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Resumo: Crianças que se deslocam ativamente para a escola são mais ativas fisicamente do aquelas 

que utilizam transportes motorizados e apresentam maior probabilidade de atingirem as 

recomendações de atividade física. O estudo averiguou a influência dos descolamentos ativos 

para/da a escola (caminhando e pedalando) (DA) na atividade física diária (AF) de estudantes do 

segundo ao quinto ano de escola pública, em cidade de grande porte do estado da Bahia (54,2% 

meninos; 6-15 anos). AF e DA foram relatados no questionário Consumo Alimentar e Atividade 

Física de Escolares (Web-CAAFE). As coletas de dados ocorreram nos meses de maio (n = 381), 

julho (n = 438), setembro (n = 429) e novembro (n = 418), com amostra analítica de 459 

pessoas/tempo. As análises foram conduzidas via modelagem de equações de estimativa 

generalizada (GEE), para medidas repetidas. Deslocamento caminhando e pedalando ocorreram em 

43,8% e 15,6% da amostra ao longo do ano letivo. Estudantes que caminharam e pedalaram da/para 

a escola relataram 18% (IRR=1,18; IC95%:1,02-1,37) e 32% (IRR=1,32; IC95%:1,08-1,61) mais 

AF diárias do que congêneres que se deslocaram passivamente. Idade modificou o efeito dos DA 

sobre a AF. Assim, estudantes com 10 anos ou mais que caminharam (IRR=0,72; IC95%:0,54-0,96) 

ou pedalaram (IRR=0,60; IC95%:0,41-0,86) da/para a escola apresentaram menores frequências de 

AF diária. DA se associou à maior frequência de AF diárias sobretudo entre crianças (6 a 9 anos). 

Estimular o DA entre adolescentes pode ter efeito positivo no aumento da sua AF diária. 
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CORREÇÕES/JUSTIFICATIVAS: 

 

Com relação aos critérios de inclusão e exclusão dos estudantes (percebe-se que os números 

variam em cada coleta sazonal): A escola participante continha 507 estudantes matriculados do 

segundo ao quinto ano. Todos os estudantes que obtiveram permissão dos pais ou responsáveis para 

participar e que demonstraram interesse no estudo foram incluídos, isto é: 478 (94,3%). A variação 



dos participantes em cada coleta sazonal deveu-se a: 1) ausências dos estudantes nos dias de coleta 

de dados; 2) pendência na entrega do TCLE ou TALE; 3) perdas devidas a desistências ou 

transferência de estudantes para outras escolas; e 4) indisponibilidade de dados para as análises da 

modelagem estatística. 

 

Com relação ao número total de participantes masculino e feminino 

 

A amostra analítica foi de 474 pessoas/tempo. Isto é 474 dados válidos relativos ao efeito de 

assunto (subject variables) e ao efeito entre assuntos (within-subject variables), tendo em conta esse 

total, 217 sujeitos são meninas (45,8%) e 257 (54,2%) são meninos. A quantidade de indivíduos na 

amostra analítica foi inserida no resumo. As proporções de meninos e meninas entre as coletas 

sazonais não diferiram quando comparadas via teste do qui-quadrado para tendência (p=0,91). O 

“n” do mês de maio foi corrigido para 397. O grande aumento de indivíduos a partir do mês de 

Julho deveu-se à solução de inúmeras pendências de entrega de TCLE ou TALE. 

 

Com relação a explicitar a referência pelo mês de novembro "Dados obtidos no mês de 

novembro foram a referência". 

 

O estudo realizou coletas de dados sazonais no outono, inverno e primavera. As coletas durante a 

primavera ocorreram em setembro e novembro. Todavia, nos dias de coleta de dados no mês de 

novembro foram registradas as temperaturas mais altas, os menores percentuais de precipitação 

pluviométrica e os menores valores de umidade relativa do ar, comparados aos demais períodos de 

coleta de dados (informações obtidas no Instituto Nacional de Meteorologia-INMET, relativas a 

cada dia de coleta de dados no ano 2015). Por esse motivo, novembro foi utilizado como referência 

nas análises. 

 


