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Resumo: 

 

 Nas escolas está se tornando cada vez mais 
comum, adolescentes que utilizam o tempo 
todo equipamentos tecnológicos e 
apresentam resistência a prática de atividades 
físicas, seja em ambiente escolar ou fora dele, 
aumentando sobremaneira a incidência do 
sedentarismo nessa população. Esta pesquisa  
tem como objetivo identificar a incidência de 
sedentarismo entre adolescentes e suas 
possíveis causas e consequências, através do 
preenchimento de 2 questionários, 2 coletas 
de medidas e a realização de um teste .Estes 
serão realizados em período de férias e 
período letivo para futura comparação. 
Posteriormente será realizado um período de  
conscientização da importância de se adquirir 
hábitos saudáveis, que poderão melhorar e 
aumentar a qualidade de vida.  

Palavras-chave: 

 

 Adolescentes, sedentarismo, atividade física, 
qualidade de vida.  

Formato do Material Didático:  Unidade didática 

Público: 
 A presente unidade didática da disciplina de 



 Educação Física, é destinada a professores 
do ensino fundamental, com objetivo de 
fornecer  subsídios a estes  professores  
atuantes em sala de aula. Este material 
poderá auxilia-los em sua prática pedagógica, 
proporcionando aos educandos a 
possibilidade de conhecer, indagar, discutir, 
refletir, e reavaliar informações essenciais 
para a melhoria da qualidade de vida.   
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2- Apresentação/Plano Norteador  

 
2.1-Tema: Possíveis causas do sedentarismo em adolescentes. 

 
2.2- Justificativa:  

 

  

 O estudo pretende verificar as possíveis causas do sedentarismo em 

adolescentes, após a verificação dos dados, pretende-se através da implementação, 

que os alunos  se conscientizem  dos benefícios da atividade física na aquisição de 

hábitos saudáveis. 

 A opção pela diminuição das atividades físicas diárias estão diretamente 

relacionadas ao fator sedentarismo, e consequentemente a obesidade.  

 De acordo com Guedes “a obesidade refere-se especialmente ao aumento na 

quantidade generalizada ou localizada de gordura em relação ao peso corporal 

associado a elevados riscos para a saúde” (1997). 

 É sabido que são vários os fatores, que quando agrupados, interferem na 

qualidade de vida e na saúde da população. Todos eles contribuem, em maior ou 

menor porcentagem, mas quando somados podem oferecer perigos que 

comprometem a saúde da população. Esta situação está cada vez mais presente e 

se tornou um dos principais problemas de saúde pública. 

 Pessoas sedentárias têm mais predisposição para o desenvolvimento de 

doenças crônicas, cardiovasculares, respiratórias, câncer, diabetes, obesidade, 

hipertensão, posturais e articulares entre outras, como afirmou Guedes e Guedes, 

2003. 

 Com a mudança no estilo de vida, já não existem tantas exigências em 

relação aos esforços realizados nas atividades físicas diárias, e quando exigidas não 

alcançam os índices desejáveis. Sendo atualmente outras as prioridades, as 

atividades físicas foram automaticamente deixadas em segundo plano. Com a 

fragilidade e o comprometimento da saúde, existe a necessidade de suprir ou 

amenizar esta deficiência.  

  São muitos os estudos que destacam a importância da atividade física no 

crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, além disso, 

desenvolvem uma base sólida para uma prática efetiva que vai além da escola e 

permanece na vida adulta. 

  

 
2.3- Público alvo: professores do ensino fundamental. 

 
2.4- Objetivos:                      



- Proporcionar o acesso a várias informações, que possibilitem, no processo 

educativo, indagações, discussões, reflexões sobre os temas: sedentarismo, 

atividade física, hábitos diários e qualidade de vida. 

- Refletir sobre os hábitos diários. 

- Motivar a prática de atividades físicas regulares.  

- Incentivar a prática de atividades físicas além da escola, como forma de lazer. 

