       48 

 

    59,5     75 

    2,4        3 

    22,2      28 

    15,9      20 

 

 

0,008 

Educacional        

Série do Aluno 

1 ano 

2 ano 

                       3 ano 

 

44,9       142 

37,0       117 

      18,0        57 

 

37,5       387 

33,8      348 

28,7       296 

 

40,9       638 

34,6       539 

24,6       383 

 

48,0      156 

27,7      90 

24,3      79 

 

42,8     241 

32,1    181 

25,0    141 

 

41,3      52 

34,1      43 

24,6      31 

 

 

0,005 

Turno de estudo 

Diurno 

                     Noturno 

 

63,0       199 

37,0       117 

 

62,3      642 

37,7      389 

 

68,7       1071 

31,3      489 

 

67,7      220 

32,3     105 

 

70,9      399 

29,1      164 

 

58,7      74 

41,3      52 

 

0,001 

Reprovação 

Sim 

Não 

 

52,2      165 

47,8     151 

 

49,7      512 

50,3      519 

 

   48,8      761 

    51,2     799 

 

  51,4     167 

  48,6     158 

 

   49,6     279 

   50,4     284 

 

   57,9      73 

   42,1      53 

 

0,520 

Escolaridade da Mãe 

Não estudou 

Não com 

Concluiu o fundamental 

Concluiu o fundamental 

Concluiu o médio 

Concluiu faculdade 

Não sabia 

 

14,2      45 

52,8      167 

7,6       24 

12,0      38 

6,6       21 

6,6       21 

 

12,8      132 

51,3      529 

12,0      124 

13,7       141 

4,9       51 

5,2       54 

 

    12,1     188 

   51,9      810 

    9,6       150  

    13,8     216 

    7,2       112 

    5,4       84 

 

   9,2       30 

   48,3     157 

   11,1     36 

   17,2     56 

   8,6      28 

   5,5      18 

 

    7,5       42 

    47,2    266 

    10,1     57 

    19,4    109 

    10,8      61 

    5,0        28 

 

    5,6       7  

    45,2     57 

    4,8       6 

    27,8     35 

   10,3      13 

    6,3        8 

 

 

 

0,001 

Escolaridade do Pai 

Não estudou 

Não concluiu o fundamental 

Concluiu o fundamental 

Concluiu o médio 

Concluiu faculdade 

 

23,1      73 

42,4       134 

5,7       18 

13,6      43 

2,5      8 

 

20,1       207 

43,9       453 

9,2       95 

10,8       111 

2,0       21 

 

   16,9      264 

   47,6     742 

   8,1        127 

   10,4      163 

   3,3        52 

 

   15,4     50 

   43,7     142 

    7,7      25 

   16,9     55 

   4,3       14 

 

    13,0      73 

    44,2     49 

    9,9        56  

   14,7       83 

   6,7         38 

 

    12,7      16 

    33,3      42 

    8,7        11 

    19,8      25 

    7,9        10 

 

 

 

0,001 

Continuação... 
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Não sabia 12,7      40 14,0       144    13,6      212   12,0      39    11,4       64     17,5      22 

Distorção série – idade 

Aluno regular 

1 a 2 anos de atraso 

3 a 4 anos de atraso 

Aluno adiantado 

 

     29,4          93 

     49,1         155 

     14,9          47        

     6,6            21         

 

  31,8        328 

  51,8        534 

  9,3          96 

  7,1          73 

 

   33,7        525 

   47,4        739 

   9,3          145 

   9,7          151 

 

 32,6       106 

 48,3       157 

 10,5       34 

 8,6         28 

 

   33,2     187 

   48,8     275 

   9,6       54 

   8,3       47 

 

   31,0       39 

   51,6       65 

   11,9       15 

   5,6         7     

 

 

0,199 

Trabalho e Renda        

Fonte de Renda 

Trabalho do pai/mãe 

Bolsa Família/escola 

Aposentadoria 

Pensão 

Outro 

 

51,3      162 

19,9       63 

16,1       51 

2,8        9 

9,8        31 

 

57,3      591 

15,9      164 

13,6      140 

3,8      39 

9,4      97 

 

   59,9     934 

   14,7      230 

   14,0      218 

   3,1        48 

   8,3       130 

 

    63,7    207 

   12,3      40 

   14,8      48 

   2,8        9 

   6,5       21 

 

   66,4     374 

   10,8       61 

   12,6       71 

   3,6         20 

   6,6         37 

 

    64,3      81 

    11,9      15 

    9,5        12 

    5,6         7 

    8,7        11 

 

 

 

0,003 

Renda Familiar  

             Menor 1 SM 

             De 1 a 2 SM 

             Mais de 2 SM 

              Não sabia 

 

43,4       137 

32,0      101 

       22,2      70 

       2,5         8 

 

35,5       366 

38,6       398 

23,9       246 

2,0       21 

 

    32,5       507 

    40,3       629 

    24,7       386 

    2,4         38 

 

 23,4      76 

42,5       138            

32,0       104 

  2,2         7 

 

  27,2      153 

  35,3      199 

  36,4      205 

  1,1          6 

 

  23,8       30  

  45,2       57   

  27,8       35 

  3,2           4 

 

 

0,001 

Trabalho do Aluno 

Não trabalho 

Empregado com salário 

Estágio profissionalizante 

Voluntário 

Sem carteira assinada 

 

75,9        240 

5,1        16 

4,7        15 

0,9          3 

13,3          42 

 

76,8         792 

5,4         56 

4,5         46 

1,2         12 

12,1         125 

 

   74,6     1192 

   5,1       80 

   3,3       52 

   2,2       34 

  12,9      202 

 

  73,2      238 

  5,5       18 

  4,6       15 

  2,2       7 

  14,5     47 

 

 70,2       395 

 3,3          31 

 5,3          30 

 1,2          7 

 17,8       100 

 

   72,2       91 

   13,5       17 

   1,6         2 

   0,8         1 

   11,9      15 

 

 

 

0,006 

Condutas de Saúde        

Tabagismo 

Nunca fumou 

Já Fumou 

 

81,0           256 

    19,0            60 

 

82,9         855 

17,1         176 

 

    83,6      304 

    16,4      256 

 

   77,8     253 

   22,2       72 

 

   83,5      70 

   16,5       93 

 

   85,7     108 

   14,3       18 

 

0,001 

Bebida alcoólica  

Já consumiu  

                  Nunca consumiu  

 

53,2           168 

46,8           148 

 

47,7        492 

52,3       539 

 

    48,8      762 

   51,2       798 

 

   45,2     147 

   54,8     178 

 

   52,0     293 

   48,0     270 

 

   52,4       66 

   47,6       60 

 

0,248 

Auto avaliação de Estresse 

Raramente estressado 

 

14,9          47 

 

12,5       129 

 

   17,4       272 

 

   17,5       57 

 

  24,7      139 

 

  19,8        25 
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Às vezes estressado 

Quase sempre estressado 

Sempre estressado 

Não respondeu 

58,9         186 

21,8         69 

4,1           13 

0,3           1 

63,4       654 

20,1       207 

3,9        40 

0,1        1 

   64,1     1000                   

15,4      240      

3,1        48     

0,0        0 

   59,7     194 

   16,3      53 

   6,5        21 

   0,0         0 

  56,3      317 

  14,2       80 

  4,8         27 

  0,0          0 

  61,9        78 

  11,9        15 

   6,3          8 

   0,0          0 

0,001 

Auto Avaliação de Saúde 

Boa  

Ruim  

 

62,6            194 

37,4           116 

 

59,6         612 

40,4         414 

 

   70,0      1082 

   30,0        464 

 

    74,6    241 

    25,4      82 

 

   80,9     452 

   19,1     107 

 

    76,0      95 

    24,0      30 

 

0,001 

 

NAF 

Ativo (5 ou mais dias/semana) 

Insuficientemente Ativo  

(<5 dias/semana) 

 

11,4              36 

88,6             280 

 

14,5          149 

85,5          882 

 

   17,4        271 

   82,6      1289 

 

   40,3     131 

   59,7     194 

 

  43,3      244 

  56,7      319 

 

    23,8      30 

   76,2       96 

 

0,001 

ECS 

Exposto + 2h dia 

 

46,2            146 

 

46,8         483 

 

   47,6        743 

 

  48,9      159 

 

  41,4      233 

 

   49,2       62 

 

0,131 

        Não Exposto <=2h/dia 53,8            170 53,2         548    52,4        817   51,1      166  58,6       330   50,8       64  

  SM= Salário Mínimo; NAF= Nível de Atividades Físicas; ECS= Exposição ao Comportamento Sedentário; p< 0,05 associação significativa. 

Continuação... 
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Os resultados das análises de regressão logística bruta e ajustada estão 

apresentados por bloco, nas tabelas 5, 6, 7 e 8, sendo assim os indicadores 

sócio demográficos, educacionais, trabalho/renda e de condutas de saúde, 

apontando como desfecho o comportamento “inativo ou irregularmente ativo”.  

