
i 
 

 

RESUMO 

A alimentação saudável e a actividade física são factores determinantes para um 

bom estado de saúde e são essenciais para um bom desenvolvimento físico e intelectual dos 

jovens. Estes devem ser introduzidos precocemente, pois é no período de desenvolvimento 

que se adquire hábitos e comportamentos de experimentação, influenciadores de estilos de 

vida na fase adulta. 

Este estudo, do tipo transversal e descritivo correlacional, no paradigma 

quantitativo, teve como objectivos: caracterizar os comportamentos e padrões alimentares dos 

adolescentes, os níveis de actividade física e de actividades sedentárias e ainda determinar a 

prevalência de sobrepeso e obesidade dos adolescentes das escolas secundárias do Padrão da 

Légua e Senhora da Hora, do concelho de Matosinhos. 

A amostra foi constituída por 320 adolescentes (53,1% raparigas e 46,9% rapazes 

com a média de idades de 16 anos). A recolha de dados foi efectuada  a partir da aplicação de 

questionários. Dos resultados obtidos salientam-se: no que respeita ao estado de nutrição, 

traduzido pelo valor de IMC, o sexo feminino apresentou valores ligeiramente superiores 

quando comparado ao sexo masculino (22,4 vs 21,8), havendo no entanto, uma semelhança 

em ambos os sexos na distribuição entre os diversos percentis. Ao utilizarmos os critérios 

referidos pelo CDC62 e por Cole et al68 verificou-se, respectivamente, uma prevalência de 

15% e 16,9% de sobrepeso, e de 4,4% e 3,8% de obesidade para a totalidade da amostra. 

Estes adolescentes apresentaram níveis baixos de actividade física. Da mesma forma, 

verificou-se uma correlação inversamente proporcional entre o nível de actividade física e a 

percentagem de massa gorda corporal. Durante a semana gastam em média 9,5±7,2 horas e 
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2,7±2,6 horas, respectivamente com televisão e computador, enquanto que ao fim-de-semana, 

esses valores são de 6,3±4,7 e 5,2±4,7 horas.  

Quanto aos hábitos alimentares verificou-se um consumo excessivo de refrigerantes e 

açúcares e reduzida ingestão de frutas, as quais são consumidas por 29,4% dos participantes 

até 4 vezes por semana, e hortaliças consumidas no máximo três vezes por mês por mais de 

50% dos adolescentes, não sendo verificadas diferenças estatisticamente significativas na 

ingestão dos grupos alimentares entre os sexos. A sopa de legumes, que poderia ser uma fonte 

adicional de produtos hortícolas, apresentou níveis baixo de consumo nos adolescentes 

estudados. Também pudemos verificar um maior consumo de carne em relação ao pescado, e 

deste em relação aos ovos. 

A ingestão média diária de macronutrientes, foi de 2837 calorias para ambos os 

sexos, 120g/dia de proteínas e 372 g/dia de hidratos de carbono. No entanto, verificamos a 

existência de diferenças estatisticamente significativas na ingestão de calorias, proteínas, 

hidratos de carbono, ferro e de sódio, para todas as idades em ambos os sexos, observando-se 

uma ingestão acima das quantidades recomendadas pelas DRI139,207. 

 

Palavras - chave: Estado nutricional; Hábitos alimentares, Actividade física; Adolescentes. 



iii 
 

 

ABSTRACT 

Healthy nutrition and physical activity are essential agents for a good health condition 

and also for a good physical and intellectual development of youngsters. Healthy food habits 

and physical activity must be introduced precociously, as it is during the growing period that 

one acquires habits and behaviours of experimentation that will influence one’s adult lifestyle.  

In the quantitative paradigm, this investigation, descriptive and correlative, had the 

purposes of characterizing youngsters’ behaviours and food patterns, levels of physical 

activity and sedentary activities and to determine the prevalence of overweight and obesity in 

teenagers from the secondary schools of Padrão da Légua and Senhora da Hora (schools from 

Senhora da Hora Health Centre school health group influence area).  

The gathering of data was carried out through the application of questionnaires to 320 

teenagers (53,1% of females and 46,9 of males with an average of 16 years of age). From the 

obtained results we point out, in what concerns to the nutrition condition, represented by the 

value of IMC, that the female gender shows slightly superior values when compared to the 

male gender (22,4 vs. 21,8), having meanwhile verified a similarity in both genders in the 

distribution among the different percentiles. When using the criteria referred by the CDC62 

and by Cole et al68 et al we verify, respectively, a prevalence of 15% and 16,9% of 

overweight and of 4,4% and 3,8% of obesity for the totality of the sample. These adolescents 

show low levels of physical activity. We also verify an inversely proportional correlation 

between the level of physical activity and the percentage of body fat mass. When considering 

the time spent with TV and personal computer, we verify that during the week these teenagers 

spend an average of 9,5 ± 7,2 hours and 2,7 ± 2,6 hours, respectively, while at the weekend 

those values are 6,3 ± 4,7 hours and 5,2 ± 4,7hours.  
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As for the food habits, we verify an excessive consumption of fizzy drinks and sugars 

and a reduced ingestion of fruit, which is eaten by 29,4% up to 4 times a week and vegetables, 

eaten the maximum three times a month by more than 50% of the teenagers, not having 

noticed statistically significant differences in the ingestion of the food groups between 

genders. The vegetable soup could be an additional source of horticultural products, but it 

presented low levels of consumption among the studied teenagers. In this study we were also 

able to verify a larger consumption of meat in relation to fish and of the latter in relation to 

eggs. 

When considering the daily ingestion of macronutrients we see an average of 2837 

calories in both genders, 120 grams a day of proteins and 372 grams a day of carbon hydrates. 

Meanwhile, we confirmed the existence of statistically significant differences in the ingestion 

of calories, proteins, carbon hydrates, iron and sodium for all ages in both genders, observing 

an intake above the amounts recommended by the DRI139,207.  
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