- Adotar atitudes que os levem a desenvolver hábitos de vida saudável, o que 

consequentemente poderá melhorar a qualidade de vida. 

 

3- Procedimentos 

 

3.1- Sugestões de atividades: 

 

 No início da implementação, aplicar o questionário do IPAQ, e o auto 

recordatório de Bouchard, logo depois, coletar as medidas antropométricas 

(massa corporal e estatura). 

 Demonstrar como é realizado o cálculo do auto recordatório  e do IMC, 

orientando os alunos sobre como fazer sua identificação na tabela de 

referência. 

 Fazer a avaliação da composição corporal através do protocolo de Slaughter 

(1988). 

 Realizar o teste motor de Léger, tabulando os resultados em tabelas de 

referência. 

 Utlilizar textos explicativos para esclarecer e sensibilizar, os alunos de forma à 

envolve-los nas atividades. 

 Apresentação de vídeos na tentativa de conscientizar sobre os riscos de uma 

vida sedentária, e os benefícios de uma vida saudável com a prática de 

atividades físicas. 

 Realizar pesquisa sobre o sedentarismo, suas causas e consequências, e 

fatores de risco a saúde. 

 Realizar pesquisa sobre hábitos saudáveis e qualidade de vida. 

 Incentivar debates sobre as influências que os adolescentes sofrem em 

relação ao seu estilo de vida, como a oferta pelo município de atividades 

esportivas no contra turno escolar.  

 Realizar um levantamento sobre se existe e quais são as atividades físicas 

oferecidas pelo município à população. 

 Socializar com os alunos experiências relacionadas à prática de atividade 

física 



4- Conteúdos de estudo: 
           

4.1- Estilo de Vida 

         

 De alguns anos para cá, o estilo de vida da população mundial, sofreu 

uma  série de mudanças. O aparecimento de novos produtos e serviços, máquinas e 

tecnologias, desencadearam uma busca frenética por bens de consumo. Somos 

uma população consumista, e a busca por uma vida mais tranquila no que diz 

respeito à comodidade e conforto, acarretou e continua acarretando uma série de 

complicações na qualidade de vida.  A rotina de trabalho, a preocupação em não se 

perder tempo, em adquirir cada vez mais bens de consumo, acaba por interferir na 

qualidade de vida, saúde e bem estar da população. 

A Organização Mundial da Saúde (O.M.S.) definiu o conceito de saúde como 

“um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência 

de doenças ou enfermidades”. 

 

Ao se admitir que muitos sintomas de algumas doenças são consequência 
de estágios mais avançados de maus hábitos de saúde, não se pode 
considerar, por exemplo, que crianças e adolescentes, ao apresentarem 
índices de crescimento aquém do esperado, ou, ainda, alguma deficiência 
em relação ao desempenho motor, possam demonstrar status de saúde 
satisfatório apenas porque, no momento, não estariam apresentando 
nenhum sintoma de qualquer tipo de doença. (Guedes: 1997 p.3) 

 
Nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE's) da área de 

Educação Física 

 a saúde é um elemento articulador, que permite entende-la como 
construção                  que supõe uma dimensão histórico-social. Portanto, é 
contrária à tendência dominante de conceber a saúde como simples volição 
(querer) individual. Na esteira dessa discussão, propõem-se alguns 
elementos a serem considerados como constitutivos da saúde” (DCE 2008, 
p.55). 

 

 

De acordo com a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde 

(1986), para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os 

indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 

modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso 

para a vida, e não como objetivo de viver.  Para isso ela deverá ser resultante de 

vários fatores como alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho, 

transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso aos serviços de saúde, educação, 



entre outros. 

Na verdade definir saúde é algo muito complexo. O estilo de vida passou a 

ser fator determinante na promoção da saúde e na redução da mortalidade. Neste 

contexto, observa-se que para se ter saúde, torna-se necessário que o indivíduo 

tenha acesso a uma boa estrutura de serviços públicos, boas condições econômicas 

que possibilitem, principalmente, alimentação e moradia adequadas. 