No bloco de análise sócio demográficos, observa-se que os escolares do 

sexo feminino apresentaram duas vezes mais chance de comportamento 

inativo OR = 2,69 (IC95% 2,30 – 3,16) em relação aos meninos, aqueles que 

têm como religião espírita apresentaram 47% menos chance de 

comportamento inativo em relação aos escolares que não tem religião. Os 

adolescentes que moram na área rural demonstraram ter 49% mais chance de 

comportamento inativo em comparação aos adolescentes que moram na área 

urbana, assim como aqueles que não moram com os pais OR=1,56 (IC95% 

1,19 -2,03). 

 

Tabela 5. Indicadores sócio demográficos associado ao comportamento 
Inativo.  

  
VARIAVEIS 

BRUTO  
P Valor 

    AJUSTADO  
P 

Valor 
OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

 S
Ó

C
IO

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
O

 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
1 

2,81 (2,41-3,28) 

 
0,001 

 
1 

2,69 (2,30 – 3,16) 

 
0,001 

Faixa Etária 
14-15 anos 
16-17 anos 
18-19 anos 

 
1 

1,13 (0,93 – 1,38) 
1,14 (0,92 – 1,42) 

  
 

0,392 
 

  

Cor da Pele  
Branco 
Preto 
Pardo 
Outro  

 
1 

0,65 (0,48 -0,87) 
0,91 (0,75 – 1,10) 
0,79 (0,47 – 1,32) 

 
 

0,030 

 
1 

0,72 (0,53 -0,98) 
0,87 (0,71 -1,05) 
0,85 (0,49 -1,45) 

 
 

0,219 

Religião 
Não tem religião 

Católico 
Evangélico 

Espírita 
Outra 

 
1 

1,07 (0,85 – 1,36) 
1,30 (0,97 – 1,74) 
0,49 (0,29 -0,83) 
0,68 (0,45 – 1,04) 

 
 
 

0,001 

 
1 

0,85 (0,67 -1,09) 
1,20 (0,89 -1,63) 
0,53 (0,30 -0,91) 
0,57 (0,34 -0,95) 

 
 
 

0,003 

Praticante da Religião 
Sim 
Não 

 
1 

0,91 (0,78 – 1,06) 

 
0,246 

  

Situação de Domicílio 
Área urbana 
Área rural 

 
1 

1,53 (1,30 -1,80) 

 
0,001 

 
1 

1,49 (1,25 -1,78) 

 
0,001 

Moradia     
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Conjunto habitacional Popular 
Casa de Vila 

Favela 
Condomínio fechado 
Edificações isoladas 

Outro 

1 
1,02 (0,76 -1,36) 
0,90 (0,50 – 1,60) 
0,52 (0,35 -0,78) 
1,01 (0,74 -1,36) 
1,29 (1,09 -1,53) 

 
 
 
 

0,001 

1 
0,98 (0,72 -1,33) 
1,12 (0,61 -2,04) 
0,59 (0,39 -0,90) 
0,86 (0,63 -1,19) 
1,05 (0,87 -1,26) 

 
 
 
 

0,159 

Mora  
Com pai e mãe 

Só o pai 
Só a mãe 

Outro 

 
1 

0,93 (0,58 -1,47) 
0,92 (0,77 -1,10) 
1,71 (1,32 -2,21) 

 
 

0,001 

 
1 

0,99 (0,62 – 1,60) 
0,91 (0,75 -1,10) 
1,56 (1,19 -2,03) 

 
 

0,004 

 p< 0,05 associação significativa. 
 
 

No bloco das variáveis educacionais, nota-se que os escolares do 

segundo ano do ensino médio OR = 1,27 (IC 95% 1,06 -1,51) apresentaram 

mais chance de comportamento inativo em comparação aos alunos do primeiro 

ano.   Em relação ao nível de escolaridade dos pais, observa-se que o aumento 

do nível de instrução escolar da mãe e do pai apresenta menos chance de 

comportamento inativo do escolar em comparação aqueles em que os pais não 

estudaram.  

 

Tabela 6. Indicadores educacionais associado ao comportamento Inativo 
  

VARIAVEIS 
BRUTO  

P Valor 
    AJUSTADO  

P 
Valor 

OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

E
D

U
C

A
C

IO
N

A
L

 

Série  
1 ano 
2 ano 
3 ano  

 
1 

1,25 (1,05 – 1,49) 
1,12 (0,93 – 1,35) 

 
 

0,039 

 
1 

1,27 (1,06 -1,51) 
1,12 (0,92 -1,35) 

 
 

0,027 

Turno de estudo 
Diurno 

Noturno  

 
1 

1,21 (1,03 – 1,42) 

 
0,020 

 
1 

1,11 (0,94 -1,31) 

 
0,203 

Reprovação 
Sim 
Não 

 
1 

1,01 (0,87 – 1,17) 

 
0,852 

  

Escolaridade da Mãe 
Não estudou 

Não concluiu o fundamental 
Concluiu o fundamental 

Concluiu o médio 
Concluiu faculdade 

Não sabia 

 
1 

0,70 (0,53 – 0,93) 
0,62 (0,44 -0,88) 
0,49 (0,36 – 0,67) 
0,43 (0,30 -0,61) 
0,70 (0,46 -1,05) 

 
 
 

0,001 

 
1 

0,74 (0,56 -0,98) 
0,69 (0,48 -0,98) 
0,57 (0,41 -0,80) 
0,55 (0,37 -0,80) 
0,66 (0,43 -1,03) 

 
 
 

0,016 

Escolaridade do Pai 
Não estudou 

Não concluiu o fundamental 
Concluiu o fundamental 

Concluiu o médio 
Concluiu faculdade 

Não sabia 

 
1 

0,76 (0,61 -0,95) 
0,67 (0,49 – 0,93) 
0,54 (0,41 -0,71) 
0,39 (0,26 -0,58) 
0,88 (0,66 -1,18) 

 
 
 

0,001 

 
1 

0,82 (0,65 -1,03) 
0,79 (0,56 -1,10) 
0,66 (0,49 -0,89) 
0,50 (0,33 -0,76) 
1,01 (0,74 – 1,38) 

 
 
 

0,005 
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Distorção série – idade 
Aluno regular 

1 a 2 anos de atraso 
3 a 4 anos de atraso 

Aluno adiantado 

 
1 

1,03 (0,87 – 1,22) 
1,02 (0,78 – 1,34) 
1,00 (0,75-1,33) 

 
 
 
0,981 

  

p< 0,05 associação significativa. 

 

Nas variáveis de trabalho/renda, os escolares com renda familiar entre 

um e dois salários mínimos OR= 0,81 (IC% 0,67 -0,99) e os que tinham acima 

de dois salários mínimos OR= 0,56 (IC% 0,45 – 0,69) apresentaram, 

respectivamente, 19% e 44% menos chance de ter comportamento inativo em 

relação aos que apresentaram uma renda familiar menor que um salário 

mínimo, bem como aqueles escolares que trabalham em estágios 

profissionalizantes e sem carteira assinada, apresentaram 37% e 29%, 

respectivamente, menos chance de comportamento inativo em relação aqueles 

quem não trabalham.  

 

Tabela 7. Indicadores de trabalho/renda associado ao comportamento Inativo 
  

VARIAVEIS 
BRUTO  

P Valor 
    AJUSTADO  

P 
Valor 

OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

T
R

A
B

A
L

H
O

 E
 R

E
N

D
A

 

Principal Fonte de Renda 
Trabalho do pai/mãe 
Bolsa Família/escola 

Aposentadoria 
Pensão 
Outro 

 
1 

1,52 (1,20 -1,92) 
1,15 (0,92 -1,44) 
1,18 (0,77 -1,80) 
1,55 (1,15 -2,09) 

 
 
 

0,001 

 
1 

1,18 (0,91 -1,53) 
1,11 (0,89 -1,40) 
1,07 (0,70 – 1,64) 
1,52 (1,12 – 2,06) 

 
 
 

0,073 

Renda Familiar 
Menor 1 SM 
De 1 a 2 SM 
Mais de 2 SM 

Não sabia 

 
1 

0,78 (0,65 -0,94) 
0,53 (0,43 -0,64) 
1,23 (0,67 -2,26) 

 
 

0,001 

 
1 

0,81 (0,67 – 0,99) 
0,56 (0,45 -0,69) 
1,18 (0,64 – 2,17) 

 
 

0,001 

Trabalho do Aluno 
Não trabalho 

Empregado com salário 
Estágio profissionalizante 

Voluntário 
Sem carteira assinada 

 
1 

0,96 (0,69 -1,33) 
0,68 (0,48 – 0,98) 
0,97 (0,53 -1,77) 
0,71 (0,58 -0,88) 

 
 
 

0,011 

 
1 

1,00 (0,71 -1,39) 
0,67 (0,47 -0,97) 
0,89 (0,49 -1,63) 
0,71 (0,58 -0,88) 

 
 
 

0,011 
 

SM= Salário Mínimo; p< 0,05 associação significativa. 

 

No bloco das variáveis de condutas de saúde, a avaliação do estresse 

como “às vezes estressado” (OR= 1,39; IC95%= 1,13 -1,70) e “quase sempre 

Continuação... 
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estressado” (OR= 1,33; IC95%= 1,02 -1,73) esteve associado positivamente à 

inatividade física, assim como os que avaliaram a saúde como “ruim”. 

