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Resumo: A obesidade infantil é um importante problema de Saúde Pública na atualidade e tem 

múltiplos determinantes, incluindo a atividade física insuficiente. Contudo, em estudos 

observacionais, a associação entre obesidade e atividade física de jovens pode admitir interpretações 

imprecisas. O estudo verificou se a obesidade influencia a diminuição da frequência diária de 

atividades físicas vigorosas (AFV) entre estudantes do segundo ao quinto ano de escola pública, em 

cidade de grande porte do estado da Bahia (54,2% de meninos; 6-15 anos de idade) durante um ano 

letivo. As atividades físicas foram relatadas no questionário Consumo Alimentar e Atividade Física 

de Escolares (Web-CAAFE). Obesidade foi avaliada pelo Índice de Massa Corporal (IMC >+2DP 

com relação à referência da OMS). 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 456 pessoas/tempo. As 

análises foram conduzidas via modelagem de equações de estimativa generalizada (GEE), para 

medidas repetidas. Idade, sexo e comportamentos sedentários diários foram co-variáveis. Obesidade 

ocorreu em 16,2% da amostra. A frequência diária de AFV foi 21% menor entre estudantes obesos 

(IRR=0,79; IC95%: 0,64-0,98). Sexo modificou o efeito da obesidade sobre a AFV: meninos não-

obesos apresentaram frequência diária de AFV cerca de 2 vezes maior do que congêneres obesos 

(IRR=1,89; IC95%: 1,21-2,95). A obesidade se associou à diminuição da AFV na amostra, 

independentemente da idade e dos comportamentos sedentários diários. 

 

Palavras-chave: Obesidade; Estudantes; Atividade Motora 

 

Apoio: Apoio Financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Edital nº 028/2012, 

Outorga: PES0049/2013. 

 