Além disso, no que diz respeito ao estilo de vida, e hábitos diários, não 

podemos nos esquecer das práticas educativas parentais, que também podem 

influenciar no estilo de vida das crianças e adolescentes, pois através delas é que o 

indivíduo poderá incorporar hábitos que poderão interferir no bem estar e na saúde a 

curto e à longo prazo. 

 

4.2- Atividade Física e sedentarismo 

 
  

“A atividade física é definida como qualquer movimento corporal, produzido 

pelos músculos esqueléticos, que resulta em gasto energético maior do que os 

níveis de repouso” (CASPERSEN et al apud GUEDES; GUEDES, 1997). 

É sabido que as atividades físicas sempre estiveram presentes na vida 

humana, pois desde os primórdios o homem já as realizava para desempenhar 

tarefas que lhe garantiam a sobrevivência.  

Neste contexto vale ressaltar a importância da atividade física em nossa vida, 

bem como admitir os benefícios trazidos por ela ao desenvolvimento de crianças e 

adolescentes. 

O avanço e o acesso às novas tecnologias, proporcionaram a população em 

geral, a possibilidade de estar em contato com novos instrumentos. Através deles as 

pessoas tem acesso não somente às informações, mas ao conforto, comodidade, e  

também com o mundo do entretenimento. 

Observa-se que entre a população formada por adolescentes, o uso dos 

instrumentos tecnológicos tornaram-se cada vez mais frequentes. Como é 

significativo o volume de novos jogos e aplicativos que aparecem, e eles despertam 

grande interesse entre os adolescentes, torna-se evidente o desinteresse deste 

público em outras atividades. No âmbito escolar é significativo e crescente o número 

de adolescentes que se recusam ou oferecem resistência na realização de 



atividades físicas.  

Este comportamento está se transformando em um hábito, que a curto e à 

longo prazo, estão influenciando negativamente na qualidade de vida dos sujeitos. 

Alguns já estão apresentando fatores de risco à saúde. 

A opção pela diminuição das atividades físicas diárias estão diretamente 

relacionadas ao fator sedentarismo, e consequentemente a obesidade.  

De acordo com Guedes “a obesidade refere-se especialmente ao aumento na 

quantidade generalizada ou localizada de gordura em relação ao peso corporal 

associado a elevados riscos para a saúde” (1997). 

É sabido que são vários os fatores, que quando agrupados, interferem na 

qualidade de vida e na saúde da população. Todos eles contribuem, em maior ou 

menor porcentagem, mas quando somados podem oferecer perigos que 

comprometem a saúde da população. Esta situação está cada vez mais presente e 

se tornou um dos principais problemas de saúde pública. 

Pessoas sedentárias têm mais predisposição para o desenvolvimento de 

doenças crônicas, cardiovasculares, respiratórias, câncer, diabetes, obesidade, 

hipertensão, posturais e articulares entre outras, como afirmou Guedes e Guedes, 

2003. 

Com a mudança no estilo de vida, já não existem tantas exigências em 

relação aos esforços realizados nas atividades físicas diárias, e quando exigidas não 

alcançam os índices desejáveis. Sendo atualmente outras as prioridades, as 

atividades físicas foram automaticamente deixadas em segundo plano. Com a 

fragilidade e o comprometimento da saúde, existe a necessidade de suprir ou 

amenizar esta deficiência.  

 São muitos os estudos que destacam a importância da atividade física no 

crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, além disso, 

desenvolvem uma base sólida para uma prática efetiva que vai além da escola e 

permanece na vida adulta.  

 

 
5- Orientações/recomendações  

 

5.1- Procedimentos Metodológicos 

 
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 



Utilizaremos o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) em sua 

versão curta. Este questionário serve como indicador de atividade física habitual e 

identifica possíveis comportamentos sedentários. 