 

Tabela 8.  Condutas de saúde associado ao comportamento Inativo 
  

VARIAVEIS 
BRUTO  

P Valor 
    AJUSTADO  

P 
Valor 

OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

C
O

N
D

U
T

A
S

 D
E

 S
A

Ú
D

E
 

Tabagismo 
Fumou 

 Nunca fumou 

 
1 

1,09 (0,90 – 1,32) 

 
0,365 

  

Bebida alcoólica 
Já consumiu  

Nunca consumiu  

 
1 

1,01 (0,87 -1,17) 

 
0,839 

  

Auto avaliação de Estresse 
Raramente estressado 
Às vezes estressado 

Quase sempre estressado 
            Sempre estressado 

 
1 

1,56 (1,28 -1,89) 
1,66 (1,29 -2,14) 
0,95 (0,65 -1,38) 

 
 
  

0,001 

 
1 

1,39 (1,14 – 1,70) 
1,33 (1,02 – 1,74) 

  0,74 (0,49 – 1,10) 

 
 
 

0,001 

Auto Avaliação de Saúde 
Boa  

Ruim 

 
1 

1,88 (1,57 -2,25) 

 
0,001 

 
1 

1,81(1,51 - 2,18) 

 
0,001 

 ECS 
Exposto > 2h/dia 

        Não exposto <= 2 h/dia 

 
1,14 (0,98 -1,32) 

1 

 
0,081 

  

ECS=Exposição ao Comportamento Sedentário. p< 0,05 associação significativa. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

VI DISCUSSÃO   
 

Este estudo, realizado em instituições de ensino público do estado de 

Sergipe, teve como objetivo verificar através dos estágios de mudança de 

comportamento a prevalência e fatores associados á atividade física em 

escolares adolescentes. Considera-se o fato de que foi adotada análise de 

variados indicadores, possibilitando identificar particularidades da população 

investigada. 

Desse modo, os principais achados do estudo apontam para alta 

prevalência (77,8%) de comportamento inativo dos escolares (pré 

contemplação, contemplação, preparação e recaída), sobretudo estudantes do 

sexo feminino (84,8%), que se encontram em maior proporção nos estágios de 

pré-contemplação (68,7%) e contemplação (77,3%) enquanto os meninos nos 

estágios de ação (45,2%) e manutenção (65,7%). Portanto, quando considerou 

a análise por sexo, as meninas apresentaram probabilidade duas vezes maior 

de comportamento inativo em relação aos meninos. Esses achados corroboram 

com outras pesquisas conduzidas com adolescentes coreanos121 e no Brasil 122. 

 Esta alta prevalência de comportamento inativo dos escolares, pode ser 

justificada, em parte, pelo fato de que apresentaram associações significativas 

com indicadores de condições de vida e de condutas de saúde desfavoráveis, 

como o domicílio em área rural, não morar com pais, nível de escolaridade dos 

pais baixa, renda familiar pequena, como também uma percepção positiva do 

estresse e a uma percepção negativa da saúde, o que pode dificultar a pratica 

de AF nesse grupo etário.  

Para tanto, nas observações dos indicadores sócio demográficos 

associados, parece existir consenso na literatura de que os adolescentes 

apresentam baixo nível de AF 6,48,123,124, e que os indivíduos do sexo masculino 

apresentam melhores níveis do que seus pares do sexo feminino 69,125-128 

indicando que se trata de um comportamento comum entre adolescentes. Além 

disso, em uma pesquisa transversal com jovens americanos usando dados 

obtidos com acelerômetros e com o objetivo de descrever os níveis de 

atividade física de crianças (6-11 anos), adolescentes (12-19 anos) e adultos 
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(20+ anos) revelaram que a atividade física tende a diminui em todos os grupos 

etários entre infância e adolescência e continua a na fase adulta129.  

É relevante considerar, que os dados acima despertam preocupação em 

relação ao comportamento de inatividade física dos escolares adolescentes, no 

que se refere como aspecto negativo para saúde. Vale observar, que as 

meninas estão em maior número nos estágios de contemplação e preparação, 

o que indica, segundo o MT, uma intenção de mudança de comportamento no 

futuro próximo, ou seja, apesar de não participar regularmente de AF, elas 

desejam tornarem-se fisicamente ativas, enquanto os meninos nos estágios de 

ação e manutenção iniciaram ou já incorporaram o hábito da atividade física 

em suas vidas diárias. 

De modo geral, uma possível explicação para os achados envolvendo o 

comportamento inativo de adolescentes pode estar relacionada a uma junção 

de vários fatores internos e externos ao sujeito como biológicos, psicológicos, 

econômicos, ambientais e socioculturais. Um artigo de revisão sobre a base 

biológica da atividade física menciona que existe uma relação entre o nível da 

AF e os aspectos maturacionais, ou seja, os indivíduos tornam-se menos ativos 

fisicamente à medida que o progresso em direção ao estado de maturidade 

evolui130. Desse modo, quando se considera a análise por sexo, percebe-se 

que nas meninas, o início do aparecimento das características sexuais, como o 

crescimento das mamas, pode contribuir para percepções de desconforto e 

menor autoestima, o que favorece uma menor participação em AF130. 

Sabe-se que os adolescentes estão num período chave no processo de 

socialização do ser mulher e do ser homem, o que torna os aspectos 

socioculturais e ambientais, outro ponto importante em relação à 

predeterminação de comportamento. Desde a infância, as crianças são 

estereotipadas conforme o gênero em papéis determinados, inclusive nos tipos 

de brinquedos131. Além disso, o apoio social de amigos e pais exerce uma forte 

influência sobre a AF do adolescente132.  

No presente estudo, o fato dos escolares não residirem com a mãe e o 

pai, apresentou uma maior probabilidade de comportamento inativo em relação 

àqueles que moram com os pais. Outrossim, no Brasil, estudo com foco no 
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nível de atividade física de estudantes, relataram que entre os meninos, a 

companhia frequente da família e a dos amigos apresentou associação positiva 

com a pratica de AF e para as meninas a companhia frequente da família e a 

dos amigos aumentou a probabilidade da realização da mesma 133.  

Nota-se ainda, que o nível de AF do pai e da mãe influenciou no nível de 

AF dos filhos, indicando a importância da influência do ambiente familiar para 

adoção do hábito dos adolescentes134 e que, os rapazes recebem mais apoio 

social e familiar para a realização de atividades físicas na adolescência do que 

as moças125.  

Em estudo recente com estudantes no Chile (11.927 meninas e 11.253 

meninos com idade entre 13,7 e 13,8 anos, respectivamente) constataram que 

a influência exercida pelos pais na promoção de atividade física, é ainda mais 

relevante do que a dos professores de Educação Física independentemente da 

idade, sexo e condição física135.  

Em relação ao aspecto religioso, observou no presente estudo que ser 

espírita apresentou menor probabilidade de comportamento inativo, enquanto 

que ser evangélico demonstrou mais chance de inatividade física em 

comparação àqueles que não têm religião. Observa-se resultado diferente com 

os encontrados em Pernambuco136, onde os católicos tinham maior chance de 

apresentar nível insuficiente de pratica de atividade física (39,0%) quando 

comparados aos adolescentes que relataram “não ter religião” e ainda, 

assumiram que a religiosidade é um fator associado à atividade física, 

comportamento sedentário e participação em aulas de Educação Física.  

Outrossim, observaram que entre as moças, a proporção de 

adolescentes que relatou praticar atividades físicas (estágios de ação e 

manutenção) foi maior entre as que residiam em áreas urbanas, de religião 

católica e trabalhadoras49. 

Pesquisas conduzidas em outros países, também observaram, em 

adolescentes judeus, uma influência mais forte das crenças religiosas sobre 

comportamentos de saúde associada à atividade física137. Em outra pesquisa 

realizada em escolas de ensino médio nos Estados Unidos verificou que a 

comunicação mãe-filho e a religiosidade foram significativamente associadas á 
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atividade física moderada e vigorosa em adolescentes afro-americanas138. 

Desse modo, as evidências científicas apresentadas demonstram uma relação 

significativa entre religião e local de moradia, mas percebe-se a existência de 

cautela nessa relação para esse estudo, em especifico, de modo a considerar 

uma investigação mais ampla sobre a forma com que os jovens conduzem 

essas praticas religiosas e suas relações com o comportamento adotado.   

Outro importante achado do estudo verificou que escolares sergipanos 

que moram em área rural apresentaram (49%) mais chance de comportamento 

inativo em relação aos residentes em área urbana. Em estudo com 

adolescentes Noruegueses139 identificou que o nível de AF varia de acordo 

com o local de residência e dados similares são encontrados na literatura 

nacional e internacional com os achados deste estudo em Sergipe 49,140. 

Na variável educacional, os resultados mostraram que os escolares do 

primeiro ano do ensino médio são mais envolvidos em atividade física (estágio 

de ação) do que os do segundo ano (estágio pré - contemplação) e terceiro ano 

(estágio de preparação) demonstrando que os alunos das séries mais 

adiantadas tendem a apresentar mais chance de comportamento inativo.  

