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Nível de atividade física e perfil antropométrico de seminaristas católicos em regime de 

internato da cidade de Diamantina-MG 

 

Rosângela de Paula Soares, Patrícia de Fátima Batista, Fernando Joaquim Gripp Lopes  

 

Resumo 

 

O conhecimento sobre o nível de atividade física e os índices antropométricos são importantes 

indicadores para a saúde, qualidade de vida e para a adoção de ações de prevenção das doenças 

crônicas degenerativas.  O objetivo desse estudo foi verificar o nível de atividade física, o perfil 

antropométrico e a ocorrência de índices de riscos para a saúde de seminaristas estudantes em 

regime de internato. Participaram como voluntários 42 homens (23,6+3,7 anos), acadêmicos dos 

cursos de Filosofia e Teologia do Seminário Provincial do Sagrado Coração de Jesus da 

Arquidiocese de Diamantina MG, que responderam ao Questionário de Atividade Física 

Habitual (Baecke Questionnaire of Habitual Physical Activity – BQHPA) e passaram por uma 

avaliação antropométrica padronizada. No geral, os resultados indicaram um nível regular de 

atividade física (7,36+1,21), índice de massa corporal normal (23,23+4,68 kg/m
2
), percentual de 

gordura dentro da média (15,55+6,77%), índice de relação cintura quadril de risco moderado 

(0,83+0,06). Não foram encontradas diferenças significativas desses valores entre os alunos dos 

anos iniciais em comparação aos alunos dos anos finais. Apesar disso, foi detectado um 

percentual importante de indivíduos jovens em situação de risco, que necessitam de ações, 

intervenção e prevenção frente às doenças consequentes ao estilo de vida inativo. 

 

Palavras-chave: nível de atividade física; antropometria, estudantes seminaristas 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

INTRODUÇÃO 

 

A prática regular de atividade física é considerada de fundamental importância para 

aspectos relacionados a saúde (SILVA et al, 2007; FONTES e VIANNA, 2009; 

BAPTISTA, 2000). Segundo Matsudo et al (2002) ao longo da história da humanidade a 

prática regular de atividade física vem sendo caracterizada como instrumento de 

recuperação, manutenção e promoção da saúde em várias partes do mundo, passando a 

ter um grande enfoque na área da pesquisa e sendo amplamente discutida na mídia por 

estar associada à saúde e ao bem estar. Segundo Araújo et al  (2000) a atividade física 

tem diversos benefícios para a saúde física e psicológica do indivíduo. De acordo com 

Freitas et al. (2010) os benefícios da prática de atividade física para a saúde e qualidade 

de vida das pessoas de todas as idades estão bem documentados na literatura científica. 

 

Recentemente, o Colégio Americano de Medicina Esportiva (2011) apresentou uma 

profunda revisão de literatura mostrando que a atividade física regular e o exercício 

físico estão associados a inúmeros benefícios físicos e mentais para a saúde do homem e 

da mulher. O baixo nível de atividade física está fortemente relacionado com a 

ocorrência de doenças coronarianas, derrames, diabetes do tipo 2 e algumas formas de 

câncer. A atividade física contribui para o controle da pressão arterial, melhora o perfil 

das lipoproteínas, proteínas C-reativas, colesterol e outros marcadores, além de 

aumentar a sensibilidade insulínica e desempenhar um importante papel no controle de 

peso. Em indivíduos mais velhos, a atividade física contribui para a conservação da 

massa óssea e reduz o risco de quedas. No campo psicológico, a atividade física 

apresenta melhorias leves e moderadas na ocorrência de transtornos depressivos e de 

ansiedade, aumenta a sensação de vigor, bem-estar e função cognitiva, estando 

associada a um menor risco de declínio das funções cognitivas e demência. 