Para que todos os alunos preencham o instrumento adequadamente, será 

necessário um período de orientação. Nele os alunos serão instruídos pelo professor 

sobre a forma correta de preenchimento e terão as possíveis dúvidas esclarecidas. 

Durante o preenchimento, o professor ficará à disposição dos alunos para qualquer 

eventual dúvida durante o processo de preenchimento. Não é necessário 

estabelecer aos alunos um período de tempo máximo para o término do processo de 

preenchimento. Esse período será de suma importância, uma vez que o questionário 

deverá ser preenchido individualmente  

De posse dos dados fornecidos pelo IPAQ, será calculado o nível de atividade 

física de cada aluno. Todos os valores serão expressos em minutos por dia 

(minutos/dia durante uma semana). 

 

 

Auto Recordatório de Gasto Energético Diário 

 

 

Após preencher o IPAQ, os alunos receberão um instrumento retrospectivo de 

auto recordação das atividades diárias preconizados  por Bouchard et al., (1983) (R-

24h), com instruções e recomendações no sentido de identificar e registrar o tipo de 

atividade realizada ao longo do dia. Nesse caso, as atividades do cotidiano são 

classificadas de um a nove categorias, de acordo com estimativas quanto ao custo 

calórico médio das atividades realizadas por humanos.  

Para seu preenchimento, o dia foi dividido em 96 períodos de 15 minutos 

cada; os alunos identificarão o tipo de atividade, classificada entre as categorias um 

e nove, realizada em cada período de 15 minutos, durante as 24 horas do dia.  

De posse dessas informações, será estabelecido o tempo despendido por 

cada aluno nas diferentes categorias de atividade física. Será considerado o tempo 

despendido na categoria nove (custo energético médio, Fator=2), na categoria 7 e 8 

(custo energético médio, Fator=1,40), categoria 6 (custo energético médio, 

Fator=1,20), 5 (custo energético médio, Fator=0,84), 4 (custo energético médio, 

Fator=0,69), 3 (custo energético médio, Fator=0,57), 2 (custo energético médio, 



Fator=0,38) e 1 (custo energético médio, Fator=0,26).Com a soma dos fatores, 

teremos obtidos os totais de METS diários, que serão multiplicados pelo peso 

corporal (Kg), resultando assim na quantidade de quilocalorias gasto por dia Kg/dia). 

O instrumento retrospectivo será preenchido pelos alunos em três dias da 

semana, sendo dois dias do meio da semana (entre segunda e sexta-feira) e um no 

final de semana (sábado ou domingo). Para efeito de cálculo, será utilizado a média 

dos três dias da semana. 

 

 

Indicadores da Capacidade Cardiorrespiratória 

 

 

Tem como objetivo avaliar o desempenho cardiorrespiratório a partir do teste 

de vai-e-vem proposto por Léger et al., (1988). Para um melhor resultado o teste 

poderá ser realizado em um local plano sem irregularidades no solo de medida igual 

ou superior a vinte e cinco metros (quadra poliesportiva) e os materiais utilizados 

serão: uma caixa amplificadora, notebook com gravação do teste em português, 

vinte cones, fitas para demarcação no solo e material para anotação.  

Para a realização poderão ser avaliados dez alunos por bateria. Neste teste 

todos os avaliados, correrão no mesmo ritmo de acordo com os comandos sonoros 

da gravação até a sua própria exaustão. A gravação emite bip’s a cada volta (vinte 

metros percorridos) para que o avaliado saiba o momento e velocidade corretos para 

percorrer a distância. A velocidade inicial do teste é de 8,5 km/h e a cada minuto é 

aumentado 0,5 km/h. 

O espaço será delimitado com fita e cones, a fita demarcará a zona de 

livramento onde os avaliados ao som de cada bip deverão estar com pelo menos um 

pé dentro da mesma, os cones por sua vez, serão colocados dois metros após a 

zona de livramento, os avaliados deverão contorna-los para retomar a distância de 

vinte metros a cada bip. Caso um avaliado não ultrapassasse a linha demarcatória 

da zona de livramento duas vezes em um mesmo estágio (minuto) este mesmo 

deverá encerrar o teste no presente momento.  



