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NÍVEL INSUFICIENTE DE ATIVIDADE FÍSICA E EXPOSIÇÃO AO 

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO: um estudo comparativo em escolares de 

Sergipe entre 2011 e 2016 

 

 

RESUMO 

 

 

Introdução: O nível insuficiente de atividade física (NIAF) e a exposição ao 

comportamento sedentário (ECS) são comportamentos de risco que podem 

prejudicar a saúde dos adolescentes. Objetivos: Analisar a prevalência do NIAF e 

ECS e suas associações a indicadores de condição socioeconômica em escolares 

adolescentes no Estado de Sergipe nos anos 2011 e 2016. Métodos: O estudo 

trata-se de dois levantamentos epidemiológicos com delineamento transversal, 

realizados em 2011 e 2016, com amostra representativa de estudantes da Rede 

Pública Estadual de Sergipe, composta por 8.143 escolares (2011=3.992; 

2016=4.151), com idade entre 14 e 19 anos. Foram investigados o NIAF e a ECS 

associados com indicadores de condição socioeconômica. Para a análise 

estatística, foi utilizada estatística descritiva e o qui-quadrado. Recorreu-se à 

regressão logística binária bruta e ajustada. Resultados: No primeiro estudo, a 

prevalência do NIAF foi de 83,1% (2011) e 83,5% (2016) e associou-se a faixa 

etária de 14 a 15 anos (2011= OR:1,38; IC 95%: 1,05-1,82), sexo feminino (2011= 

OR: 2,20; IC 95%: 1,83-2,64 / 2016= OR: 2,03; IC 95%: 1,69-2,45), adolescentes 

residentes na área rural (2011= OR: 1,23; IC 95%:1,01-1,50 / 2016 = OR 1,28; IC 

95%: 1,05-1,57) e que possuem mães analfabetas (2011= OR: 1,97/ IC 95%: 1,27-

3,06 / 2016 = OR 1,89; IC 95%: 1,27-2,87). No segundo estudo, a prevalência de 

ECS foi de 46,2% (2011) e 44,8% (2016) e associou-se a faixa etária de 14 a 15 

anos (2011= OR: 1,45; IC 95%: 1,19-1,78 / 2016 = OR: 1,58; IC 95%: 1,28-1,94); 

sexo feminino (2011= OR: 1,46; IC 95%: 1,27-1,68 / 2016 = OR: 1,22; IC 95%: 1,06-

1,40), adolescentes residentes na área urbana (2011= OR: 1,22; IC 95%: 1,05-1,42 

/ 2016=  OR: 1,48; IC 95%: 1,27-1,72), com renda familiar mensal acima de dois 

salários (2011= OR: 2,22; IC 95%: 1,83-2,68 / 2016= OR 1,55; IC 95%: 1,22-1,96) 

e que possuem mães com ensino médio (2011= OR: 1,73; IC 95%: 1,32-2,28) e 

com ensino superior (2016= OR: 1,57; IC 95%: 1,16-2,11). Conclusão: Foi 

evidenciado o aumento na prevalência do NIAF e uma tendência para redução da 

ECS, bem como associações a características socioeconômicas em adolescentes 

de Sergipe-Brasil. Sugere-se intervenções nos espaços dentro e fora da escola 

para oportunizar a reflexão e construção de estilos de vida saudáveis nos 

adolescentes. 

 

Palavras-chave: Atividade física. Comportamento Sedentário. Adolescentes. 

 



 
 

INSUFFICIENT LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND EXPOSURE TO 

BEHAVIORAL BEHAVIOR: a comparative study among students from Sergipe 

between 2011 and 2016 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: Insufficient physical activity (NIAF) and exposure to sedentary 

behavior (ECS) are risk behaviors that may adversely affect the health of 

adolescents. Objectives: To analyze the prevalence of NIAF and ECS and their 

associations to indicators of socioeconomic status in adolescent schoolchildren in 

the State of Sergipe in 2011 and 2016. Methods: The study deals with two 

epidemiological surveys with a cross-sectional design carried out in 2011 and 2016, 

with a representative sample of students from the State Public Network of Sergipe, 

comprising 8,143 students (2011 = 3,992, 2016 = 4,151), aged 14 to 19 years. We 

investigated NIAF and ECS associated with indicators of socioeconomic status. For 

the statistical analysis, descriptive and chi-square statistics were used. We used the 

raw and adjusted binary logistic regression. Results: In the first study, the 

prevalence of NIAF was 83.1% (2011) and 83.5% (2016) and was associated with 

the age group 14 to 15 years old (OR = 1.38; %: 1.05-1.82), female (2011 = OR: 

2.20, 95% CI: 1.83-2.64 / 2016 = OR: 2.03, 95% CI: 1.69- 2.45), adolescents living 

in rural areas (2011 = OR: 1.23, 95% CI: 1.01-1.50 / 2016 = OR 1.28, 95% CI 1.05-

1.57) and that they have illiterate mothers (2011 = OR: 1.97 / 95% CI: 1.27-3.06 / 

2016 = OR 1.89; 95% CI: 1.27-2.87). In the second study, the prevalence of SCS 

was 46.2% (2011) and 44.8% (2016) and was associated with the age group 14 to 

15 years old (OR = 1.45, 95% CI: 1.19-1.78 / 2016 = OR: 1.58; 95% CI: 1.28-1.94); 

(95% CI: 1.27-1.68 / 2016 = OR: 1.22, 95% CI: 1.06-1.40), adolescents living in the 

urban area ( 95% CI: 1.27-1.72), with monthly family income above two wages (OR 

= 1.22; 95% CI: 1.05-1.42 / 2016 = OR: 1.48; 2011 = OR: 2.22, 95% CI: 1.83-2.68 / 

2016 = OR 1.55, 95% CI: 1.22-1.96) and who have mothers with high school 

education (2011 = OR : 1.73, 95% CI: 1.32-2.28) and with higher education (2016 

= OR: 1.57, 95% CI: 1.16-2.11). Conclusion: It was evidenced the increase in the 

prevalence of NIAF and a tendency to reduce the ECS, as well as associations to 

socioeconomic characteristics in adolescents from Sergipe-Brazil. It is suggested 

interventions in the spaces inside and outside the school to allow the reflection and 

construction of healthy lifestyles in adolescents. 

 

Keywords: Physical activity. Sedentary Behavior. Adolescents. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é uma fase caracterizada por transformações biológicas, 

físicas, psicológicas e sociais que facilitam a exposição a comportamentos de risco 

[1] como o nível insuficiente de atividade física (NIAF) e a exposição ao 

comportamento sedentário (ECS), podendo trazer desfechos negativos à saúde na 

vida adulta [2].  

O NIAF é reconhecido como uma pandemia global [3] gerando cerca de 67,5 

bilhões de dólares em despesas com a saúde e perdas da produtividade no mundo 

[4]. Estudo realizado em 142 países mostrou que o NIAF é responsável por 5,3 

milhões de mortes prematuras por ano no mundo [5], além do impacto do seu efeito 

sobre a morbimortalidade resultante das cinco principais doenças não 

transmissíveis (doenças coronarianas, acidente vascular cerebral, diabetes, câncer 

de mama e câncer de cólon) [4].  

As recomendações internacionais sobre a atividade física sugerem que os 

adolescentes realizem, no mínimo, 60 minutos diários de atividades físicas, de 

moderadas a vigorosas, durante cinco ou mais dias por semana [5]. Nesse contexto, 

investigações internacionais revelaram que em 42 países da Europa e da América 

do Norte apenas 16,0% dos adolescentes atenderam às diretrizes para a prática de 

atividade física [5] e em 105 países 80% de adolescentes não atingiram tais 

recomendações [6]. Estudo nacional revelou que 60,8% dos adolescentes 

brasileiros [7] não atenderam a essas recomendações, como em Pernambuco [8] e 

em Uruguaiana-RS [9] com prevalências de 65,1% e 68% de NIAF em escolares, 

respectivamente. 

Nos últimos anos, o nível de atividade física vem diminuindo em crianças e 

adolescentes [6] e, apesar do reconhecimento sobre a importância da atividade 

física como fator de promoção da saúde e prevenção de algumas doenças, vários 

adolescentes não conseguem atingir os níveis de atividade física recomendados 

por instituições internacionais [2]. Além disso, investigações mostram que jovens 

tendem a estender esse comportamento até a vida adulta [10,11,12]. 

O comportamento sedentário é reconhecido como uma questão de saúde 

pública [6] e está relacionada com efeitos deletérios para a saúde [13]. Estudos tem 

demonstrado que a exposição ao comportamento sedentário, além de associar a 
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obesidade [14], síndrome metabólica [15], diabetes mellitus [16] e doenças 

cardiovasculares [13] pode ser um fator de risco para a mortalidade 

independentemente do nível de atividade física das pessoas [17]. 

O comportamento sedentário refere-se a um conjunto de atividades 

realizadas com o corpo em posição sentada ou reclinada e com gasto energético 

próximo aos valores de repouso (<1,5 MET) [18]. Recomendações preconizam que 

crianças e adolescentes devem limitar a duas horas por dia, no máximo, o tempo 

dedicado a comportamentos sedentários como assistir televisão, usar o 

computador, jogar videogame, conversar com os amigos ou similares [19].  

Diante disso, estudo internacional relatou alta prevalência de jovens em 

tempo de tela em 34 países do continente americano [20]. Investigação nacional 

também mostrou 60% dos adolescentes expostos ao comportamento sedentário [7], 

40,9% dos escolares em Pernambuco [8] e 79,7% dos adolescentes em Pelotas [21]. 

É importante destacar que o comportamento sedentário é um construto diferente 

da atividade física com determinantes específicos e implicações distintas para a 

saúde das pessoas [22].  

Sendo assim, o estudo justifica-se pela necessidade de monitorar o nível de 

atividade física e de exposição ao comportamento sedentário, bem como subsidiar 

na elaboração de políticas públicas de promoção de saúde para adoção de estilos 

de vida saudáveis em adolescentes do Estado de Sergipe, Brasil.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

Analisar as prevalências do nível insuficiente de atividade física e de 

exposição ao comportamento sedentário e suas associações a indicadores de 

condições demográficas e socioeconômicas em adolescentes do Estado de 

Sergipe nos anos 2011 e 2016. 

 

2.2. Específicos 

 

Verificar a prevalência do nível insuficiente de atividade física e analisar sua 

associação com indicadores de condições demográficas e socioeconômicas em 

adolescentes do Estado de Sergipe nos anos 2011 e 2016 (Estudo 1). 