Estudo com escolares do Norte da Finlândia observou que ser 

fisicamente ativo está relacionado ao maior nível de escolaridade141.  Outro 

estudo brasileiro aponta resultados, em parte diferente, com os achados deste 

estudo, quando relatam que ser do sexo masculino, possuir 17 anos, 

apresentar maior escolaridade, ser aluno do 2º ano foi associado ao 

atendimento às recomendações de AF 138. Por outro lado, em outro estudo no 

Brasil, observaram que os jovens tendem a reduzir os níveis de prática de 

atividades físicas com o avanço nas séries escolares, sendo esse declínio 

também evidenciado quando se analisam os dados por idade cronológica 8, 34. 

Embora, os resultados apontam, a princípio, que os alunos do primeiro 

ano obtêm melhores níveis de AF, deve-se considerar que, neste estudo, o 

primeiro ano tem alunos que estão em atraso escolar, indicando que a análise 

da idade cronológica parece apresentar-se mais relevante em relação ao 

comportamento para AF do que o nível de instrução escolar do aluno. 
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Observa-se ainda no domínio educacional que a escolaridade da mãe e 

do pai representa influência positiva em relação à AF dos filhos (concluiu 

ensino médio 43%, 34% e concluiu faculdade 45%, 50%, respectivamente), ou 

seja, quanto maior o grau de instrução escolar dos pais menor a probabilidade 

do filho ter comportamento inativo, em comparação, aos escolares em que os 

pais não estudaram. Outras pesquisas brasileiras com estudantes 

apresentaram dados similares com os achados neste estudo, indicando que 

adolescentes filhos de pais com maior escolaridade foram mais propensos a 

serem fisicamente ativos 142,143. Demonstrando a influência do conhecimento 

dos pais, bem como do ambiente familiar para adoção de hábitos saudáveis 

dos filhos. 

Além disso, maior renda familiar associou-se com a menor chance de 

comportamento inativo. Dados de estudos nacionais relatam que o nível 

socioeconômico vem sendo o fator mais influente na prática de atividade física 

em crianças e adolescentes144. Outrossim, também com escolares, observaram 

uma prevalência de inatividade física alta entre os adolescentes associados 

com níveis socioeconômicos mais baixos, estudar em escolas públicas e ser 

obeso28.  

Na Eslováquia, observaram que o status socioeconômico mais elevado 

eram significativamente mais propensos a relatar a atividade física em 5 

dias/semana e maior auto-estima145. Com europeus notaram que adolescentes 

com baixa riqueza familiar obtiveram as menores pontuações em fase de 

mudança, consciência, auto-eficácia e correlatos ambientais de AF e maior 

sobre os obstáculos, que por sua vez resultou em níveis mais baixos de AF 

moderada a vigorosa146.  

Para os jovens alemães ter pais com baixa posição socioeconômica 

mostrou um menor nível de condicionamento aeróbico e níveis mais elevados 

de utilização da mídia do que adolescentes de pais com posição oposta147. Os 

achados deste estudo vão, em parte, aos encontrados na literatura, e aponta 

que piores condições econômicas podem contribuir com a ausência de 

adolescentes na pratica regular de AF. Por outro lado, outro achado de estudo 

brasileiro, demonstra que quando considera o domínio deslocamento os que 
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têm níveis econômicos mais baixos são mais ativos. Portanto, a direção da 

associação entre atividade física e nível econômico é dependente dos domínios 

da atividade física avaliados148. 

Os escolares que trabalham também mostraram menor probabilidade de 

inatividade física em relação aos escolares que não trabalham e que, por sua 

vez, estão em maior proporção no estágio de contemplação. Por outro lado, 

aqueles que trabalham sem carteira assinada tiveram maior prevalência no 

estágio de manutenção, assemelhando-se ao que tem sido descrito por outro 

estudo com adolescentes brasileiros, com objetivo de identificar padrões de 

atividade física em uma amostra de 1.129 alunos no Paraná verificaram que 

aqueles que não trabalham são os que menos praticam AFMV149. 

Outrossim, com objetivo de determinar a prevalência de inatividade física 

em adolescentes escolares do ensino médio do município de João Pessoa – 

PB apontou que a prevalência de inatividade física se associou positivamente 

com os adolescentes que não trabalhavam 150. Esses resultados sugerem que, 

embora os adolescentes que não trabalham têm mais tempo disponível, eles 

provavelmente utilizam para outras atividades. 

Outra evidência encontrada nesse estudo refere-se aos aspectos 

psicológicos e comportamentais (auto avaliação do estresse e auto avaliação 

da saúde). Os resultados apontam que os escolares com percepção de 

estresse em níveis mais elevado apresentaram mais chance de hábito inativo, 

indicando que a percepção do sentimento estressante tende a afastar o 

indivíduo da pratica de AF. Dados semelhantes são encontrados na literatura 

em recentes estudos, com objetivo de testar o relacionamento de estresse e 

atividade física com índice de massa corporal (IMC), verificaram que a minoria 

foi fisicamente ativa e que atividade física foi relacionada a um menor nível de 

estresse151. Em adolescentes coreanos ativos, também percebeu que se 

encontraram menos propensos a sentir estresse em suas vidas em 

comparação com indivíduos fisicamente inativos152.  

Recente revisão sistemática realizada com estudos prospectivos aponta 

que quase todos os estudos concordaram que o estresse tem um efeito 

negativo sobre a AF, e que curiosamente, alguns (18,2%) relatam evidências 
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de que a mesma foi positivamente impactada pelo estresse. E completa 

destacando que vários outros fatores podem moderar essa relação, tais como 

estágios de mudança para o exercício. Consequentemente, o estresse pode ter 

um impacto diferenciado sobre a adoção, manutenção e recaída do 

exercício153. 

Com os resultados desse estudo observa-se também, os escolares que 

consideraram a auto avaliação de saúde como “ruim”, demonstrando os 

maiores percentuais nos estágios agrupados como inativo em comparação aos 

que consideraram a saúde “boa”. Uma pesquisa longitudinal com adolescentes, 

observou que a inatividade física persistente está associada a um estilo de vida 

menos saudável, pior evolução educacional e baixa auto percepção de 

saúde154.  

Em uma revisão sistemática sobre as evidências disponíveis quanto à 

associação entre a prática de atividades físicas e a percepção de saúde em 

adolescentes, apontou que o envolvimento com a prática está associada à 

percepção de saúde155. Outros achados em Pelotas Brasil, demonstram uma 

prevalência de auto percepção “regular ou ruim” de saúde em 12,1% entre os 

adolescentes e esses com menor nível econômico e com escolaridade não 

adequada relataram pior auto percepção de saúde156.  

Da mesma forma, o baixo nível educacional dos pais e a menor renda 

familiar associaram-se a pior avaliação de saúde157. Assim os resultados 

encontrados neste estudo corroboram com os achados apontados acima, 

sugerindo a necessidade de análise mais ampla sobre a relação da atividade 

física com a auto avaliação da saúde em jovens considerando outros aspectos 

como a motivação. 

Com base nos achados apresentados neste estudo é possível indicar 

uma necessidade de incentivar programas de promoção de saúde, visando 

melhorar a percepção de confiança dos escolares em realizar atividade física. 

Uma revisão sistemática destacou que para os adolescentes, intervenções com 

múltiplos componentes e que incluíam tanto a escola e a família ou 

envolvimento da comunidade tem o potencial de fazer diferenças importantes 

para níveis de atividade física e deve ser promovida158.  
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Evidências mostram que intervenções educacionais com iranianos com 

base nos estágios de mudança podem ter implicações importantes na melhora 

da AF entre adolescentes159.  

Portanto, sabe-se que a mudança de comportamento não é tarefa fácil, 

mas deve ser estimulada na tentativa de prevenir maiores danos à saúde da 

população, pois fatores de risco na infância e adolescência podem aumentar as 

chances de desenvolvimento de doenças degenerativas quando adultos160.  

Contudo, percebe-se que as políticas públicas são necessárias para 

essas efetivas mudanças de hábito da população em questão, e que a 

relevância deste estudo se dá ao compreender um pouco mais, através de 

modelo teórico, a relação da atividade física, seus fatores associados e o risco 

à saúde de adolescentes, considerando o agrupamento feito através de vários 

indicadores de condições de vida, abordados como variáveis explicativas, e 

que pode favorecer a mobilização na discussão e implantação de ações 

interventivas para esse público. 
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VII CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados encontrados nesse estudo é possível concluir que o 

comportamento inativo foi prevalente em escolares adolescentes, sobretudo 

nas meninas. Este comportamento relacionado a inatividade física esteve 

associado a condições de vida tais como residir em área rural, não ter religião, 

não morar com os pais, série mais avançada, escolaridade materna e paterna 

inferior e uma renda familiar baixa. Condutas de saúde inadequadas como a 

auto avaliação de estresse e da saúde também estiveram associadas aos 

estágios agrupados como “inativo ou irregulamente ativo”.  

Desse modo, observa-se a necessidade da implementação de 

programas de promoção de saúde que contemplem aspectos importantes 

como o envolvimento familiar, acessibilidade local e financeira, além de 

estratégias de práticas motoras apropriadas que permitam o engajamento dos 

adolescentes independentemente do sexo, favorecendo, portanto, a mudança 

positiva de comportamento relacionado à atividade física. 

