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Resumo: Comportamentos sedentários (CS) estão associados a diversos desfechos de saúde, 

independente da atividade física. Variações climáticas (períodos de chuva e de altas temperaturas) 

podem influenciar os determinantes ambientais de CS. Por isso, investigar a influência desses fatores 

é importante, porque abordagens individuais para reduzir CS não são efetivas na população. O estudo 

investigou a variação sazonal nos CS entre estudantes do segundo ao quinto ano de uma escola 

pública, no Semiárido baiano (54,2% de meninos; 6-15 anos de idade). CS foram relatados no 

questionário Consumo Alimentar e Atividade Física de Escolares (Web-CAAFE). As coletas de 

dados foram realizadas nos meses de maio (n = 381), julho (n = 438), setembro (n = 429) e novembro 

(n = 418), compreendendo outono, inverno e primavera. A amostra analítica foi de 470 

pessoas/tempo. As análises foram conduzidas com auxílio da modelagem de equações de estimativa 

generalizada (GEE), para medidas repetidas. Os resultados mostraram que os CS foram 21% 

(IRR=1,21; IC95%:1,09-1,33) mais frequentes no inverno, com relação à primavera (novembro). 

Estudantes com 10 anos ou mais relataram mais CS (IRR=1,20; IC95%:1,06-1,36), 

independentemente da estação do ano. De modo geral, os estudantes da amostra apresentaram mais 

CS durante o inverno, mas os adolescentes apresentaram mais CS durante todo o ano letivo. 

Compreender a influência de fatores ambientais nos CS é importante para a promoção de hábitos 

saudáveis durante a infância. 
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