 

Verificar a prevalência da exposição ao comportamento sedentário e analisar 

sua associação com indicadores de condições demográficas e socioeconômicas 

em adolescentes do Estado de Sergipe nos anos 2011 e 2016 (Estudo 2). 
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PREVALÊNCIA DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E FATORES ASSOCIADOS 

EM ADOLESCENTES DO ESTADO DE SERGIPE, BRASIL (2011-2016) 
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PREVALÊNCIA DO NÍVEL INSUFICIENTE DE ATIVIDADE FÍSICA E FATORES 

ASSOCIADOS EM ADOLESCENTES DO ESTADO DE SERGIPE, BRASIL 

(2011-2016) 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: O nível insuficiente de atividade física é um comportamento de risco à 

saúde que pode prejudicar a saúde de adolescentes. Objetivos: Verificar a 

prevalência do nível insuficiente de atividade física e analisar sua associação com 

indicadores de condições demográficas e socioeconômicas em adolescentes do 

Estado de Sergipe nos anos 2011 e 2016. Métodos: O estudo trata-se de dois 

levantamentos epidemiológicos com delineamento transversal, realizados em 2011 

e 2016, com amostra representativa de estudantes da Rede Pública Estadual de 

Sergipe, composta por 8.143 escolares (2011=3992; 2016=4151), com idade entre 

14 e 19 anos. Foi investigado o nível insuficiente de atividade física associado a 

fatores demográficos e socioeconômicos em adolescentes. Para a análise 

estatística, foi utilizada estatística descritiva e o qui-quadrado. Recorreu-se à 

regressão logística binária bruta e ajustada. Resultados: A prevalência do NIAF foi 

de 83,1% (2011) e 83,5% (2016) e associou-se a faixa etária de 14 a 15 anos 

(2011= OR:1,38; IC 95%: 1,05-1,82), sexo feminino (2011= OR: 2,20; IC 95%: 1,83-

2,64 / 2016= OR: 2,03; IC 95%: 1,69-2,45), adolescentes residentes na área rural 

(2011= OR: 1,23; IC 95%:1,01-1,50 / 2016 = OR 1,28; IC 95%: 1,05-1,57) e que 

possuem mães analfabetas (2011= OR: 1,97/ IC 95%: 1,27-3,06 / 2016 = OR 1,89; 

IC 95%: 1,27-2,87). Conclusão: Foi evidenciada alta prevalência do nível 

insuficiente de atividade física em ambos os inquéritos, bem como associação as 

caracteristicas demograficas e socioeconômicas de Sergipe-Brasil. Sugere-se 

intervenções nos espaços dentro e fora da escola para oportunizar a reflexão e 

construção de estilos de vida saudáveis aos adolescentes. 

 

Palavras-chave: Atividade física. Comportamento de risco. Adolescentes. 
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PREVALENCE OF THE INSUFFICIENT LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND 

FACTORS ASSOCIATED WITH ADOLESCENTS OF THE STATE OF SERGIPE, 

BRAZIL (2011-2016) 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Insufficient level of physical activity is a health risk behavior that can 

harm the health of adolescents. Objectives: To verify the prevalence of the 

insufficient level of physical activity and to analyze its association with demographic 

and socioeconomic conditions indicators in adolescents from the State of Sergipe 

in the years 2011 and 2016. Methods: The study deals with two epidemiological 

surveys with a cross-sectional design, in 2011 and 2016, with a representative 

sample of students from the State Public Network of Sergipe, composed of 8,143 

students (2011 = 3992, 2016 = 4151), aged between 14 and 19 years. We 

investigated the insufficient level of physical activity associated with demographic 

and socioeconomic factors in adolescents. For the statistical analysis, descriptive 

and chi-square statistics were used. We used the raw and adjusted binary logistic 

regression. Results: The prevalence of NIAF was 83.1% (2011) and 83.5% (2016) 

and was associated with the age group 14 to 15 years old (OR = 1.38, 95% CI: 1, 

(95% CI: 1.83-2.64 / 2016 = OR: 2.03, 95% CI: 1.69-2.45) , adolescents living in 

rural areas (2011 = OR: 1.23, 95% CI: 1.01-1.50 / 2016 = OR 1.28, 95% CI 1.05-

1.57), and who have mothers illiterate (2011 = OR: 1.97 / 95% CI: 1.27-3.06 / 2016 

= OR 1.89, 95% CI: 1.27-2.87). Conclusion: It was evidenced a high prevalence of 

insufficient level of physical activity in both surveys, as well as association with the 

demographic and socioeconomic characteristics of Sergipe-Brazil. It is suggested 

interventions in the spaces inside and outside the school to allow the reflection and 

construction of healthy lifestyles for adolescents. 

 

Keywords: Physical activity. Risk behavior. Adolescents. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Nível Insuficiente de Atividade Física (NIAF) é reconhecido como uma 

pandemia global [1] gerando cerca de 67,5 bilhões de dólares em despesas com a 

saúde e perda da produtividade no mundo [2]. Estudo realizado em 142 países 

mostrou que o NIAF é responsável por 5,3 milhões de mortes prematuras por ano 

no mundo, além do impacto seu efeito sobre a morbimortalidade das cinco 

principais doenças não transmissíveis (doenças coronarianas, acidente vascular 

cerebral, diabetes, câncer de mama e câncer de cólon) [3].  

Nesse contexto, apesar do reconhecimento sobre a importância da atividade 

física como fator de promoção da saúde e prevenção de algumas doenças, verifica-

se que o nível de atividade física em crianças e adolescentes vem diminuindo nos 

últimos anos [4]. Além disso, estudos mostram que os jovens tendem a estender 

esse comportamento até a vida adulta [5].  

Sendo assim, o estudo justifica-se pela necessidade de ampliar 

investigações sobre o nível de atividade física e fatores associados, visto que as 

características demográficas e socioeconômicas podem justificar a possibilidade de 

desfechos diferenciados a outros estados brasileiros e também em subsidiar na 

elaboração de políticas públicas de promoção de saúde para adoção de estilos de 

vida saudáveis em adolescentes do Estado de Sergipe, Brasil. Desse modo, o 

estudo tem o objetivo de verificar a prevalência do nível insuficiente de atividade 

física e analisar sua associação com indicadores de condições demográficas e 

socioeconômicas em adolescentes do Estado de Sergipe em 2011 e 2016. 
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MÉTODOS  

 

Caracterização do estudo 

Foram realizados estudos epidemiológicos de tendência secular, com 

delineamento transversal, em estudantes do Ensino Médio da rede estadual de 

ensino, residentes no Estado de Sergipe, Brasil. Para tanto, foram conduzidos dois 

inquéritos intitulados “Tendência secular sobre comportamentos de risco à saúde 

em adolescentes: Estudo CRiS_Adolescentes” desenvolvidos pelo Grupo de 

pesquisa em Educação Física e Saúde do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Sergipe (GPEFiS/IFS). 

 

População e Amostra 

A população foi constituída por escolares de 14-19 anos de ambos os sexos, 

regularmente matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, nos 

turnos diurno e noturno. Para o cálculo amostral da pesquisa foi utilizado o Stat 

Calc disponível no software do Epi Info. 

Para a estimativa do tamanho da amostra na análise da prevalência 

considerou-se o tamanho da população, a prevalência estimada em 50% como a 

maior esperada, o intervalo de confiança em 95% e erro amostral tolerável de 5%. 

Para a análise de associação foi considerado, além das informações descritas 

anteriormente, poder estatístico de 80% e Odds Ratio (OR) de 1,2. Para não perder 

a representatividade amostral foram acrescentados 20% de escolares devido a 

vários motivos, como: recusa do participante, idade maior ou menor do que a 

estabelecida nesse estudo, não responder a questões importantes como sexo e 

idade.   
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A seleção da amostra usou o processo de amostragem estratificada em dois 

estágios: (1) processo de amostragem estratificada proporcional ao tamanho da 

região, de acordo com o porte da unidade de ensino (1= até 199 alunos; 2= 200-

499 estudantes; 3= 500 alunos ou mais). Assim, considerando o porte das escolas 

foi estabelecida como critério aleatório a seleção de 25% das unidades estaduais 

de ensino (155 unidades de ensino), totalizando 39 (2011) e 42 (2016) escolas; (2) 

as classes foram selecionadas proporcionalmente de acordo com a série e o turno 

da escola, mediante o processo aleatório simples, considerando 20 alunos por 

classe. A amostra final foi composta por 8.143 adolescentes (2011= 3.992 

adolescentes; 2016 = 4.151 adolescentes). 

 

Critérios de Inclusão e Aspectos Éticos 

Os critérios adotados para inclusão dos participantes na pesquisa foram os 

seguintes: 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. A participação 

dos adolescentes no estudo foi voluntária e anônima. 

Quanto aos aspectos éticos, a pesquisa foi autorizada pelo Secretário 

Estadual de Educação, os diretores das Diretorias Regionais de Educação e dos 

diretores das Unidades de Ensino pesquisadas. Além disso, assinatura do Termo 

Negativo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais dos alunos e assinatura 

de Termo de Assentimento dos alunos. Os inquéritos foram aprovados pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos CEP/CONEP/CNS, sob o protocolo nº 

177/2010 CEP/HU/UFS e n° 1.522.876/2016 CEP/IFS, respectivamente. 
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Instrumento e coleta de dados 

O questionário utilizado foi uma versão do Global School-based Student 

Health Survey, proposto pela Organização Mundial de Saúde (GSHS/OMS) para 

coleta das informações referentes a aspecto sócio demográfico e econômico, nível 

de atividade física, exposição ao comportamento sedentário. A coleta de dados foi 

realizada mediante aplicação de questionário por dois pesquisadores devidamente 

treinados. O tempo médio de aplicação em cada turma foi de 45 minutos. 

 

Análise Estatística 

A variável desfecho do estudo foi NIAF; e as variáveis independentes foram: 

idade, sexo, local de residência, escolaridade materna, renda familiar mensal 

(salário mínimo) e fonte de renda. Foram considerados com “nível insuficiente de 

atividade física” os adolescentes que não conseguiram realizar, no mínimo, 60 

minutos diários de atividades físicas, de moderadas a vigorosas, durante cinco ou 

mais dias por semana [3]. 

Para o tratamento estatístico, as variáveis foram analisadas com 

procedimentos descritivos e inferenciais. Na análise de associação bivariada, usou-

se o teste do qui-quadrado para heterogeneidade. Na análise multivariável foi 

usada à regressão logística binária bruta e ajustada para os desfechos do estudo.  