 

 

7.1  LIMITAÇÕES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES  

 

Algumas limitações do estudo devem ser consideradas, como a 

generalização dos dados para todos os adolescentes do estado, que pode ser 

visto com cautela devido ao fato do estudo ser representativo aos escolares da 

rede estadual de ensino do estado de Sergipe. E ainda, a possibilidade de 

causalidade reversa em virtude do tipo de delineamento transversal usado na 

pesquisa.  

Apesar das limitações citadas, o presente estudo apresenta pontos 

relevantes que merecem ser destacado, em especial o fato de ter sido 

realizado com amostra representativa de uma população definida e com 

suficiente poder estatístico para as análises que foram propostas. 
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Contudo, o estudo em questão aponta a investigação de futuras 

pesquisas que busquem também outras evidências, a considerar: 

A inclusão de outras regiões do país, bem como estudantes de níveis 

econômicos diferenciados (escolas públicas e privadas) e características 

culturais locais. Assim como, estudo de caráter prospectivo, com investigações 

de variáveis não exploradas (níveis maturacionais, barreiras percebidas, nível 

de AF dos pais) e a realização de medidas diretas de atividade física (com 

acelerômetro). 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO 
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INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS E EDUCACIONAIS 
1. Qual a sua idade, em anos?  

A.  Menos de 14 anos  

B.  14  

C.  15  

D.  16  

E.  17  

F.  18  

G.  19  

H.  20 anos ou mais  

2. Qual o seu sexo?  

A.  Masculino  

B.  Feminino  

3. Em que série você está?  

A.  1a série  

B.  2a. série  

C.  3a. série  

4. Você já reprovou em alguma série?  

A.  Sim  

B.  Não  

5. Você já abandonou os estudos alguma vez?  

A.  Sim  

B.  Não  

6. Qual foi o motivo do abandono?  

A.  Precisei trabalhar  

B.  Falta de interesse  

C.  Não entendia as aulas  

D.  Violência na escola ou no percurso para escola  

E.  Outro _______________________  

7. Qual o seu estado civil?  

A.  Solteiro(a)  

B.  Casado(a)/vivendo com parceiro(a)  

C.  Outro _______________________  

8. Você tem filhos?  

A.  Sim  

B.  Não  

9. Quantos filhos você tem?  

A.  Nenhum  

B.  01  

C.  02  

D.  + 02  

10. Você mora com:  

A.  Só o Pai  

B.  Só a Mãe  

C.  Com o Pai e a Mãe  

D.  Outro ____________________  

11. Quantas pessoas moram com você?  

A.  1-2  

B.  3-4  

C.  + 4  

12. Quantos irmãos e irmãs você tem?  

A.  Nenhum  

B.  1-2  

C.  3-4  

D.  + 4  
 

13. Você se considera de que cor:  

A.  Branco  

B.  Preto  

C.  Pardo/moreno  

D.  Outro ________________________  

 

14. Assinale com um X a quantidade de itens que 

existe em sua casa:  

                                            Não 

                                            Tem  

TEM  

                                           1  2       3  4 +  

TV em cores  A.  B.  C.  D.  E.  

Rádio  A.  B.  C.  D.  E.  

Banheiro  A.  B.  C.  D.  E.  

Empregada Mensalista  A.  B.  C.  D.  E.  

Aspirador de Pó  A.  B.  C.  D.  E.  

Máquina de Lavar  A.  B.  C.  D.  E.  

DVD ou Videocassete  A.  B.  C.  D.  E.  

Geladeira  A.  B.  C.  D.  E.  

Freezer (aparelho 

independente ou parte da 

geladeira duplex)  

A.  B.  C.  D.  E.  

Computador ou 

Notebook  

A.  B.  C.  D.  E  

 
15. Qual é a alternativa que melhor indica o nível de 

estudo da sua mãe:  

A.  Minha mãe não estudou  

B.  Minha mãe apenas sabe ler e escrever pouco  

C.  Minha mãe não concluiu o Ensino 

Fundamental  

D.  Minha mãe concluiu o Ensino Fundamental  

E.  Minha mãe NÃO concluiu o Ensino Médio  

F.  Minha mãe concluiu o Ensino Médio  

G.  Minha mãe concluiu a faculdade  

H.  Não sei  

16. Qual é a alternativa que melhor indica o nível de 

estudo do seu pai:  

A.  Meu pai não estudou  

B.  Meu pai apenas sabe ler e escrever pouco  

C.  Meu pai não concluiu o Ensino Fundamental  

D.  Meu pai concluiu o Ensino Fundamental  

E.  Meu pai NÃO concluiu o Ensino Médio  

F.  Meu pai concluiu o Ensino Médio  

G.  Meu pai concluiu a faculdade  

H.  Não sei  

17. Em sua residência, quem é o “Chefe da Família”?  

A.  Mãe  

B.  Pai  

C.  Outro _________________  
 

 INFORMAÇÕES SOBRE TRABALHO E RENDA 
18. Qual é a renda familiar mensal (total em R$)?  

A.  Até 250  

B.  250 a 500  

 C. 500 a 750 

D.  750 a 1.000  

E.  1.000 a 1.250  

F.  1.250 ou +  

 19. Qual é a principal fonte de renda da 

família?  

A.  Aposentadoria  

B.  Bolsa Família/Bolsa Escola  

C.  Trabalho do pai/mãe  

D.  Pensão  

E.  Outro __________________  
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20. Você trabalha?  

A.  Não trabalho  

B.  Sou empregado com salário  

C.  Faço um estágio profissionalizante (com ou 

sem remuneração)  

D.  Trabalho como voluntário  

E.  Trabalho sem carteira assinada  

 
21. Quantas pessoas trabalham de forma remunerada 

em sua residência?  

A.  Nenhum  

B.  1-2  

C.  3-4  

Se você não trabalha, vá para a questão 28 

22. Com que idade começou a trabalhar?  

A.  Menos de 10 anos  

B.  10  

C.  11  

D.  12  

E.  13 ou +  

23. Em que local você trabalha?  

A.  Comércio  

B.  Indústria  

C.  Agricultura  

D.  Outro ______________________  

24. Que tipo de trabalho você 

realiza?________________________  

25. Quantas horas semanais você trabalha?  

A.  Até 20 horas  

B.  Mais de 20 horas  

26. Como você se desloca para o trabalho?  

A.  Ônibus  

B.  Carro ou moto  

C.  Bicicleta  

D.  A pé  

E.  Outro  

____________________________  
27. Quanto tempo você gasta no deslocamento para o 

trabalho?  
 

____ horas  _____ minutos.  
 

28. O seu PAI trabalha (excluindo os afazeres 

domésticos):  

A.  Sem carteira assinada  

B.  Com carteira assinada  

C.  Empregador/Patrão  

D.  Por conta própria  

E.  No setor público  

F.  Não trabalha  

Se seu pai não trabalha, vá para a questão 32 

29. Em que local o seu PAI trabalha?  

A.  Comércio  

B.  Indústria  

C.  Agricultura  

D.  Outro _______________  

30. Que tipo de trabalho o seu PAI realiza?  

_____________________________  

31. Quantas horas diárias o seu  PAI trabalha?  

A.  Menos de 04  

B.  4 a 6  

C.  6 a 8  

D.  Mais de 8  

32. A sua MÃE trabalha (excluindo os afazeres 

domésticos):  

A.  Sem carteira assinada  

B.  Com carteira assinada  

C.  Empregador/Patrão  

D.  Empregada doméstica  

E.  No setor público  

F.  Não trabalha  

G.  Outro _________________  

Se sua mãe não trabalha, vá para a questão 36 

33. Em que local a sua MÃE trabalha?  

A.  Comércio  

B.  Indústria  

C.  Agricultura  

D.  Outro ________________  

34. Que tipo de trabalho a sua MÃE realiza? 

____________________  

35. Quantas horas diárias a sua MÃE trabalha?  

A.  Menos de 04  

B.  4 a 6  

C.  6 a 8  

D.  Mais de 8  
 

INFORMAÇÕES SOBRE AMBIENTE E HABITAÇÃO 
36. A sua residência fica localizada na(o):  

A.  Sede do município (área urbana)  

B.  Povoado (área rural)  

C.  ___ Sala(s)  

D.  ___ Banheiro  

E OUTROS______________ 

37. Quantos cômodos têm em sua residência?  

A.  ___Quarto(s)  

B.  ___Cozinha  

 

38. Você mora na cidade em que nasceu?  

A.  Sim  

B.  Não  

 

39. Você mora em:  

A.  Conjunto habitacional popular  

B.  Casa de vila  

C.  Favela  

D.  Condomínio fechado  

E.  Edificação isolada  

F.  Outro __________________  

40. Qual o tipo de edificação?  

A.  Casa de alvenaria (tijolo)  

B.  Apartamento  

C.  Barraco ou cômodo  

D.  Residência Coletiva (alojamernto, pensão, 

pensionato, etc)  

E.  Outro  
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41. Em sua casa tem energia elétrica?  

A.  Sim  

B.  Não  

42. Ao redor da sua casa tem iluminação pública?  

A.  Sim  

B.  Não  

43. Na sua casa tem água encanada?  

A.  Sim  

B.  Não  

 

44. Onde você mora é abastecido por água de:  

A.  Rede de abastecimento com ligação da rua  

B.  Poço individual  

C.  Rio/Riacho/Represa  

D.  Caminhão pipa  

E.  Outro ___________________  
 

45. O lixo da sua casa é:  

A.  Coletado  

B.  Queimado  

C.  Enterrado  

D.  Jogado no rio ou em terreno baldio  

E.  Outro ___________________  

46. Na sua casa tem esgoto sanitário?  

A.  Sim  

B.  Não  

47. O esgoto da sua casa é escoado para:  

A.  Rede geral de esgotamento sanitário  

B.  Fossa séptica  

C.  Rio/Riacho/Represa  

D.  Rua ou terreno (a céu aberto)  

E.  Outro ____________________  

48. A rua onde você mora é pavimentada (asfaltada 

ou paralelepípedo)?  