Para coleta de dados será anotado o número de estágios completos atingidos 

por cada aluno. Para mensuração do volume de VO2 será utilizada a seguinte 

fórmula proposta por Léger et al., 1988. 

 

y = 31,025 + 3,238 x - 3,248 A + 0,1536 AX 

onde y= V02máximo (ml/kg/min).; X = velocidade em km/h (no estágio atingido) 

 

 

Antropometria e Composição Corporal 

 

 

Para as medidas da estatura, poderá ser utilizado um estadiômetro de metal e 

para a coleta da massa corporal, e uma balança eletrônica. Logo após será 

calculado o índice de massa corporal (IMC), expressos em kg/m2. 

O IMC é uma medida utilizada para medir a obesidade, adotada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). É o padrão internacional para avaliar o grau 

de obesidade. O cálculo do IMC é feito dividindo massa corporal (peso) (em 

quilogramas), pela estatura (em metros ao quadrado), mediante a seguinte fórmula: 

 

IMC= Massa Corporal / (Altura)2 

 

Crianças com valores de IMC entre P85 e P95 são diagnosticadas das com 

sobrepeso. Já crianças com valores de IMC acima do P95 são diagnosticadas 

como crianças obesas. Por outro lado, crianças com valores de IMC inferiores 

a P5 são classificadas como crianças desnutridas (NATANAEL, 2003). 

 

Para coleta de dados referentes à análise da composição corporal, serão 

utilizadas as medidas das espessuras de dobras cutâneas nas regiões tricipital e 

panturrilha, segundo a técnica descrita por Harrison et al (1988). As medidas serão 

realizadas no hemicorpo direito do avaliado, através de um compasso. Estas 

medidas deverão ser realizadas com o avaliado em posição ortostática (em pé) e em 

repouso, sem nenhum tipo de vestimenta sobre a região a ser manuseada.  

Na região tricipital a espessura da dobra cutânea deverá ser determinada 

paralelamente ao eixo longitudinal do braço em sua face posterior, na distância 

média entre a borda súpero-lateral do acrômio e o olecrano.  



Na região da panturrilha a espessura da dobra cutânea deverá ser obtida com 

o avaliado sentado, mantendo um ângulo de 90o. A medida é realizada no ponto de 

maior massa muscular da face medial da perna, com a dobra sendo mensurada no 

sentido longitudinal. 

 

     Figura 2: Coleta das medidas, tricipital e panturrilha 
 

  

Fonte: Pitanga, 2005. 

 
De posse dos valores das espessuras das dobras cutâneas tricipital e 

panturrilha, para a estimativa da composição corporal, de ambos os sexos, deverão 

ser utilizadas as equações propostas por Slaugther, (1988), que utiliza a soma 

dessas dobras cutâneas (TR+PAN), para todas as idades (7 a 18 anos), 

independente da etnia, conforme segue abaixo: 

 

Meninos de todas as idades: % GC (gordura corporal) = 0,735 (TR+PAN) + 1,0 

Meninas de todas as idades: % GC (gordura corporal) = 0,610 ( TR+PAN) + 5,1  
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (versão 6) 

Nome: ________________________________________ Data: ___/ ___ / ___ Idade : ________  

Sexo:      F (   )        M (   )        Ocupação: ________________ Cidade: ________ 

Nós queremos saber quanto tempo  você gasta fazendo atividade física em uma semana NORMAL. 

Por favor responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Para responder considere 

as atividades como meio de transporte, no trabalho, exercício e esporte. 

1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades LEVES ou MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos, que façam você suar POUCO ou aumentam LEVEMENTE sua respiração ou 

batimentos do coração, como nadar, pedalar  ou varrer: 

(a)   _____  dias por  SEMANA         (b)  Não quero  responder                 (c)  Não sei  responder 

1b. Nos dias em que você faz este tipo de atividade, quanto tempo você gasta fazendo essas 

atividades POR DIA? 