As variáveis com p<0,20 na análise bruta foram inseridas no modelo 

ajustado e o nível de significância adotado foi 5%.  Foi utilizado o programa 

estatístico SPSS 22.0. 
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RESULTADOS 

 

Responderam ao instrumento de pesquisa 9.438 adolescentes (2011= 4717; 

2016= 4721). Foram excluídos da amostra pessoas com idade superior a 19 anos 

(2011= 709; 2016= 549), com idade inferior a 14 anos (2011= 08; 2016= 12), que 

não informaram a idade (2011= 02; 2016= 06), que não informaram o sexo (2011= 

03; 2016= 12) e os que não preencheram várias questões no instrumento (> 50%) 

de coleta (2011= 11; 2016= 03). A amostra final foi composta por 8.143 (2011= 

3.992; 2016= 4.151).  

A tabela 1 mostra as características demográficas e socioeconômicas da 

amostra. A maioria dos estudantes se encontravam com 16 e 17 anos, do sexo 

feminino, residiam na área urbana, possuíam mães com o ensino fundamental e 

apresentavam fonte de renda proveniente do trabalho do pai e/ou mãe. Verificou-

se uma redução no poder aquisitivo das famílias com renda mensal acima de 1 

salário mínimo. 

 
Tabela 1.  
Características demográficas e socioeconômicas dos estudantes, Sergipe, Brasil (2011 e 2016). 
 

VARIÁVEL 
2011 2016 

n % IC 95% N % IC 95% 

Idade       

14-15 729 18,3 (15,46 - 21,07) 755 18,2 (15,45 - 20,95) 

16-17 2069 51,8 (49,68 - 53,98) 2216 53,4 (51,32 - 55,48) 

18-19 1194 29,9 (27,31 - 32,51) 1180 28,4 (25,83 - 30,97) 

Sexo       

Masculino 1544 38,7 (36,25- 41,11) 1759 42,4 (40,09 - 44,71) 

Feminino 2448 61,3 (59,39 - 63,25) 2392 57,6 (55,62 - 59,58) 

Local de residência       

Área urbana 2389 61,0 (59,04 - 62,96) 2352 57,7 (55,70 – 59,70) 

Área rural 1526 39,0 (36,55 - 41,45) 1723 42,3 (39,97 – 44,63) 
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      continuação... 

Escolaridade Materna       

Analfabeto 456 12,1 (9,11 - 15,09) 493 13,4 (10,39 - 16,41) 

Ensino Fundamental 2422 64,2 (62,29 - 66,11) 2260 61,3 (59,29 - 63,31) 

Ensino Médio 601 15,9 (12,98 - 18,82) 477 12,9 (9,89 - 15,91) 

Ensino Superior 295 7,8 (4,74 - 10,86) 459 12,4 (9,38 - 15,42) 

Renda Familiar Mensal (Salário Mínimo)    

Até 1 1283 32,9 (30,33 - 35,47) 2337 60,1 (58,11 - 62,09) 

De 1 a 2 1554 39,8 (37,37 - 42,23) 1108 28,5 (25,84 - 31,16) 

Acima de 2 1068 27,3 (24,63 - 29,97) 444 11,4 (8,44 - 14,36) 

Fonte de Renda       

Aposentadoria 548 15,0 (12,01 - 17,99) 560 14,7 (11,77 - 17,63) 

Bolsa família 579 15,8 (12,88 - 18,82) 731 19,2 (16,34 - 22,06) 

Trabalho pai e/ou mãe 2390 65,4 (63,52 - 67,33) 2377 62,6 (60,65 - 64,55) 

Pensão 136 3,7 (0,54 - 6,90) 131 3,4 (0,30 - 6,50) 

 

A relação do NIAF com as características demográficas e socioeconômicas 

está descrito na tabela 2. Verificou-se maior prevalência do NIAF nos adolescentes 

com faixa etária de 14 e 15 anos, do sexo feminino, residentes na área rural, que 

possuem mães com nível de estudo até o ensino médio, com renda familiar mensal 

de até dois salários mínimos e com fonte de renda proveniente do Programa Bolsa 

Família.  

 

Tabela 2. 
Prevalência do nível insuficiente de atividade física por condição demográfica e socioeconômica em 

escolares. Sergipe, Brasil (2011 e 2016). 

 Nível Insuficiente de Atividade Física 

VARIÁVEL 2011 2016 

 N % IC 95% n % IC 95% 

Idade       

14-15 605 84,9 (82,05 - 87,75) 638 85,3 (82,55 – 88,04) 

16-17 1672 83,9 (82,14 - 85,66) 1825 83,3 (81,58 - 85,01) 

18-19 925 80,7 (78,16 - 83,24) 959 82,7 (80,35 - 85,14) 

Sexo       

Masculino  1128 75,5 (72,99 – 78,01) 1339 77,2 (74,97 – 79,47) 

Feminino 2074 88 (86,56 – 89,36) 2083 88,1 (86,72 – 89,50) 
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      continuação... 

Local de Residência       

Área Urbana 1882 81,6 (79,83 – 83,33) 1890 81,3 (79,54 – 83,06) 

Área Rural 1263 85,6 (83,69 – 87,56) 1469 86,3 (84,54 – 88,06) 

Escolaridade Materna       

Analfabeto 382 87,8 (84,52 - 91,08) 431 89,4 (86,49 - 92,31) 

Ensino Fundamental 1958 83,7 (82,06 - 85,34) 1880 84,2 (82,55 - 85,85) 

Ensino Médio 471 80,7 (77,14 - 84,26) 380 80,5 (76,52 - 84,48) 

Ensino Superior  218 76,8 (71,20 - 82,40) 344 75,4 (70,85 – 79,95) 

Renda Familiar Mensal (salário mínimo)  

Até 1 1059 85,4 (83,27 - 87,53) 1976 85,8 (84,26 - 87,34) 

1 - 2  1256 83,6 (81,55 - 85,65) 899 81,5 (78,96 - 84,04) 

> 2  821 79,6 (76,84 - 82,36) 329 75,3 (70,64 - 79,96) 

Fonte de Renda  

Aposentadoria 438 83,9 (80,47 – 87,35) 481 86,8 (83,77 – 89,83) 

Bolsa família 473 85,4 (82,19 – 88,56) 641 89,3 (86,91 – 91,69) 

Trabalho do pai e/ou da mãe 1910 82,3 (80,58 – 84,00) 1900 80,7 (78,93 – 82,47) 

Pensão 109 83,2 (76,19 – 90,22) 109 85,8 (79,25 – 92,35) 

 

A tabela 3 mostra a associação bruta e ajustada do NIAF e das condições 

demográficas e socioeconômicas. Na análise ajustada, o NIAF associou-se, em 

2011, com a idade, sexo, local de residência e escolaridade materna. Em 2016 a 

associação foi com o sexo, local de residência e escolaridade materna. Verificou-

se uma associação inversa do NIAF com a idade e a escolaridade materna (2011). 
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Tabela 3. 
Análise bruta e ajustada de fatores demográficos e socioeconômicos associados ao Nível Insuficiente de Atividade Física entre adolescentes de Sergipe-

Brasil (2011 e 2016). 

VARIÁVEL 

NÍVEL INSUFICIENTE DE ATIVIDADE FÍSICA 

2011 2016 

BRUTA AJUSTADA BRUTA AJUSTADA  

OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%) p-valor 

Idade         

18-19 1 0,029 1 0,050 1 0,318   

16-17 1,24 (1,03-1,50)  1,20 (0,98-1,48)  1,04 (0,86 - 1,25)    

14-15 1,33 (1,04-1,72)  1,38 (1,05-1,82)  1,21 (0,93 - 1,55)    

Sexo         

Masculino 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

Feminino 2,37 (1,99-2,81)  2,20 (1,83-2,64)  2,18 (1,84 - 2,58)  2,03 (1,69-2,45)  

Local de Residência         

Área Urbana 1 <0,001 1 0,036 1 <0,001 1 0,013 

Área Rural 1,34 (1,12-1,61)  1,23 (1,01-1,50)  1,44 (1,21 -1,72)  1,28 (1,05-1,57)  

Escolaridade Materna         

Ensino Superior 1 <0,001 1 0,007 1 <0,001 1 0,017 

Ensino Médio 1,26 (0,89-1,77)  1,11 (0,77-1,60)  1,34 (0,98 -1,83)  1,23 (0,89-1,71)  

Ensino Fundamental  1,56 (1,16-2,09)  1,39 (1,00-1,94)  1,73 (1,36-2,20)  1,35 (1,03-1,78)  

Analfabeto 2,18 (1,44-3,24)  1,97 (1,27-3,06)  2,75 (1,91-3,94)  1,89 (1,27-2,87)  

Renda Familiar Mensal (Salário Mínimo)       

Acima de 2  1 <0,001 1 0,625 1 <0,001 1 0,096 

1 – 2 1,30 (1,06-1,60)  1,11 (0,89-1,39)  1,44 (1,11-1,88)  1,19 (0,89-1,59)  

Até 1 1,49 (1,20-1,86)  1,08 (0,84-1,40)  1,97 (1,54-2,53)  1,35 (1,02-1,80)  
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DISCUSSÃO 

 

O estudo apresenta a prevalência de adolescentes com Nível Insuficiente de 

Atividade Física (NIAF), além da associação a indicadores socioeconômicos. Foi 

observada alta prevalência de adolescentes expostos ao NIAF, sendo maior nos 

adolescentes com faixa etária de 14-15 anos, do sexo feminino, residentes na área 

rural, que possuem mães analfabetas, renda familiar mensal até um salário mínimo 

e fonte de renda proveniente do programa bolsa família em ambos os inquéritos. 

Em 2011, o NIAF encontrou-se associado com a idade, sexo, local de residência e 

escolaridade materna e, em 2016, com o sexo, local de residência e escolaridade 

materna. 

Verificou-se alta prevalência do NIAF nos adolescentes em ambos os 

inquéritos (2011 = 83,1%; 2016 = 83,5%). Investigações nacionais revelaram que 

no Brasil [6] 60,8% dos adolescentes são insuficientemente ativos; em Pernambuco 

[7] e em Uruguaiana-RS [8] os escolares apresentaram 65,1% e 68% de NIAF, 

respectivamente. Estudos de tendência também apresentaram declínio 

considerável nos níveis globais de atividade física em adolescentes de Portugal [9] 

e do sul do Brasil [10]. 

Os adolescentes com faixa etária de 14 a 15 anos apresentaram maior 

prevalência (2011=84,9%; 2016=85,3%) para o NIAF. Foi verificada uma 

associação inversa do NIAF com a idade, em 2011, mostrando redução, conforme 

o aumento da idade.  