A.  Sim  

B.  Não  
 

OFERTA E ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE 
49. Algum Agente Comunitário de Saúde já visitou a 

sua casa?  

A.  Sim  

B.  Não  

C.  Não Sei  

50. Você ou algum familiar recebeu orientação sobre 

a prática de atividade física de um profissional da 

saúde?  

A.  Sim, eu  

B.  Sim, alguém da minha família  

C.  Não  

D.  Não Sei  

51. Nos últimos 12 meses, quantas visitas a sua casa 

recebeu do Programa Saúde da Família?  

A.  Nenhum  

B.  1-2  

C.  3-4  

D.  + 4  

E.  Não Sei  

52. Você tem convênio ou plano de saúde (médico ou 

dentista)?  

A.  Sim  

B.  Não  

53. Se sim, o convênio ou plano de saúde é:  

A.  Particular  

B.  De empresa  

C.  De sindicato  

D.  Outro _______________  

54. Nos últimos 30 dias, você foi a algum pronto-

socorro, hospital, posto de saúde, consultório 

dentário, clínica ou outro estabelecimento à procura 

de atendimento para a própria saúde?  

A.  Sim, uma vez  

B.  Sim, 2 vezes ou mais  

C.  Não, mas recebi atendimento em casa de um 

profissional de saúde  

D.  Não  
 

55. Que tipos de estabelecimento de saúde você 

procurou?  

A.  Pronto-Socorro  

B.  Posto ou centro de saúde  

C.  Consultório médico  

D.  Outro  

56. Você teve algum problema de saúde nos 

últimos 30 dias?  

A.  Sim  

B.  Não  

57. Qual tipo de atendimento você utilizou?  

A.  Particular  

B.  SUS  

C.  Plano de saúde ou convênio  

D.  Não sei  

O atendimento tinha sido marcado com 

antecedência?  

A. Sim 

 

 

 

B. Não  
 

58. Quanto tempo demorou para você ser atendido?  

A.  Menos de 1 mês  

B.  1 a 2 meses  

C.  3 a 5 meses  

D.  6 meses ou mais  

59. Há quanto tempo você foi ao dentista pela última 

vez?  

A.  Menos de 1 ano  

B.  1 a 2 anos  

C.  3 anos ou mais  

D.  Nunca foi ao dentista  
 

CONSUMO DE ÁLCOOL E USO DE OUTRAS DROGAS 
As questões seguintes perguntam sobre ingestão de bebidas alcoólicas.  

Uma dose de bebida alcoólica corresponde a uma lata de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de cachaça, 
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vodka, rum, batida, etc.  

60. Nos últimos 30 dias, em quantos dias você 

consumiu pelo menos uma dose de bebida contendo 

álcool?  

A.  Eu nunca bebi álcool  

B.  0 dias  

C.  1 ou 2 dias  

D.  3 a 5 dias  

E.  6 a 9 dias  

F.  10 a 19 dias  

G.  20 a 29 dias  

H.  Todos os 30 dias  

Se você nunca BEBEU, vá para a questão 67 

61. Quantos anos você tinha quando tomou bebida 

alcoólica pela primeira vez?  

A.  Eu nunca consumi bebida alcoólica  

B.  Eu tinha 7 anos ou menos  

C.  8 a 9 anos  

D.  10 a 11 anos  

E.  12 a 13 anos  

F.  14 a 15 anos  

G.  16 a 17 anos  

H.  18 anos ou mais  

62. Nos últimos 30 dias, nos dias em que você 

consumiu bebida alcoólica, quantas doses você 

usualmente bebeu por dia?  

A.  Eu não consumi álcool  

B.  Menos que 1 dose  

C.  1 dose  

D.  2 doses  

E.  3 doses  

F. 

G  

4 doses  

5 ou mais doses 

63. Durante a sua vida, quantas vezes você bebeu 

tanto que ficou embriagado (bêbado)?  

A.  Nenhuma vez  

B.  1 a 2 vezes  

C.  3 a 9 vezes  

D.  10 vezes ou mais  

64. Durante os últimos 30 dias, como você conseguiu 

a bebida que você consumiu?  

A.  Eu não consumi bebidas alcoólicas  

B.  Eu comprei num bar, num restaurante ou num 

supermercado  

C.  Eu comprei de um vendedor de rua  

D.  Eu dei dinheiro a alguém para alguém 

comprar  

E.  Eu consegui com meus amigos  

F.  Eu consegui na minha casa  

G.  Eu peguei sem permissão  

H.  Eu consegui de alguma outra forma  

I.  Eu consegui em uma festa 
 

65. Durante a sua vida, quantas vezes você teve 

ressaca, se sentiu doente, teve problemas com sua 

família ou amigos, faltou à escola ou se envolveu em 

brigas devido à ingestão de bebidas alcoólicas?  

A.  Nenhuma vez  

B.  1 a 2 vezes  

C.  3 a 9 vezes  

D.  10 vezes ou mais  

66. Você já usou drogas?  

A.  Sim  

B.  Não  

Se você nunca usou droga, vá para a questão 72 

67. Qual(is) droga(s) você usou?  

A Loló  

B.  Cola de sapateiro  

C.  Lança Perfume  

D.  Maconha  

E.  Crack  

F.  Cocaína  

G.  Outra  

_________________________  
68. Quantos anos você tinha quando usou drogas pela 

primeira vez?  

A.  Eu nunca usei drogas  

B.  Eu tinha 7 anos ou menos  

C.  8 a 9 anos  

D.  10 a 11 anos  

E.  12 a 13 anos  

F.  14 a 15 anos  

G.  16 a 17 anos  

H.  18 anos ou mais  

69. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você usou 

drogas?  

A.  Não usei drogas  

B.  1 ou 2 dias  

C.  3 a 5 dias  

D.  6 a 9 dias  

E.  10 a 19 dias  

F.  20 a 29 dias  

G.  Todos os dias  

70. Durante os últimos 30 dias, como você conseguiu 

a droga que usou?  

A.  Eu não uso drogas  

B.  Eu comprei de alguém  

C.  Eu dei o dinheiro para alguém comprar  

D.  Eu consegui com meus amigos  

E.  Eu consegui com meus familiares  

F.  Eu peguei sem permissão  

G.  Eu consegui de alguma outra forma  
 

HÁBITOS ALIMENTARES 
71. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes você 

sentiu fome porque não tinha comida suficiente na 

sua casa?  

A.  Nunca  

B.  Raramente  

 

C.  Algumas vezes  

D.  A maioria das vezes  

E.  Sempre  
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As questões seguintes são sobre a frequência com que 

você consome alguns alimentos  

 
72. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você comeu frutas, como banana, laranja, abacaxi, 

goiaba ou outras?  

A.  Eu não comi frutas nos últimos 30 dias  

B.  Menos de 1 vez por dia  

C.  1 vez por dia  

D.  2 vezes por dia  

E.  3 vezes por dia  

F.  4 vezes por dia  

G.  5 ou mais vezes por dia  

73. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você tomou suco natural de frutas?  

A.  Eu não tomei sucos nos últimos 30 dias  

B.  Menos de 1 vez por dia  

C.  1 vez por dia  

D.  2 vezes por dia  

E.  3 vezes por dia  

F.  4 vezes por dia  

G.  5 ou mais vezes por dia  
 

74. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes por dia, 

você comeu verduras, como alface, cebola, tomate, 

pimentão, cenoura, beterraba e outras?  

A.  Eu não comi verduras nos últimos 30 dias  

B.  Menos de 1 vez por dia  

C.  1 vez por dia  

D.  2 vezes por dia  

E.  3 vezes por dia  

F.  4 vezes por dia  

G.  5 ou mais vezes por dia  

75. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você bebeu refrigerantes ou outras bebidas artificiais?  

A.  Eu não bebi refrigerantes nos últimos 30 dias  

B.  Menos de 1 vez por dia  

C.  1 vez por dia  

D.  2 vezes por dia  

E.  3 vezes por dia  

F.  4 vezes por dia  

G.  5 ou mais vezes por dia  

76. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você comeu feijão com arroz?  

A.  Eu não comi feijão com arroz nos últimos 30 

dias  

B.  Menos de 1 vez por dia  

C.  1 vez por dia  

D.  2 vezes por dia  

E.  3 vezes por dia  

F.  4 vezes por dia  

G.  5 ou mais vezes por dia  
 

HIGIENE 
As questões seguintes são sobre hábitos de higiene pessoal como escovar os dentes e lavar as mãos.  

77. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você escovou os dentes?  