(a)_____ horas  _____  minutos             (b) Não quero responder            (c) Não sei responder 

2a . Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 

minutos , que façam você suar BASTANTE ou aumentem MUITO sua respiração ou batimentos do 

coração, como correr e nadar rápido ou fazer jogging: 

(a)   _____  dias por  SEMANA                (b)  Não quero  responder            (c)  Não sei  responder 

2b. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta fazendo essas atividades 

POR DIA? 

(a)_____ horas   _____  minutos            (b) Não quero responder             (c) Não sei responder 

ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 

1a.Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa? 

Sim (     )    Não (  ) 

1b. Quantos dias de uma  semana normal  você trabalha? ______ dias 

Durante um dia normal de trabalho, quanto tempo você gasta: 

1c .  Andando rápido:_____ horas______ minutos 

1d. Fazendo atividades de esforço moderado como subir escadas ou carregar pesos leves: ____ 

horas____ minutos 

1e. Fazendo atividades vigorosas como trabalho de construção pesada ou trabalhar com enxada, 

escavar:     ___ horas_____ minutos.  

ATIVIDADE FÍSICA EM CASA 

Agora, pensando em todas as atividades que você tem feito em casa durante uma semana normal: 



2a. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades dentro da sua casa por pelo menos 

10 minutos de esforço moderado como aspirar, varrer ou esfregar: 

(a)   _____  dias por  SEMANA        (b)  Não quero  responder             (c)  Não sei  responder 

2b. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta fazendo essas atividades 

POR DIA?   _______ horas   _____  minutos 

 2c. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades no jardim ou quintal por pelo menos 

10 minutos de esforço moderado como varrer, rastelar, podar: 

(a) _____  dias por  SEMANA           (b)  Não quero  responder              (c)  Não sei  responder 

2d. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta POR DIA? 

_______ horas   _____  minutos 

2e. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades no jardim ou quintal por pelo menos 

10 minutos de esforço vigoroso ou forte como carpir, arar, lavar o quintal: 

(a)  _____  dias por  SEMANA           (b)  Não quero  responder              (c)  Não sei  responder 

2f. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta POR DIA? 

_______ horas   _____  minutos 

ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

Agora pense em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro em uma semana normal. 

3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha de forma rápida por pelo menos 10 

minutos para ir de um lugar para outro? (Não inclua as caminhadas por prazer ou exercício) 

(a)  _____  dias por  SEMANA            (b)  Não quero  responder              (c)  Não sei  responder 

3b. Nos dias que você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta 

caminhando? (Não inclua as caminhadas por prazer ou exercício)_______ horas   _____  minutos 

3c. Em quantos dias de uma semana normal você pedala rápido por pelo menos 10 minutos para ir 

de um lugar para outro? (Não inclua o pedalar por prazer ou exercício) 

(a)  _____  dias por  SEMANA           (b)  Não quero  responder              (c)  Não sei  responder 

3d. Nos dias que você pedala para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta 

pedalando? (Não inclua o pedalar por prazer ou exercício)_______ horas   _____  minutos 

 

 
 
 
 
 



                            CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA IPAQ 

  

1. MUITO ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 

 

a) VIGOROSA:  ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão 

b) VIGOROSA:  ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + MODERADA e/ou 

CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão. 

 

2. ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 

 

a) VIGOROSA:  ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; ou 

b)  MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão; ou 

c) c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + 

moderada + vigorosa). 