As meninas apresentaram maior prevalência de NIAF (2011=88%; 

2016=88,1%) em relação ao sexo masculino, corroborando com os resultados de 

investigações nacional [6], em Pernambuco [7], em Santa Catarina [11] e em Londrina 
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[12]. Nesse contexto, as meninas apresentaram chances superiores para 

apresentarem NIAF quando comparado aos meninos em ambos os inquéritos. Isso 

se dá devido aos aspectos socioculturais que reduzem as possibilidades de prática 

de atividades físicas para as moças quando comparado aos rapazes [13]. 

Os adolescentes residentes da zona rural (2011) apresentaram maior 

prevalência e chances superiores para o NIAF em relação aos da zona urbana. 

Pesquisas na Arábia Saudita [13] e em Portugal [14] também mostraram que 

adolescentes residentes em áreas rurais são menos ativos em comparação aos de 

áreas urbanas. Acredita-se que maior oferta de lazer nas áreas urbanas como 

praças e quadras pode estar associada ao elevado nível de atividade dos indivíduos 

[7]. 

Os adolescentes que possuem mães com nível de estudo até o ensino médio 

apresentaram maiores prevalências para o NIAF em ambos os inquéritos. Houve 

uma associação entre a maior escolaridade materna e a menor ocorrência do NIAF, 

sendo que adolescentes com mães com o ensino superior (2011) possuíam 

chances menores para apresentarem NIAF, destacando-se uma possível influência 

do maior conhecimento da mãe na transmissão aos seus filhos para a adoção de 

estilos de vida saudáveis [15].  

Houve uma maior prevalência de NIAF nos adolescentes com até 2 salários 

mínimos e também nos adolescentes com fonte de renda proveniente do Programa 

Bolsa Família em ambos os inquéritos. Isso pode ser explicado pela contribuição 

do Programa Bolsa Família na melhoria do nível socioeconômico e da redução do 

trabalho infantil no país [16], pois sabe-se que a renda é um componente 

determinante para o maior acesso a diversas formas de atividades físicas [17]. 
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Conclui-se que houve um aumento do nível insuficiente de atividade física 

em adolescentes, de um Estado do nordeste do Brasil nos anos 2011 e 2016, os 

quais podem contribuir para o aumento no risco de doenças não transmissíveis na 

vida adulta. 

Verificou-se maior prevalência do NIAF nos adolescentes com faixa etária 

de 14 a 15 anos, do sexo feminino e residentes na área rural. O NIAF associou-se 

com o sexo, local de residência e escolaridade materna em ambos os inquéritos. 

Sugere-se, por isso, intervenções nos espaços dentro e fora da escola para 

oportunizar a reflexão e a construção de estilos de vida saudáveis nos 

adolescentes, bem como a implementação de políticas públicas centradas em 

programas de promoção a saúde condizentes com as condições demográficas e 

socioeconômicas da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

REFERÊNCIA  

 

1. Kohl HW 3rd, Craig CL, Lambert EV, et al. The pandemic of physical inactivity: 
global action for public health. Lancet 2012; 380: 294–305. 
 
2. Ding D, Lawson KD, Kolbe-Alexander TL, et al. for the Lancet Physical Activity 
Series 2 Executive Committee. The economic burden of physical inactivity: a global 
analysis of major non-communicable diseases. Lancet.  2016; Sep 
24;388(10051):1311-24 
 
3. WHO. World Health Organization. Global recommendations on physical activity 
for health. Geneva. 2010.  
 
4. Hallal PC, Andersen LB, Bull FC, Guthold R, Haskell W, Ekelund U. For the 
Lancet Physical Activity Series Working Group. Global physical activity levels: 
surveillance progress, pitfalls, and prospects. Lancet. 2012; 358: 247-57. 
 
5. Craigie AM, Lake AA, Kelly SA, Adamson AJ, Mathers JC. Trac-king of obesity-
related behaviours from childhood to adulthood: a systematic review. Maturitas. 
2011;70:266-84. 
 
6. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de 
Saúde do Escolar 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 
 
7. Tenório MCM, Barros MVG, Tassitano RM, Bezerra J, Tenório JM, Hallal PC. 

Atividade física e comportamento sedentário em adolescentes estudantes do 

ensino médio. Rev Bras Epidemiol. 2010;13(1):105-17. 

 

8. G.G. Bergmann, M.L. Bergmann, A.C. Marques, P.C. Hallal. Prevalence of 

physical inactivity and associated factors among adolescents from public schools in 

Uruguaiana, Rio Grande do Sul State, Brazil. Cad Saude Publica, 29 (2013), 2217-

2229. 

 

9. Fernandes HM. Physical activity levels in Portuguese adolescents: a 10-year 

trend analysis (2006–2016). J Sci Med Sport 2017:30441–13 

 

10. Coll CVN, Knuth AG, Bastos JP, Hallal PC, Bertoldi AD. Time Trends of Physical 

Activity Among Brazilian Adolescents Over a 7-Year Period. Journal of Adolescent 

Health 2013; 1-5.  

 

11. SOUSA TF, Silva KS, GARCIA LM, DEL DUCA GF, OLIVEIRA ESA, MARKUS 

VN. Autoavaliação de saúde e fatores associados em adolescentes do Estado de 

Santa Catarina, Brasil. Brazil. Rev Paul Pediatria. 2010; 28(4):333-9. 

 



33 
 

 
 

12. Greca, João Paulo de Aguiar; SILVA, Diego Augusto Santos; LOCH, Mathias 

Roberto. Atividade física e tempo de tela em jovens de uma cidade de médio porte 

do Sul do Brasil. Rev. paul. pediatr., São Paulo, v. 34, n. 3, p. 316-322, Sept.  2016.  

 

13. Al-Nuaim AA, Al-Nakeeb Y, Lyons M, Al-Hazzaa HM, Nevill A, Collins P, Duncan 

MJ. The Prevalence of Physical Activity and Sedentary Behaviours Relative to 

Obesity among Adolescents from Al-Ahsa, Saudi Arabia: Rural versus Urban 

Variations. J Nutr Metab. 2012.2012: Article ID 417589. 

 

14. Machado-Rodrigues AM, Coelho-E-Silva MJ, Mota J, Padez C, Ronque E, 

Cumming SP, Malina RM. Cardiorespiratory fitness, weight status and objectively 

measured sedentary behaviour and physical activity in rural and urban Portuguese 

adolescents. J Child Health Care. 2012;16(2):166-7.  

 

15. Farias Júnior JC, Lopes AS, Mota J, Hallal PC. Prática de atividade física e 

fatores associados em adolescentes no Nordeste do Brasil. Rev Saude Publica. 

2012;46:505-15. 

 

16. OIT. Informe mundial de 2015 sobre el trabajo infantil: Allanar el camino hacia 

el trabajo decente para los jóvenes / Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, 

2015. 

 

17. Seabra AF, Mendonça DM, Thomis MA, Anjos LA, Maia JA. Determinantes 

biológicos e sócio-culturais associados à prática de atividade física de 

adolescentes. Cad. Saúde Pública. 2008;24:721-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ESTUDO 2 

PREVALÊNCIA DE EXPOSIÇÃO AO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E 

FATORES ASSOCIADOS EM ADOLESCENTES DO ESTADO DE SERGIPE, 

BRASIL (2011-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

PREVALÊNCIA DE EXPOSIÇÃO AO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E 

FATORES ASSOCIADOS EM ADOLESCENTES DO ESTADO DE SERGIPE, 

BRASIL (2011-2016) 

 

 

RESUMO 

 

 

Introdução: A exposição do comportamento sedentário (ECS) é um 

comportamento de risco à saúde que pode prejudicar a saúde dos adolescentes. 

Objetivos: Identificar a prevalência do nível de exposição ao comportamento 

sedentário e analisar sua associação com indicadores de condição demográfica e 

socioeconômica em adolescentes do Estado de Sergipe nos anos 2011 e 2016. 

Métodos: O estudo trata-se de dois levantamentos epidemiológicos com 

delineamento transversal, realizados em 2011 e 2016, com amostra representativa 

de estudantes da Rede Pública Estadual de Sergipe, composta por 8.143 escolares 

(2011=3992; 2016=4151), com idade entre 14 e 19 anos. Foi investigada a 

exposição ao comportamento sedentário associada a indicadores de condição 

demográfica e socioeconômica em adolescentes. Para a análise estatística, foi 

utilizada estatística descritiva e o qui-quadrado. Recorreu-se à regressão logística 

binária bruta e ajustada. Resultados: A prevalência de ECS foi de 46,2% (2011) e 

44,8% (2016) e associou-se a faixa etária de 14 a 15 anos (2011= OR: 1,45; IC 

95%: 1,19-1,78 / 2016 = OR: 1,58; IC 95%: 1,28-1,94); sexo feminino (2011= OR: 

1,46; IC 95%: 1,27-1,68 / 2016 = OR: 1,22; IC 95%: 1,06-1,40), adolescentes 

residentes na área urbana (2011= OR: 1,22; IC 95%: 1,05-1,42 / 2016=  OR: 1,48; 

IC 95%: 1,27-1,72) e que possuem mães com ensino médio (2011= OR: 1,73; IC 

95%: 1,32-2,28) e com ensino superior (2016= OR: 1,57; IC 95%: 1,16-2,11). 

Conclusão: Foi evidenciada uma tendência na redução do nível de exposição ao 

comportamento sedentário, bem como associação as caracteristicas demograficas 

e socioeconômicas de Sergipe-Brasil. Sugere-se a elaboração de políticas para 

oportunizar a construção de estilos de vida saudáveis nos adolescentes. 

 

Palavras-chave: Atividade física. Comportamento de Risco. Adolescentes. 
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PREVALENCE OF EXPOSURE TO SEDENTARY BEHAVIOR AND FACTORS 

ASSOCIATED WITH ADOLESCENTS OF THE STATE OF SERGIPE, BRAZIL 

(2011-2016) 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: Exposure to sedentary behavior (ECS) is a health risk behavior that 

can adversely affect the health of adolescents. Objectives: To identify the 

prevalence of the level of exposure to sedentary behavior and to analyze its 

association with demographic and socioeconomic condition indicators in 

adolescents from the State of Sergipe in the years 2011 and 2016. Methods: The 

study deals with two epidemiological surveys with a cross- conducted in 2011 and 

2016, with a representative sample of students from the State Public Network of 

Sergipe, composed of 8,143 students (2011 = 3992, 2016 = 4151), aged 14 to 19 

years. Exposure to sedentary behavior associated with demographic and 

socioeconomic condition indicators in adolescents was investigated. For the 

statistical analysis, descriptive and chi-square statistics were used. We used the 

raw and adjusted binary logistic regression. Results: The prevalence of SCS was 

46.2% (2011) and 44.8% (2016) and was associated with the age group 14 to 15 

years old (OR = 1.45, 95% CI: 1, 19-1.78 / 2016 = OR: 1.58; 95% CI: 1.28-1.94); 

(95% CI: 1.27-1.68 / 2016 = OR: 1.22, 95% CI: 1.06-1.40), adolescents living in the 

urban area ( 2011 = OR: 1.22, 95% CI: 1.05-1.42 / 2016 = OR: 1.48, 95% CI: 1.27-

1.72) and who have mothers with high school education (2011 = OR: 1.73, 95% CI: 

1.32-2.28) and with higher education (2016 = OR: 1.57, 95% CI: 1.16-2.11). 