A.  Eu não escovei meus dentes nos últimos 30 

dias 

B Menos de 1 vez por dia 

C 1 vez por dia 

D 2 vezes por dia 

E.  3 vezes por dia  

F.  4 ou mais vezes por dia  

78. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você lavou as mãos antes de comer?  

A.  Nunca  

B.  Raramente  

C.  Algumas vezes  

D.  A maioria das vezes  

E.  Sempre  

  
 

79. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes 

por dia você lavou as mãos depois de usar o 

banheiro?  

A.  Nunca  

B.  Raramente  

C.  Algumas vezes  

D.  A maioria das vezes  

E.  Sempre  
 

 

80. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você usou sabonete ou sabão para lavar as suas mãos?  

A.  Nunca  

B.  Raramente  

C.  Algumas vezes  

D.  A maioria das vezes  

E.  Sempre  
 

SENTIMENTOS E RELACIONAMENTOS 
As questões seguintes são sobre os seus sentimentos e sobre a qualidade dos seus relacionamentos  

81. Durante os últimos 12 meses, quantas vezes você 

se sentiu sozinho?  

A.  Nunca  

B.  Raramente  

C.  Algumas vezes  

D.  A maioria das vezes  

E.  Sempre  

82. Durante os últimos 12 meses, com que frequência 

você esteve tão preocupado com alguma coisa que 

não conseguiu dormir à noite?  

A.  Nunca  

B.  Raramente  

C.  Algumas vezes  

D.  A maioria das vezes  

E.  Sempre  

83. Quantos amigos próximos (pessoas com quem 

você pode contar se precisar) você tem?  

A.  0  

B.  1  

C.  2  
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D.  3 ou mais  

As questões seguintes são sobre o seu sono e sua 

religiosidade.  

84. Com que frequência você considera que DORME 

BEM?  

A.  Nunca  

B.  Raramente  

C.  Algumas vezes  

D.  A maioria das vezes  

E.  Sempre  

85. Em dias de uma semana normal, em média, 

quantas horas você dorme por dia?  

A.  Menos de 6 horas  

B.  6 horas  

C.  7 horas  

D.  8 horas  

E.  9 horas  

F.  10 horas ou mais  

86. Como você avalia a qualidade do seu sono?  

A.  Ruim  

B.  Regular  

C.  Boa  

D.  Muito Boa  

E.  Excelente  

87. Em geral, você considera sua saúde geral:  

A.  Ruim  

B.  Regular  

C.  Boa  

D.  Excelente  
 

88.Qual a sua Religião?  

A.  Não tenho Religião  

B.  Católica  

C.  Evangélica  

D.  Espírita  

E.  Outra _________________________  

89. Você se considera praticante da sua religião?  

A.  Sim  

B.  Não  

90. Como você descreve o nível de estresse em sua 

vida?  

A.  Raramente estressado  

B.  Às vezes estressado  

C.  Quase sempre estressado  

D.  Sempre estressado  

91. Baseado em seu conhecimento geral, o que é 

saúde para você?  

 

 

 

 

92. Cite em ordem de valor, 3 fatores (indicadores) 

que você considera como importantes para se adquirir 

uma boa saúde?  

A.  ________________________  

B.  ________________________  

C.  ________________________  
 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 As questões seguintes são sobre atividade física. Atividade física é qualquer atividade que provoca 

um aumento nos seus batimentos cardíacos e na sua frequência respiratória. Atividade física pode ser 

realizada praticando esportes, fazendo exercícios, trabalhando, realizando tarefas domésticas, 

dançando, jogando bola com os amigos ou andando a pé ou de bicicleta; 

 Para responder as questões seguintes considere o tempo que você gastou em todas as atividades que 

realizou.  

93. Para as pessoas no geral, no mínimo quantos dias 

da semana você acha que elas devem ser fisicamente 

ativas para ser bom para a saúde?  

A.  _________ dia(s) por semana  

B.  Não importa a frequência  

C.  Exercício é ou pode fazer mal  

D.  Não sei  

94. Em cada um dos dias que alguém faz alguma 

atividade física, no mínimo por quanto tempo deve 

fazer para ser bom para a saúde?  

A.  __________ (min/dia)  

95. Toda essa atividade física diária deve ser feita em 

uma sessão ou pode ser dividido em períodos curtos?  

A.  Somente uma sessão  

B.  Não importa  

C.  Somente curtos períodos  

D.  Não sei 

 

96. Se alguém está fazendo atividade física para 

melhorar a saúde, qual das seguintes afirmações 

descreve melhor quanto esforço ela precisa fazer?  

A.  Deve deixar a pessoa se sentir exausta  

B.  Deve fazer a pessoa se sentir sem fôlego e 

suada  

C.  Deve fazer a pessoa se sentir ligeiramente 

aquecida e respirando com mais dificuldade 

que o normal  

D.  Não deve fazer a pessoa respirar mais difícil 

do normal  

E.  Não sei  

 
97. Assinale SOMENTE UMA das alternativas abaixo 

que melhor represente o que você faz em relação à 

realização de atividade física:  

A.  Eu não faço atividade física e não tenho 

intenção em começar.  

B.  Eu não faço atividade física, mas estou 

pensando em começar.  

C.  Eu faço atividade física algumas vezes, mas 

não regularmente.  

D.  Eu faço atividade física regularmente, mas 

iniciei nos últimos 6 meses.  

E.  Eu faço atividade física regularmente há mais 

de 6 meses.  

F.  Eu fazia atividade física até há 6 meses, mas 

agora não.  
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Obs. Se você assinalou o item F escolha mais uma 
das alternativas entre A e E 

98. Durante os últimos 7 dias, quantos dias você foi 

fisicamente ativo por um total de pelo menos 60 

minutos por dia? 

A.  0 dia  

B.  1 dia  

C.  2 dias  

D.  3 dias  

E.  4 dias  

F.  5 dias  

G.  6 dias  

H.  7 dias  

99. Durante uma semana típica ou normal, em 

quantos dias você é fisicamente ativo por um total de 

pelo menos 60 minutos ao dia?  

A.  0 dia  

B.  1 dia  

C.  2 dias  

D.  3 dias  

E.  4 dias  

F.  5 dias  

G.  6 dias  

H.  7 dias  

100. Durante uma semana típica ou normal, em 

quantas aulas de Educação Física você participa?  

A.  0 dia  

B.  1 dia  

C.  2 dias  

D.  3 ou mais  

 

Você realiza, regularmente, algum tipo de 

atividade física no seu tempo livre, como 

exercícios, esportes, danças ou artes 

marciais?  

 

A. Sim 

B. Não  

101. “Eu gosto de fazer atividades físicas”! O que 

você diria desta afirmação:  

A.  Discordo totalmente  

B.  Discordo em parte  

C.  Nem concordo, nem discordo  

D.  Concordo em parte  

E.  Concordo totalmente  

102. Considera-se fisicamente ativo o jovem que 

acumula pelo menos 60 minutos diários de atividades 

físicas em 5 ou mais dias da semana. Em relação aos 

seus hábitos de prática de atividades físicas, você 

diria que:  

A.  Sou fisicamente ativo há mais de 6 meses  

B.  Sou fisicamente ativo há menos de 6 meses  

C.  Não sou, mas pretendo me tornar fisicamente 

ativo nos próximos 30 dias 

D.       Não sou, mas pretendo me tornar fisicamente       

ativo nos próximos 6 meses  

E.      Não sou, e não pretendo me tornar fisicamente 

ativo nos próximos 6 meses  

 

 

 

103. Qual a atividade de lazer de sua preferência?  

A.  Praticar esportes  

B.  Fazer exercícios  

C.  Nadar  

D.  Pedalar  

E.  Jogar dominó ou cartas  

F.  Assistir TV  

G.  Jogar videogame  

H.  Usar o computador  

I.  Conversar com os amigos  

J.  Outras atividades _________  

A questão seguinte é sobre o tempo que você fica 

sentado quando não está na escola ou fazendo 

trabalhos domésticos.  

104. Em um dia normal (típico), quanto tempo você 

gasta sentado, assistindo televisão, jogando no 

computador, conversando com amigos, jogando cartas 

ou dominó?  

A.  Menos de 1 hora por dia  

B.  1 a 2 horas por dia  

C.  3 a 4 horas por dia  

D.  5 a 6 horas por dia  

E.  7 a 8 horas por dia  

F.  Mais do que 8 horas por dia  

105. Nos dias de aula (segunda a sexta-feira), quantas 

horas por dia você passa assistindo TV?  

A.  Eu não assisto TV em dias da semana  

B.  < 1 hora por dia  

C.  1 hora por dia  

D.  2 horas por dia  

E.  3 horas por dia  

F.  4 horas por dia  

G.  5 ou mais horas por dia  

106. Nos finais de semana (sábado e domingo), 

quantas horas por dia você passa assistindo TV?  

A.  Eu não assisto TV em dias de final de semana  

B.  < 1 hora por dia  

C.  1 hora por dia  

D.  2 horas por dia  

E.  3 horas por dia  

F.  4 horas por dia  

G.  5 ou mais horas por dia  

As questões seguintes são sobre o modo como você se 

desloca para ir de casa para escola e da escola para 

sua casa. 

 

107. Durante os últimos 7 dias, em quantos dias você 

andou a pé ou de bicicleta para ir e voltar da escola?  