 

3. IRREGULARMENTE ATIVO: aquele que realiza atividade física porém insuficiente para 

ser classificado como ativo pois não cumpre as recomendações quanto à freqüência 

ou duração. Para realizar essa classificação soma-se a freqüência e a duração dos 

diferentes tipos de atividades (caminhada + moderada + vigorosa). Este grupo foi 

dividido em dois sub-grupos de acordo com o cumprimento ou não de alguns dos 

critérios de recomendação: 

 

IRREGULARMENTE ATIVO A: aquele que atinge pelo menos um dos critérios da 

recomendação quanto à freqüência ou quanto à duração da atividade: 

a) Freqüência: 5 dias /semana ou 

b) b) Duração: 150 min / semana 

 

  IRREGULARMENTE ATIVO B: aquele que não atingiu nenhum dos critérios da recomendação 

quanto à freqüência nem quanto à duração. 

4. SEDENTÁRIO: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 

minutos contínuos durante a semana. 

 

Exemplos: 

 

 

 



Indivíduos Caminhada Moderada Vigorosa Classificação 

 F D F D F D  

1 - - - - - - Sedentário 

2 4 20 1 30 - - Irregularmente 

Ativo A 

3 3 30 - - - - Irregularmente 

Ativo B 

4 3 20 3 20 1 30 Ativo 

5 5 45 - - - - Ativo 

6 3 30 3 30 3 20 Muito Ativo 

7 - - - - 5 30 Muito Ativo 

F = Freqüência – D = Duração 

 

 

CENTRO COORDENADOR DO IPAQ NO BRASIL– CELAFISCS - 
INFORMAÇÕES ANÁLISE, CLASSIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO DE RESULTADOS NO BRASIL 
Tel-Fax: – 011-42298980 ou 42299643. E-mail: celafiscs@celafiscs.com.br 
Home Page: www.celafiscs.com.br IPAQ Internacional: www.ipaq.ki.se 
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 Auto Recordatório de Gasto Energético Diário - BOUCHARD et al. (1983) 

 

 

Categoria Fator                        Tipos de Atividades do Cotidiano 

1 0,26 Repouso na cama: horas de sono. 

2 0,38 Posição sentada: refeições, assistir TV, trabalho intelectual sentado, etc. 

3 0,57 Posição em pé suave: higiene pessoal, trabalhos domésticos leves sem 

deslocamentos. 

4 0,69 Caminhada leve (< 4 km/h): trabalho domésticos leves com 

deslocamento, dirigir carros, etc. 

5 0,84 Trabalho manual suave: trabalhos domésticos como limpar chão, lavar 

carro, jardinagem, etc. 

6 1,20 Atividades de lazer e prática de esportes recreativos: voleibol, ciclismo, 

passeio, caminhar de 4 a 6 km/h, etc. 

7 1,40 Trabalho manual em ritmo moderado: trabalho braçal, carpintaria, 

pedreiro, pintor, etc. 

8 1,40 Atividades de lazer e prática de esportes de alta intensidade: futebol, 

ginástica aeróbia, natação, tênis, caminhar > 6 km/h, etc. 

9 2,00 Trabalho manual intenso, prática de esportes competitivos: carregador 

de cargas elevadas, atletas profissionais, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data:______/______/______. 

 

Horas/Minutos 00 - 14 15 - 29 30 - 44 45 - 59 
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Gráfico referente ao IMC de meninos de 0 à 20 anos 

 

 
 



Gráfico referente ao IMC de meninas de 2 à 20 anos 

 

 
 

 

 

 



Gráfico referente á massa corporal e estatura de meninos de 2 à 20 anos 

 

  



Gráfico referente à massa corporal e estatura de meninas de 2 à 20 anos 

 

 



Classificação de gordura corporal relativa de crianças e adolescentes de 7 a 17 

anos. 

 

Classificação  Masculino Feminino 

Excessivamente 
Baixa 

Até 6%  Até 12% 

Baixa  6,01 a 10%  12,01 a 15%  

Adequada  10,01 a 20%  15,01 a 25% 

Moderadamente alta  20,01 a 25 % 25,01 a 30% 

Alta  25,01 a 31%  30,01 a 36% 

Excessivamente alta Maior que 31,01%     Maior que 36, 01 %  

 
Fonte: Bristish Journal of Nutrition, v. 63, n. 2, 1990. 

 

 