Conclusion: There was a tendency to reduce the level of exposure to sedentary 

behavior, as well as to associate the demographic and socioeconomic 

characteristics of Sergipe-Brazil. It is suggested that policies be developed to 

encourage the construction of healthy lifestyles in adolescents. 

 

Keywords: Physical activity. Risk Behavior. Adolescents. 
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INTRODUÇÃO 

 

O comportamento sedentário refere-se a um conjunto de atividades 

realizadas com o corpo em posição sentada ou reclinada e com gasto energético 

próximo aos valores de repouso (<1,5 MET) [1].  Recomendações internacionais 

preconizam que crianças e adolescentes devem limitar a duas horas por dia, no 

máximo, o tempo dedicado a comportamentos sedentários como assistir televisão, 

utilizar o computador, jogar videogame, conversar com os amigos ou similares [2]. 

O comportamento sedentário é reconhecido como uma questão de saúde 

pública [3] e está relacionada com efeitos deletérios para a saúde [4]. Estudos tem 

demonstrado que a exposição ao comportamento sedentário, além de associar a 

obesidade [5], síndrome metabólica [6], diabetes mellitus [7] e doenças 

cardiovasculares [4, 8] pode ser um fator de risco para a mortalidade 

independentemente do nível de atividade física das pessoas [9].  Pesquisa nacional 

mostrou que 59,8% dos adolescentes foram expostos a pelo menos duas horas 

diárias de televisão [10]. 

Nesse contexto, verifica-se que, apesar do reconhecimento sobre a 

importância da baixa exposição ao comportamento sedentário como fator de 

promoção da saúde e prevenção de doenças, vários adolescentes não conseguem 

atingir os níveis de exposição ao comportamento sedentário recomendados pelas 

instituições internacionais [11]. Além disso, estudos mostram que jovens tendem a 

estender esse comportamento até a vida adulta [12].  

Sendo assim, o estudo justifica-se pela necessidade de identificar o nível de 

atividade física e de exposição ao comportamento sedentário e fatores associados, 

visto que as características demográficas e socioeconômicas podem justificar a 
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possibilidade de desfechos diferenciados a outros estados brasileiros e também em 

subsidiar na elaboração de políticas públicas de promoção de saúde para adoção 

de estilos de vida saudáveis em adolescentes do Estado de Sergipe, Brasil.  

Desse modo, o estudo tem o objetivo verificar a prevalência da exposição ao 

comportamento sedentário e analisar sua associação com indicadores de 

condições demográficas e socioeconômicas em adolescentes do Estado de 

Sergipe nos anos 2011 e 2016. 

 

MÉTODOS  

 

Caracterização do estudo 

Foram realizados estudos epidemiológicos de tendência secular, com 

delineamento transversal, em estudantes do Ensino Médio da rede estadual de 

ensino, residentes no Estado de Sergipe, Brasil. Para tanto, foram conduzidos dois 

inquéritos intitulados “Tendência secular sobre comportamentos de risco à saúde 

em adolescentes: Estudo CRiS_Adolescentes” desenvolvidos pelo Grupo de 

pesquisa em Educação Física e Saúde do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Sergipe (GPEFiS/IFS). 

 

População e Amostra 

A população foi constituída por escolares de 14-19 anos de ambos os sexos, 

regularmente matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, nos 

turnos diurno e noturno. Para o cálculo amostral da pesquisa foi utilizado o Stat 

Calc disponível no software do Epi Info. 
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Para a estimativa do tamanho da amostra na análise da prevalência 

considerou-se o tamanho da população do território, a prevalência estimada em 

50% como a maior esperada, o intervalo de confiança em 95% e erro amostral 

tolerável de 5%. Para não perder a representatividade amostral foram 

acrescentados 20% de escolares devido a vários motivos, como: recusa do 

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

respondido a questões importantes como sexo e idade.  Para a análise de 

associação foi considerado, além das informações descritas anteriormente, poder 

estatístico de 80% e Odds Ratio (OR) de 1,2.  

A seleção da amostra usou o processo de amostragem estratificada por 

conglomerados em dois estágios: (1) processo de amostragem estratificada 

proporcional ao tamanho da região, de acordo com o porte da unidade de ensino 

(1= até 199 alunos; 2= 200-499 estudantes; 3= 500 alunos ou mais). Assim, 

considerando o porte das escolas foi estabelecida como critério aleatório a seleção 

de 25% das unidades estaduais de ensino (155 unidades de ensino), totalizando 

39 (2011) e 42 (2016) escolas. (2) as classes foram selecionadas 

proporcionalmente de acordo com a série e o turno da escola, mediante o processo 

aleatório simples, considerando 20 alunos por classe. A amostra final foi composta 

por 8.143 adolescentes (2011= 3.992 adolescentes; 2016 = 4.151 adolescentes). 

 

Critérios de Inclusão e Aspectos Éticos 

Os critérios adotados para inclusão dos participantes na pesquisa foram os 

seguintes: estar regularmente matriculado nas turmas de 1º ao 3º ano do Ensino 

Médio das escolas selecionadas; estar presente no momento da aplicação do 
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instrumento; preencher adequadamente o questionário distribuído. A participação 

dos adolescentes no estudo foi voluntária e anônima. 

Quanto aos aspectos éticos, a pesquisa foi autorizada pelo Secretário 

Estadual de Educação, os diretores das Diretorias Regionais de Educação e dos 

diretores das Unidades de Ensino pesquisadas. Além disso, assinatura do Termo 

Negativo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais dos alunos e assinatura 

de Termo de Assentimento dos alunos. Os inquéritos foram aprovados pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos CEP/CONEP/CNS, sob o protocolo nº 

177/2010 CEP/HU/UFS e n° 1.522.876/2016 CEP/IFS, respectivamente. 

 

Instrumento e coleta de dados 

O questionário utilizado foi uma versão da Global School-based Student 

Health Survey, proposta pela Organização Mundial de Saúde (GSHS/OMS) para 

coleta das informações referentes a aspecto sócio demográfico e econômico, nível 

de atividade física, exposição ao comportamento sedentário.  A coleta de dados foi 

realizada mediante aplicação de questionário por dois pesquisadores devidamente 

treinados. O tempo médio de aplicação em cada turma foi de 45 minutos. 

 

Estatística 

A variável desfecho do estudo foi ECS; e as variáveis independentes foram: 

idade, sexo, local de residência, escolaridade materna, renda familiar mensal 

(salário mínimo) e fonte de renda. Foram considerados “expostos ao 

comportamento sedentário”, os adolescentes que passaram tempo maior ou igual 

a duas horas em tela, como assistir televisão, utilizar o computador, jogar 

videogame, conversar com os amigos ou similares [2]. 
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Para o tratamento estatístico, as variáveis foram analisadas com 

procedimentos descritivos e inferenciais. Na análise de associação bivariada, usou-

se o teste do qui-quadrado para heterogeneidade. Na análise multivariável foi 

usada à regressão logística binária bruta e ajustada para os desfechos do estudo.  

As variáveis com p<0,20 na análise bruta foram inseridas no modelo 

ajustado e o nível de significância adotado foi 5%.  Foi utilizado o programa 

estatístico SPSS 22.0. 

 

RESULTADOS 

 

Responderam ao instrumento de pesquisa 9.438 adolescentes (2011= 

4.717; 2016= 4.721). Foram excluídos da amostra pessoas com idade superior a 

19 anos (2011= 709; 2016= 549), com idade inferior a 14 anos (2011= 08; 2016= 

12), que não informaram a idade (2011= 02; 2016= 06), que não informaram o sexo 

(2011= 03; 2016= 12) e que deixara de preencher várias questões no instrumento 

de coleta (2011= 11; 2016= 03). A amostra final foi composta por 8143 (2011= 

3.992; 2016= 4.151).  

A tabela 1 mostra as características demográficas e socioeconômicas da 

amostra. A maioria dos estudantes se encontravam com 16 e 17 anos, do sexo 

feminino, residiam na área urbana, possuíam mães com o ensino fundamental e 

apresentavam fonte de renda proveniente do trabalho do pai e/ou mãe. Verificou-

se uma redução no poder aquisitivo das famílias com renda mensal acima de 1 

salário mínimo. 
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Tabela 1.  

Características demográficas e socioeconômicas de escolares, Sergipe, Brasil (2011 e 2016). 

VARIÁVEL 
2011 2016 

N % IC 95% N % IC 95% 

Idade       

14-15 729 18,3 (15,46 - 21,07) 755 18,2 (15,45 - 20,95) 
16-17 2069 51,8 (49,68 - 53,98) 2216 53,4 (51,32 - 55,48) 
18-19 1194 29,9 (27,31 - 32,51) 1180 28,4 (25,83 - 30,97) 

Sexo       

Masculino 1544 38,7 (36,25- 41,11) 1759 42,4 (40,09 - 44,71) 
Feminino 2448 61,3 (59,39 - 63,25) 2392 57,6 (55,62 - 59,58) 

Local de residência       

Área urbana 2389 61,0 (59,04 - 62,96) 2352 57,7 (55,70 – 59,70) 
Área rural 1526 39,0 (36,55 - 41,45) 1723 42,3 (39,97 – 44,63) 

Escolaridade Materna      

Analfabeto 456 12,1 (9,11 - 15,09) 493 13,4 (10,39 - 16,41) 
Ensino Fundamental 2422 64,2 (62,29 - 66,11) 2260 61,3 (59,29 - 63,31) 

Ensino Médio 601 15,9 (12,98 - 18,82) 477 12,9 (9,89 - 15,91) 

Ensino Superior 295 7,8 (4,74 - 10,86) 459 12,4 (9,38 - 15,42) 

Renda Familiar Mensal (Salário Mínimo)    

Até 1 1283 32,9 (30,33 - 35,47) 2337 60,1 (58,11 - 62,09) 

De 1 a 2 1554 39,8 (37,37 - 42,23) 1108 28,5 (25,84 - 31,16) 

Acima de 2 1068 27,3 (24,63 - 29,97) 444 11,4 (8,44 - 14,36) 

Fonte de Renda       

Aposentadoria 548 15,0 (12,01 - 17,99) 560 14,7 (11,77 - 17,63) 

Bolsa família 579 15,8 (12,88 - 18,82) 731 19,2 (16,34 - 22,06) 

Trabalho pai e/ou mãe 2390 65,4 (63,52 - 67,33) 2377 62,6 (60,65 - 64,55) 

Pensão 136 3,7 (0,54 - 6,90) 131 3,4 (0,30 - 6,50) 

 

 

A tabela 2 mostra a relação da exposição ao comportamento sedentário 

(ECS) com características demográficas e socioeconômicas. Verificou-se maior 

prevalência nos adolescentes com faixa etária de 14 e 15 anos, do sexo feminino, 

residentes na área urbana, que possuem mães com ensino médio e superior, que 

possuem renda familiar mensal acima de dois salários mínimos e fonte de renda 

proveniente de pensão em ambos os inquéritos. 
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Tabela 2.  