A.  0 dia  

B.  1 dia  

C.  2 dias  

D.  3 dias  

E.  4 dias  

F.  5 dias  

G.  6 dias  

H.  7 dias  

108. Durante os últimos 7 dias, quanto tempo em 

média você gastou para ir de casa para escola e voltar 

até a sua casa (some o tempo que você leva para ir e  
para voltar)? 
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A.  Menos de 10 minutos por dia  

B.  10 a 19 minutos por dia  

C.  20 a 29 minutos por dia  

D.  30 a 39 minutos por dia  

E.  40 a 49 minutos por dia  

F.  50 a 59 minutos por dia  

G.  60 minutos ou mais por dia  

109. Cite três atividades que você mais gosta nas 

aulas de Educação Física:  

A _______________________ 

B.   _______________________  

C.   _______________________  
 

110. Cite três atividades que você menos gosta nas 

aulas de Educação Física:  

A _______________________ 

B.   _______________________  

C.   _______________________  

111. Cite três atividades que você realiza no seu 

tempo livre (lazer):  

A _______________________ 

B.   _______________________  

C.   _______________________  
 

SEUS COMPORTAMENTOS NA ESCOLA E CASA 
As questões seguintes são sobre suas experiências na escola e em casa.  

112. Durante os últimos 30 dias, em quantos dias 

você perdeu aula ou deixou de ir à escola sem 

permissão de alguém?  

A.  0 dia  

B.  1 a 2 dias  

C.  3 a 5 dias  

D.  6 a 9 dias  

E.  10 ou mais dias  

113. Durante os últimos 30 dias, com que frequência 

você percebeu que a maioria dos estudantes da sua  
escola estava sendo gentis e colaboradores com você?  

A.  Nunca  

B.  Raramente  

C.  Algumas vezes  

D.  A maioria das vezes  

E.  Sempre  

114. Durante os últimos 30 dias, com que frequência 

seus pais ou responsáveis verificaram se as suas 

tarefas escolares estavam feitas?  

A.  Nunca  

B.  Raramente  

C.  Algumas vezes  
 

D.  A maioria das vezes  

E.  Sempre  

115. De uma maneira geral, você diria que gosta do 

tempo que passa na escola?  

A.  Sim  

B.  Não  

116. Durante os últimos 30 dias, com que frequência 

seus pais ou responsáveis entenderam seus problemas 

e preocupações?  

A.  Nunca  

B.  Raramente  

C.  Algumas vezes  

D.  A maioria das vezes  

E.  Sempre  

117. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes seus 

pais ou responsáveis realmente sabiam o que você 

estava fazendo no seu tempo livre?  

A.  Nunca  

B.  Raramente  

C.  Algumas vezes  

D.  A maioria das vezes  

E.  Sempre  
 

TABAGISMO: As questões seguintes são sobre o uso de cigarros ou outro tipo de tabaco  

118. Quantos anos você tinha quando experimentou 

cigarro pela primeira vez?  

A.  Eu nunca fumei cigarros  

B.  7 anos ou menos  

C.  8 ou 9 anos  

D.  10 ou 11 anos  

E.  12 ou 13 anos  

F.  14 ou 15 anos  

G.  16 anos ou mais velho  

119. Durante os últimos 30 dias, em quantos dias 

você fumou cigarros?  

A.  0 dia (nenhum dia)  

B.  1 ou 2 dias  

C.  3 a 5 dias  

D.  6 a 9 dias  

E.  10 a 19 dias  

F.  20 a 29 dias  

120. Durante os últimos 30 dias, em quantos dias 

você usou qualquer outra forma de tabaco, como 

cigarro de palha, cachimbo ou cigarro de fumo de 

rolo? 

  

A.  0 dia (nenhum dia)  

B.  1 ou 2 dias  

C.  3 a 5 dias  

D.  6 a 9 dias  

E.  10 a 19 dias  

F.  20 a 29 dias  

G.  Todos os 30 dias  

121. Durante os últimos 12 meses, você já tentou 

parar de fumar cigarros?  

A.  Eu nunca fumei cigarros  

B.  Eu não fumei cigarro nos últimos 12 meses  

C.  Sim  

D.  Não  

122. Durante os últimos 30 dias, em quantos dias 

alguém fumou na sua presença? 

A.  0 dia (nenhum dia)  

B.  1 ou 2 dias  

C.  3 a 5 dias  

D.  6 a 9 dias  

E. 10 a 19 dias 

F. 20 a 29 dias 

G.  Todos os 30 dias  
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23. Qual dos seus pais ou responsáveis usam alguma 
forma de tabaco? 

A.   Nenhum  

B.    Pai ou responsável  
 

C.    Mãe ou responsável  

D.    Os dois  

E.    Eu não sei  
 

VIOLÊNCIA 
As próximas questões são sobre violência física. Violência física é quando uma ou mais pessoas batem em 

alguém ou quando uma ou mais pessoas machucam outra pessoa com arma (pau, faca ou revolver). Não é 

considerada violência física quando dois estudantes de mesma força decidem brigar entre si.  

125. Durante os últimos 12 meses, quantas vezes você 

sofreu algum tipo de violência física?  

A.  Nenhuma vez  

B.  1 vez  

C.  2 ou 3 vezes  

D.  4 ou 5 vezes  

E.  6 ou 7 vezes  

F.  8 ou 9 vezes  

G.  10 ou 11 vezes  

H.  12 vezes ou mais  

126. Durante os últimos 12 meses, quantas vezes você 

esteve envolvido numa briga?  

A.  Nenhuma vez  

B.  1 vez  

C.  2 ou 3 vezes  

D.  4 ou 5 vezes  

E.  6 ou 7 vezes  

F.  8 ou 9 vezes  

G.  10 ou 11 vezes  

H.  12 vezes ou mais  

127. Durante os últimos 12 meses, o que você fazia 

quando aconteceu com você um dano grave?  

A.  Eu não sofri nenhum machucado durante os 

últimos 12 meses  

B.  Jogando ou treinando para um esporte  

C.  Andando ou correndo, mas não era parte de 

um jogo ou treino para um esporte  

D.  Andando ou correndo, mas não era parte de 

um jogo ou treino para um esporte  

E.  Andando de bicicleta, a pé ou em outra 

específica forma de transporte não-

motorizado  

F.  Dirigindo um carro ou outro veículo motor  

G.  Andando ou correndo, mas não era parte de 

um jogo ou treino para um esporte  

H.  Nada  

I.  Alguma outra coisa 

128. Durante os últimos 12 meses, qual foi a principal 

causa do dano grave ocorrido com você?  

A.  Eu não sofri nenhum machucado durante os 

últimos 12 meses  

B.  Eu estava num acidente com veículo motor 

ou fui machucado por um veículo motor  

C.  Eu caí  

D.  Alguma coisa caiu em mim ou bateu em 

mim  

E.  Eu estava brigando com alguém  

F.  Eu fui atacado, agredido ou abusado por 

alguém  

G.  Eu estava dentro de fogo ou muito perto de 

chama ou alguma coisa quente  

H.  Alguma outra coisa causou meu ferimento  

 129. Durante os últimos 12 meses, como foi que 

ocorreu o dano mais sério com você?  

A.  Eu não sofri nenhum machucado durante os 

últimos 12 meses  

B.  Eu me machuquei por acidente  

C.  Alguém me machucou por acidente  

D.  Eu me machuquei por propósito  

E.  Alguém me machucou de propósito  

130. Durante os últimos 12 meses, qual foi o dano 

mais sério ocorrido com você?  

A.  Eu não sofri nenhum machucado durante os 

últimos 12 meses  

B.  Eu tivesse osso quebrado ou uma articulação 

deslocada  

C.  Eu tive um corte ou uma perfuração  

D.  Eu tive uma convulsão, ou outro dano na 

cabeça ou pescoço, eu estive desmaiado, ou 

não pude respirar  

E.  Eu tive um ferimento de tiro  

F.  Eu tive uma queimadura séria  

G.  Eu perdi todo ou parte do meu pé, perna, mão 

ou braço.  

H.  Alguma outra coisa aconteceu comigo  

A próxima pergunta é sobre “bullying”. O bullying 

ocorre quando um estudante diz ou faz coisas ruins ou 

desagradáveis para outro estudante. Também é 

considerado bullying quando um estudante é 

humilhado ou quando ele é isolado propositalmente. 

Não é bullying quando dois estudantes que têm 

aproximadamente a mesma força ou resistência 

discutem ou brigam.  
131. Durante os últimos 30 dias, de que maneira você 

geralmente sofreu bullying?  

A.  Eu não sofri bullying nos últimos 30 dias  

B.  Eu fui atacado, chutado, empurrado ou 

trancado em algum lugar contra a minha 

vontade  

C.  Eu fui ridicularizado por causa da cor da 

minha pele  

D.  Eu fui ridicularizado por causa da minha 

religião  

E.  Eu fui ridicularizado com brincadeiras, 

comentários ou gestos sexuais  

F.  Eu fui isolado, deixado de fora de atividades 

ou completamente ignorado  

G.  Eu fui ridicularizado por causa da aparência 

do meu corpo ou do meu rosto  

H.  Eu sofri alguma outra forma de bullying  

Obrigado pela sua colaboração! 
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