Prevalência da Exposição do Comportamento Sedentário por condição demográfica e 

socioeconômica em escolares de Sergipe-Brasil (2011 e 2016). 

VARIÁVEL 
Exposição do Comportamento Sedentário 

2011 2016 

N % IC 95% N % IC 95% 

Idade       

14-15 382 52,7 (47,69 – 57,71) 383 51,1 (46,06 – 56,07) 
16-17 964 47,0 (43,85 – 50,15) 1024 46,6 (43,53 – 49,64) 
18-19 480 40,7 (36,30 – 45,10) 436 37,3 (32,79 – 41,87) 

Sexo       

Masculino 643 42,0 (38,19 – 45,81) 734 42,1 (38,54 – 45,68) 
Feminino 1183 48,8 (45,95 – 51,65) 1109 46,7 (43,80 – 49,67) 

Local de Residência       

Área Urbana 1186 50,0 (47,15 – 52,85) 1159 49,7 (46,84 – 52,60) 
Área Rural 612 40,5 (36,61 – 44,39) 651 38,0 (34,32 – 41,78) 

Escolaridade Materna       
Analfabeta 152 33,6 (26,09 - 41,11) 162 33,2 (25,95 - 40,45) 

Ensino Fundamental  1091 45,4 (42,45 - 48,35) 1005 44,8 (41,73 - 47,87) 
Ensino Médio 325 54,3 (48,88 - 59,72) 248 52,4 (46,18 - 58,62) 

Ensino Superior  153 53,3 (45,39 -61,21) 242 53,3 (47,01 - 59,59) 
Renda Familiar Mensal (Salário Mínimo)  

Até 1 453 35,6 (31,19 - 40,01) 931 40,2 (35,68- 44,72) 

De 1 a 2  748 48,5 (44,92 - 52,08) 563 51,0 (47,42 - 54,58) 
> 2  600 56,9 (52,94 - 60,86) 246 55,9 (51,93 - 59,87) 

Fonte de renda  

Aposentadoria 251 46,4 (40,23 – 52,57) 251 45,2 (39,07 – 51,38) 
Bolsa família 196 34,2 (27,56 – 40,84) 274 37,8 (32,05 – 43,53) 

Trabalho de pai e/ou mãe 1162 49,0 (46,13 – 51,87) 1107 46,9 (43,97 – 49,85) 
Pensão 71 53,0 (41,39 – 64,61) 70 55,6 (43,91 – 67,20) 

 

A tabela 3 mostra a associação bruta e ajustada entre a ECS e condições 

demográficas e socioeconômicas. Na análise ajustada, constatou-se a associação 

com a idade, sexo, local de residência, escolaridade materna e renda familiar 

mensal em ambos os inquéritos. 
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Tabela 3. 

Análise bruta e ajustada de fatores demográficos e socioeconômicos associados à Exposição ao Comportamento Sedentário entre adolescentes de Sergipe-

Brasil (2011 e 2016). 

 Exposição ao Comportamento Sedentário 

 2011 2016 

 VARIÁVEL  Bruta Ajustada Bruta Ajustada 

OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%) P-valor OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%) p-valor 

Idade         

18-19 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

16-17 1,29 (1,11-1,49)  1,16 (0,99-1,36)  1,46 (1,26-1,69)  1,42 (1,21-1,68)  

14-15 1,62 (1,34-1,95)  1,45 (1,19-1,78)  1,75 (1,45-2,11)  1,58 (1,28-1,94)  

Sexo         

Masculino 1 <0,001 1 <0,001 1 0,003 1 0,006 

Feminino 1,31(1,15-1,50)  1,46 (1,27-1,68)  1,20 (1,06-1,36)  1,22 (1,06-1,40)  

Local de Residência         

Área Rural  1 <0,001 1 0,007 1 <0,001 1 <0,001 

Área Urbana 1,47 (1,29-1,67)  1,22 (1,05-1,42)  1,61 (1,41-1,82)  1,48 (1,27-1,72)  

Escolaridade Materna         

Analfabeto 1 <0,001 1 0,001 1 <0,001 1 0,007 

Ensino Fundamental  1,64 (1,33-2,03)  1,45 (1,16-1,81)  1,63 (1,33-2,01)  1,41 (1,13-1,77)  

Ensino Médio 2,34 (1,82-3,02)  1,73 (1,32-2,28)  2,21 (1,70-2,87)  1,55 (1,16-2,06)  

Ensino Superior 2,26 (1,67-3,06)  1,38 (0,99-1,93)  2,29 (1,76-2,99)  1,57 (1,16-2,11)  

         

Renda Familiar Mensal (salário mínimo)        

Até 1 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

1 – 2 1,70 (1,46-1,98)  1,66 (1,41-1,96)  1,55 (1,34-1,79)  1,37 (1,17-1,61)  

Acima de 2 2,38 (2,01-2,82)  2,22 (1,83-2,68)  1,88 (1,53-2,31)  1,55 (1,22-1,96)  
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DISCUSSÃO 

 

O estudo apresenta a prevalência de adolescentes com Exposição ao 

Comportamento Sedentário (ECS), além da associação desse comportamento a 

indicadores socioeconômicos e demográficos no Estado de Sergipe. Foi observada 

uma prevalência considerável de adolescentes expostos ao comportamento 

sedentário, sendo maior nos escolares com faixa etária de 14 e 15 anos, do sexo 

feminino, residentes na área urbana, que possuem mães com ensino médio e/ou 

superior, com renda familiar mensal acima de dois salários mínimos e fonte de 

renda proveniente de pensão em ambos os inquéritos.  

Verificou-se que 46,2% (2011) e 44,8% (2016) entre os adolescentes foram 

expostos a mais de 2 horas sentado, assistindo TV, usando computador, 

conversando com os amigos, jogando cartas ou dominó. O desfecho é consistente 

com investigação internacional relatando alta prevalência de jovens em tempo de 

tela em 34 países do continente americano [13]. Estudos nacionais também 

mostraram em Pernambuco 40,9% de escolares [14], em Pelotas-RS com 79,7% 

dos adolescentes [15] e em todo o país com 60% dos adolescentes expostos ao 

comportamento sedentário [10].  

Os adolescentes com faixa etária de 14 e 15 anos apresentaram maior 

prevalência para a exposição ao comportamento sedentário (2011=52,7%; 2016 = 

51,1%) e chances superiores a ECS quando comparados as demais idades. 

Percebeu-se que a porcentagem dos adolescentes para a exposição ao 

comportamento diminui à medida que envelhecem, diferente de investigações na 

Grécia-Chipre[16] e em Pernambuco, Brasil [14].  
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As moças apresentaram alta prevalência (2011 = 48,8% / 2016 = 46,7%) 

para a exposição ao comportamento sedentário, conforme estudos na Grécia-

Chipre [16] e no sul do Brasil [17]. Verificou-se também que os adolescentes do sexo 

feminino possuem chances superiores a ECS quando comparado aos meninos [18]. 

Isso pode ser explicado aos aspectos socioculturais que reduzem as possibilidades 

das moças para a prática de atividade física [19]. 

Os adolescentes residentes na área urbana apresentaram maior prevalência 

(2011= 50%; 2016 = 49,7%) e maiores chances para a exposição ao 

comportamento sedentário em relação aos residentes na área rural, diferente de 

investigações em Portugal [20] e na Arábia Saudita [21].  

Houve uma relação entre maior escolaridade materna (ensino médio e 

superior) e aumento do comportamento sedentário, conforme estudo no Reino 

Unido [22]. O fato dos pais com maior nível de ensino incentivarem maior tempo de 

estudos nos adolescentes[23] pode contribuir nas atividades sedentárias. 

Também foi verificada uma relação entre maior renda familiar mensal (acima 

de dois salários mínimos) e o aumento do comportamento sedentário. A associação 

do comportamento sedentário com o nível socioeconômico também foi verificada 

em estudo transversal do Mato Grosso [24].  

O aumento do poder aquisitivo familiar é um fator importante de 

comportamento sedentário em crianças e adolescentes [15,25,26], como na compra 

de aparelhos eletrônicos para os adolescentes [22] favorecendo nas atividades 

sedentárias. Estudo de tendência mostrou aumento na prevalência do uso de 

computador e videogame entre 2001 e 2011 em adolescentes de Santa Catarina 

[27].  
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Conclui-se que houve uma tendência na redução da exposição ao 

comportamento sedentário em adolescentes, de um Estado do nordeste do Brasil 

nos anos 2011 e 2016.  

Percebeu-se uma maior prevalência da ECS nos adolescentes com faixa 

etária de 14 a 15 anos, do sexo feminino e residentes na área urbana. A ECS nos 

adolescentes associou-se com a idade, sexo, local de residência e escolaridade 

materna em ambos os inquéritos.  

Sugere-se a elaboração de políticas públicas para reduzir a exposição ao 

comportamento sedentário e oportunizar a construção de estilos de vida saudáveis 

aos adolescentes. 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que houve um aumento do nível insuficiente de atividade física e 

uma tendência na redução da exposição ao comportamento sedentário em 

adolescentes, de um Estado do nordeste do Brasil nos anos 2011 e 2016, os quais 

podem contribuir no risco de doenças não transmissíveis na vida adulta. 

Percebeu-se uma maior prevalência do NIAF e da ECS nos adolescentes 

com faixa etária de 14 a 15 anos e do sexo feminino. No que se refere aos aspectos 

demográficos, constatou-se maior prevalência do NIAF na área rural e da ECS na 

área urbana. Em relação aos fatores socioeconômicos verificou-se maior 

prevalência do NIAF que possuem mães com nível de estudo até o ensino médio, 

com renda familiar mensal de até dois salários mínimos e com fonte de renda 

proveniente do programa Bolsa Família em ambos os inquéritos. Já para a ECS, 

observou-se maior prevalência nos adolescentes com renda familiar mensal acima 

de dois salários mínimos e com fonte de renda proveniente de pensão em ambos 

os inquéricos e os que possuem mães com nível de estudo do ensino médio, em 

2011 e com nível superior, em 2016. 

O NIAF associou-se, em 2011, com a idade, sexo, local de residência e 

escolaridade materna e, em 2016, com o sexo, local de residência e escolaridade 

materna. Já a ECS associou-se com a idade, sexo, local de residência, 

escolaridade materna e renda familiar mensal em ambos os inquéritos.  

Sugere-se intervenções nos espaços dentro e fora da escola para 

oportunizar a reflexão e a construção de estilos de vida saudáveis nos 

adolescentes, bem como a implementação de políticas públicas centradas em 

programas de promoção a saúde condizentes com as condições demográficas e 

socioeconômicas da população. 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - 2010 
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ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - 2016 
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APÊNDICE: Instrumento de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 
 
 

Projeto: CRiS_Adolescentes 
 

COMPORTAMENTOS DE RISCO À SAÚDE EM ADOLESCENTES 
 

Orientações: 
 

▪    Este questionário é sobre os seus comportamentos de risco à saúde. 
 

▪ Estudantes   como   você, em   todo   o   estado   de   Sergipe, estarão respondendo 
o mesmo questionário. As informações fornecidas por você serão utilizadas para 
desenvolver programas de saúde para pessoas jovens. 

 

▪ Atenção!   Não   escreva   o   seu   nome   neste   questionário, pois   as informações 
que você fornecer serão anônimas e mantidas em sigilo. Ninguém irá saber o que 
você respondeu, por isso, seja bastante sincero nas suas respostas. 

 

▪ Lembre que não há respostas certas e erradas. As suas respostas devem se basear 
naquilo que você realmente conhece, sente ou faz. 

 

▪    Lembre que a sua participação nesta pesquisa é voluntária. 
 

▪ Leia com atenção todas as questões! Se tiver dúvidas solicite ajuda do professor 
que estiver aplicando o questionário na sua sala de aula. 

 

▪    NÃO DEIXE QUESTÕES EM BRANCO (SEM RESPOSTA). 
 
 
 
 

 

 
Preencha o quadro abaixo conforme orientações do aplicador: 

Território                              Cidade                                                
 

Escola                                  Turma                                                 
 

Qual o nome da Cidade onde você mora?    
 

Massa (kg):    
 

Perímetro da Cintura:    

Estatura (m):  
 

 

Pressão Arterial:    
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INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS E EDUCACIONAIS 
 

 

1.     Qual a sua idade, em anos? 
A.     Menos de 14 
B.     14 
C.     15 
D.     16 
E.     17 
F.      18 
G.     19 
H.     20 ou mais 

2.     Qual o seu sexo? 
A.     Masculino 
B.     Feminino 

3.     Em que série você está? 
A.     1a  Ano 
B.     2a  Ano 
C.     3a  Ano 

4.     Você já reprovou em alguma série? 

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 +   
Banheiro                                     A.         B.      C.      D.         E. 
Empregados Domésticos         A.         B.      C.      D.         E. 
Automóveis                                A.         B.      C.      D.         E. 
Máquina de Lavar                     A.         B.      C.      D.         E.  
Micro Computador                   A.         B.      C.      D.         E.  
Lava Louça                                 A.         B.      C.      D.         E. 
Geladeira                                    A.         B.      C.      D.         E.

A.     Sim 
B.     Não 

5.     Você já abandonou os estudos alguma vez? 

Freezer   (aparelho 
independente  ou   parte 
da geladeira duplex) 

A.         B.      C.      D.         E.

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 

DVD                                             A.         B.           C.      D.         E. 
Micro-ondas                              A.        B.            C.      D.          E.  
Motocicleta                               A.         B.            C.      D.         E.  
Secadora de Roupas                 A.         B.            C.      D.         E. 
 
15.  Qual é a alternativa que melhor indica o nível de 

estudo da sua mãe: 
A.     Analfabeto 
B.     Estudou até o Fundamental I Incompleto C.     
Estudou até Fundamental II Incompleto D.     Não 
Concluiu o Ensino Médio 
E.     Não Concluiu a Faculdade/Universidade 
F.      Superior Completo 
G.     Não sei 

 
16.  Qual é a alternativa que melhor indica o nível de 

estudo do seu pai: 
A.     Analfabeto 
B.     Estudou até o Fundamental I Incompleto C.     
Estudou até Fundamental II Incompleto D.     Não 
Concluiu o Ensino Médio 
E.     Não Concluiu a Faculdade/Universidade 
F.      Superior Completo 
G.     Não sei 

 
17.  Em sua residência, quem é o “Chefe da Família”? 

A.     Mãe 
B.     Pai 
C.     Outro   
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INFORMAÇÕES SOBRE TRABALHO E RENDA 

 

18.  Qual é a renda familiar mensal (Salário Mínimo = R$ 
880,00)? 

A.     Até 0,5 Salário Mínimo 
B.     0,5 - 1 Salário Mínimo 
C.     1 - 1,5 Salários Mínimos 
D.     1,5 - 2 Salários Mínimos E.     
2 - 2,5 Salários Mínimos F.      + 
2,5 Salários Mínimos 

19.  Qual é a principal fonte de renda da família? 
A.     Aposentadoria 
B.     Bolsa Família 
C.     Trabalho do pai ou da mãe 
D.     Pensão 
E.     Outro    

20.  Você trabalha? 
A.     Não trabalho 
B.     Trabalho com carteira assinada 
C.     Faço um estágio profissionalizante 
D.     Trabalho sem carteira assinada 

 
21.  Quantas pessoas trabalham de forma remunerada 

em sua residência? 
A.     Nenhum 
B.     1-2 
C.     3-4 
D.     + 4 

 

 

Se você não trabalha, vá para a questão 27 
 

22.   Com que idade você começou a trabalhar? 
A.     Menos de 10 anos 
B.     10 
C.     11 
D.     12 
E.     13 ou mais 

23.   Em que local você trabalha? 
A.     Comércio 
B.     Indústria 
C.     Agricultura 
D.     Outro    

24.   Quantas horas semanais você trabalha? 
A.     Até 20 horas 
B.     Mais de 20 horas 

25.   Como você se desloca para o trabalho? 
A.     Ônibus 
B.     Carro ou moto 
C.     Bicicleta 
D.     A pé 
E.     Outro    

 

 
 

26.   Quanto tempo você gasta no deslocamento para o 
trabalho? 

A.      Até 10 min. 
B.      10 a 20 min.  
C.      20 a 30 min.  
D.      30 a 60 min.  
E.      + 60 min. 

27.   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 29 
 
28.   Em que local o seu PAI trabalha? 

A.     Comércio 
B.     Indústria 
C.     Agricultura 
D.     Outro    

29.   A sua MÃE trabalha (excluindo os afazeres 
domésticos): 

A.     Sem carteira assinada 
 B.     Com carteira assinada  
C.     Empregadora/Patroa  
D.     Empregada doméstica  
E.     No setor público 
F.      Não trabalha 

 
Se sua mãe não trabalha, vá para a questão 32 

 
30.   Em que local a sua MÃE trabalha? 

A.     Comércio 
B.     Indústria 
C.     Agricultura 
D.     Outro    

31.   Quantas horas diárias a sua MÃE trabalha? 
A.     Menos de 04 
B.     4 a 6 
C.     6 a 8 
D.     Mais de 8
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INFORMAÇÕES SOBRE AMBIENTE E HABITAÇÃO 
 

32.  A sua residência fica localizada na(o): 
A.     Sede do município (área urbana) 
B.     Povoado (área rural) 

 
33.   Quantos cômodos têm em sua residência? 

A.            Quarto(s) 
B.         _Cozinha 
C.             Sala(s) 
D.             Banheiro 
E.            Outro    

34.   Você mora na cidade em que nasceu? 
A.     Sim 
B.     Não 

35.   Você mora em: 
A.     Conjunto habitacional popular 
B.     Casa de vila 
C.     Condomínio fechado 
D.     Outro    

36.  Em sua casa tem energia elétrica? 
A.     Sim 
B.     Não 

37.  Ao redor da sua casa tem iluminação pública? 
A.     Sim 
B.     Não 

38.  Na sua casa tem água encanada? 
A.     Sim 
B.     Não 

39.  A água utilizada neste domicílio é proveniente de:  

             A. Rede geral de distribuição 
B.     Poço ou nascente 
C.     Outro meio    

40.  O lixo da sua casa é:  
            A. Coletado 

B.     Queimado 
C.     Enterrado 
D.     Jogado no rio ou em terreno baldio 
E.     Outro    

41.  Na sua casa tem esgoto sanitário? 
A.     Sim 
B.     Não 

42.  O esgoto da sua casa é escoado para: 
A.     Rede geral de esgotamento sanitário 
B.     Rio/Riacho/Represa 
C.     Rua ou terreno (a céu aberto) 
D.     Outro    

43.  Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você 
diria que a rua é: 

A.     Asfaltada/Pavimentada 
B.     Terra/Cascalho

 

OFERTA E ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

44.  Algum Agente Comunitário de Saúde já visitou a sua 
casa? 

A.     Sim 
B.     Não 
C.     Não Sei 

45.  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 

46.   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 

 
47.  Você tem convênio ou plano de saúde (médico ou 

dentista)? 
A.     Sim 
B.     Não 

48.  Nos últimos 30 dias, você foi a algum hospital/posto de   
saúde/clínica,   consultório   dentário   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 

49.  Que   tipos    de   estabelecimento   de   saúde   você 
procurou? 

A.     Pronto-Socorro 
B.     Posto ou centro de saúde 
C.     Clínica 
D.     Outro    

50.  Qual tipo de atendimento você utilizou? 
A.     Particular 
B.     SUS 
C.     Plano de saúde ou convênio 
D.     Não sei 

51.  Há  quanto  tempo  você  foi  ao  dentista  pela  última vez? 
A.     Menos de 1 ano 
B.     1 a 2 anos 
C.     + 2 anos 
D.     Nunca foi ao dentista
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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, vodka, rum, batida, etc. 
 

52.  Você consome bebida alcoólica? 
A.     Sim 
B.     Não 

 
53.  Nos últimos 30 dias, em quantos dias você consumiu 

pelo menos uma dose de bebida contendo álcool? 
A.     0 dias 
B.     1 ou 2 dias 
C.     3 a 5 dias  
D.     6 a 14 dias  
E.      15 a 29 dias 
F.     Todos os 30 dias 

 
Se você nunca BEBEU, vá para a questão 59 

 

54.  Quantos anos você tinha quando tomou bebida 
alcoólica pela primeira vez? 

A.     Eu tinha 7 anos ou menos 
B.     8 a 10 anos 
C.     11 a 14 anos 
D.     15 a 17 anos 
E.     18 anos ou mais 

 
55.  Nos últimos 30 dias, nos dias em que você consumiu 

bebida alcoólica, quantas doses você usualmente 
bebeu por dia? 

A.     Menos que 1 dose 
B.     1 a 2 doses 
C.     3 a 4 doses 
D.     5 ou mais doses 

 
56.  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 

 
57.  Durante os últimos 30 dias, como você conseguiu a 

bebida que você consumiu? 
A. Eu comprei em bar, restaurante ou 

supermercado. 
B.     Eu dei o dinheiro para alguém comprar 
C.     Eu consegui com meus amigos 
D.     Eu consegui na minha casa 
E.     Eu consegui em uma festa 
F.      Eu consegui de alguma outra forma 

58.  Durante  a  sua   vida,   quantas   vezes   você  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 5 vezes 
D.     6 vezes ou mais 

 
59.  Você já usou drogas? 

A.     Sim 
B.     Não 

 
Se você nunca usou droga, vá para a questão 64 
 

 

60.   Qual(is) droga(s) você usou? 
A.     Lança Perfume 
B.     Maconha 
C.     Crack 
D.     Cocaína 
E.     Outra    

 
61.  Quantos anos você tinha quando usou drogas pela 

primeira vez? 
A.     Eu tinha 7 anos ou menos 
B.     8 a 10 anos  
C.     11 a 14 anos  
D.     15 a 17 anos 
E.     18 anos ou mais 

 
62.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você usou drogas? 

A.     1 ou 2 dias  
B.     3 a 5 dias  
C.     6 a 14 dias 
D.     15 a 29 dias 
E.     Todos os dias 

 
63.  Durante os últimos 30 dias, como você conseguiu a 

droga que usou? 
A.     Eu comprei de alguém 
B.     Eu dei o dinheiro para alguém comprar 
C.     Eu consegui com meus amigos 
D.     Eu consegui com meus familiares 
E.     Eu consegui de alguma outra forma

 

 

GPEFiS/IFS - Página 5 de 11



 

  
 

 

HÁBITOS ALIMENTARES 
64.  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 

 
▪ As questões seguintes são sobre a freqüência 

com que você consome alguns alimentos 
 

65.  Durante os últimos 30 dias, quantas vezes por dia 
você comeu frutas (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 

66.  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 

67.  Durante os últimos 30 dias, quantas vezes por dia, 
você comeu verduras (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 

68.  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 

69.  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. 

70.  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 a 2 vezes por dia 
D.     3 ou mais vezes por dia 

71.  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 

72.  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
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SENTIMENTOS E RELACIONAMENTOS 
 

▪ As questões seguintes são sobre os seus sentimentos e sobre a qualidade dos 
seus relacionamentos 

 

73.   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 

74.  Durante os últimos 12 meses, com que freqüência 
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 

75.  Quantos amigos próximos (pessoas com quem 
você pode contar se precisar) você tem? 

A.     0 
B.     1 
C.     2 
D.     3 ou mais 

 

 
▪  As questões seguintes são sobre o seu sono e 

sua religiosidade. 
 

 
76.  Com que freqüência você considera que DORME 

BEM? 
A.     Nunca 
B.     Raramente 
C.     Algumas vezes 
D.     A maioria das vezes 
E.     Sempre 

 
77.  Em uma semana normal (em média), quantas 

horas você dorme por dia? 
A.     Menos de 6 horas 
B.     6 a 8 horas 
E.     9 horas 
F.      10 horas ou mais 

 
78.  Como você avalia a qualidade do seu sono? 

A.     Ruim 
B.     Regular 
C.     Boa 
D.     Muito Boa 
E.     Excelente 

79.  Em geral, você considera sua saúde geral:  

            A. Ruim 
B.     Regular 
C.     Boa 
D.     Excelente 

 
80.  Qual a sua Religião? 

A.     Não tenho Religião 
B.     Católica 
C.     Evangélica 
D.     Espírita 
E.     Outra    

81.  Você se considera praticante da sua religião? 
A.     Sim 
B.     Não 

82.  Como você descreve o nível de estresse em sua 
vida? 

A.     Raramente estressado 
B.     Às vezes estressado 
C.     Quase sempre estressado 
D.     Sempre estressado 

83.  Baseado em seu conhecimento geral, o que é 
saúde para você? 

 
 
 
 

 
                                                                                                 . 
 

 

84.  Cite  em  ordem  de  valor,  3  fatores  (indicadores) que  
você   considera   como   importantes   para   se adquirir 
uma boa saúde? 

A.         

B.           

C.         
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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 
freqüência   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. 

85.  Para as pessoas no geral, no mínimo quantos dias da 
semana você acredita que elas devem ser fisicamente 
ativas para ser bom para a saúde? 

A.     Nenhum dia por semana 
B.     1 ou 2 dias por semana C.     
3 ou 4 dias por semana D.     5 
ou 6 dias por semana 
E.     Todos os dias por semana 
F.      Não importa a frequência 
G.     Exercício é ou pode fazer mal 
H.     Não sei 

 
86.  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.     0 minuto. 
B.     Até 10 minutos por dia.  
C.     10 a 19 minutos por dia. D.     
20 a 29 minutos por dia. E.     30 
a 59 minutos por dia.  
F.      60 a 90 minutos por dia. 
G.     90 ou mais minutos por dia. 

 
87.  Toda essa ATIVIDADE FÍSICA DIÁRIA deve ser feita 

em uma sessão ou pode ser dividido em períodos 
curtos? 

A.     Não importa (tanto faz) 
B.     Somente uma sessão 
C.     Somente curtos períodos 
D.     Não sei 

 
88.  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 

89.  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 há 6 meses, mas 
agora não. 

 
90.  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  a 2 dias 
 C.     3 a 4 dias  
D.     5 a 6 dias  
E.     7 dias 

 
91.  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  a 2 dias  
C.     3 a 4 dias  
D.     5 a 6 dias  
E.     7 dias 

92.  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 

 
93.  Você realiza, regularmente, algum tipo de atividade física 

no seu tempo livre, como exercícios, esportes, danças ou 
artes marciais? 

A.     Sim 
B. Não
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94.   “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 
 

95.  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. 

 

 
96.  Em um dia normal (típico), quanto tempo você gasta 

sentado, assistindo TV, usando o computador, 
conversando com amigos, jogando cartas ou dominó? 

A.     Nenhum dia da semana  
B.     Menos de 1 hora por dia 
C.     1 a 2 horas por dia 
D.     3 a 4 horas por dia E.     
5 a 6 horas por dia  
F.      7 a 8 horas por dia 
G.     Mais do que 8 horas por dia 

 
97.  Nos dias de aula (segunda a sexta-feira), quantas 

horas por dia você passa assistindo TV, usando o 
computador, conversando com amigos, jogando 
cartas ou dominó? 

A.     Nenhum dia da semana 
B.     Menos de 1 hora por dia 
C.     1 a 2 horas por dia D.     
3 a 4 horas por dia E.     5 
a 6 horas por dia  
F.      7 a 8 horas por dia 
G.     Mais do que 8 horas por dia 

98.  Nos finais de semana (sábado e domingo), quantas 
horas por dia você passa assistindo TV , usando o 
computador, conversando com amigos, jogando 
cartas ou dominó? 

A.     Nenhum dia do final de semana 
B.     Menos de 1 hora por dia 
C.     1 a 2 horas por dia 
D.     3 a 4 horas por dia 
E.     5 a 6 horas por dia 
F.      7 a 8 horas por dia 
G.     Mais do que 8 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. 

 
99.  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 a 2 dia 
C.     3 a 4 dias 
D.     5 a 6 dias 
E.     7 dias 

 
100.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)? 

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 

 
101.Cite três atividades que você mais gosta nas aulas de 

Educação Física: 
A.        
B.         
C.         

 
102. Cite três atividades que você menos gosta nas aulas 

de Educação Física: 
A.        
B.        
C.        

 
103.Cite  três  atividades  que  você  realiza  no  seu  

tempo livre (lazer): 
A.        
B.         
C.        
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SEUS COMPORTAMENTOS NA ESCOLA E CASA 
 

▪     As questões seguintes são sobre suas experiências na escola e em casa. 

104.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 

105.Durante os últimos 30 dias, com que freqüência 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 

106.De uma maneira geral, você diria que gosta do 
tempo que passa na escola? 

A.     Sim 
B.     Não 

107.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 

108. Você fuma cigarros ou outras formas de tabaco 
(como cigarro de palha, cachimbo ou cigarro de 
fumo de rolo)? 

A.     Eu nunca fumei cigarros 
B.     Sim 

 
Se você nunca fumou cigarros, vá para a questão 113 

 

 

109. Durante os últimos 30 dias, em quantos dias você 
fumou cigarros ou 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 

 
110. Quantos anos você tinha quando experimentou 

cigarro ou outras formas de tabaco pela primeira 
vez? 

A.     Eu nunca fumei cigarros 
B.     Eu tinha 7 anos ou menos 
C.     8 a 10 anos  
D.     11 a 14 anos 
E.     15 a 17 anos 
F.      18 anos ou mais 

111. Durante os últimos 12 meses, você já tentou parar de 
fumar cigarros ou outras formas de tabaco? 

A.     Eu nunca fumei cigarros 
B.     Eu não fumei cigarro nos últimos 12 meses 
C.     Sim 
D.     Não 

112. 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
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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. 

113.Durante os últimos 12 meses, quantas vezes você 
sofreu algum tipo de violência física? 

A.     Nenhuma vez 
B.     1 vez 
C.     2 a 3 vezes D.     
4 a 5 vezes E.     6 
a 8 vezes 
F.      8 a 10 vezes ou mais 
G.     10 vezes ou mais 

114.Durante os últimos 12 meses, quantas vezes você 
esteve envolvido numa briga? 

A.     Nenhuma vez 
B.     1 vez 
C.     2 a 3 vezes D.     
4 a 5 vezes E.     6 
a 8 vezes 
F.      8 a 10 vezes ou mais 
G.     10 vezes ou mais 

 
115.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 ou eu estive desmaiado. 
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.     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. 

 
116.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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