 

Paradoxalmente, ainda existe um grande número de pessoas sedentárias que alegam 

falta de tempo para se dedicarem a uma atividade física regular. Seguindo o conceito de 

atividade física exposto por Guedes e Guedes (2006), e que tem obtido maior consenso, 

“a atividade física é entendida como qualquer movimento corporal, produzido pelos 

músculos esqueléticos, que resulta em dispêndio energético acima dos níveis esperados 

de repouso.” Atividades habituais como caminhar, subir escadas e tarefas domésticas 
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podem não ser suficientes, pois como dito anteriormente a falta de tempo faz com que 

as pessoas procurem cada vez mais substituir essas ações, como na utilização de 

transportes automotores e elevadores, e também por não conhecerem seus benefícios ou 

não terem interesse. Em recente relatório sobre saúde no mundo da Organização 

Mundial da Saúde (2002), o baixo nível de atividade física diária causa 1,9 milhões de 

óbitos no mundo por ano. Globalmente, estima-se que a falta de exercícios seja 

responsável por 10% e 16% dos casos de câncer de mama, câncer de cólon e diabete e 

22% dos casos de doenças cardíacas, isquemia. Sendo esses percentuais similares para 

homens e mulheres. O trabalho e os estudos parecem ser dois dos principais motivos 

pelos quais as pessoas se tornam sedentárias. Muitas vezes, conciliar sua rotina com 

uma prática regular de atividade física se torna difícil.  

 

A mensuração da atividade física é, atualmente, uma importante área para a 

epidemiologia em se tratando da prevenção das doenças crônicas degenerativas 

(FLORINDO 2006). A esse respeito, o discurso da literatura aponta a realização de 

estudos nacionais e internacionais cujo interesse recai na avaliação da atividade física 

praticada por adultos, crianças e adolescentes no cotidiano (FREITAS et al 2010). O 

nível de atividade física é uma mensuração do dispêndio energético, ou seja, a 

quantidade de energia biológica necessária para a realização dos movimentos 

cotidianos, com o andar, subir escadas, trabalhar, cuidados pessoais, prática de exercício 

físico e lazer entre outros. Matsudo et al (2002) também relataram que o levantamento 

do nível de atividade física da população tem sido alvo de muitos pesquisadores ao 

redor do mundo como forma de identificar o impacto do sedentarismo no estilo de vida 

do ser humano. Rabacow et al (2006) citam que entre os métodos indiretos, os 

questionários têm sido os mais empregados para avaliar a atividade física e a energia 

gasta com amostras grandes, devido principalmente ao baixo custo e menor demanda de 

tempo. 

 

Em acordo com Gomes et al (2009) além da mensuração do nível de atividade física, as 

técnicas antropométricas representam um conjunto de importantes instrumentos que 

podem contribuir para a prática de ações na área da saúde pública. Nas últimas décadas, 

a utilização da antropometria tem contribuído na identificação de pessoas e/ou grupos 
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com fatores de risco associados a algumas doenças e, consequentemente auxiliado na 

elaboração de políticas e ações de saúde pública. 

 

Muitos grupos têm sido alvo de estudos transversais e longitudinais sobre o nível de 

atividade física e o perfil antropométrico de seus membros.  Amostras de diferentes 

faixas etárias, atividades ocupacionais, raciais, regionais, níveis econômicos e diferentes 

estratos sociais têm sido alvo de pesquisa sobre esse tema.  

 

Porém, ainda há algumas lacunas em áreas e certos grupos que não foram avaliados 

devido as suas características e peculiaridade. Um deles, alvo do presente estudo, é 

formado pelos indivíduos que fazem parte de uma das mais importantes instituições na 

história de nossa sociedade. Estamos falando do mundo religioso, especificamente a 

Igreja Católica Apostólica Romana. Essa amostra foi selecionada devido ao fato de 

apresentar um estilo de vida restrito, característico da vida religiosa, formado por 

estudantes que permanecem no seminário por no mínimo sete anos, ingressando no 

curso de filosofia que tem duração de três anos e após concluí-lo iniciam o curso de 

teologia com duração de quatro anos, tendo como objetivo se tornarem Presbíteros 

(Padres), cuja imagem está arraigada ao mundo espiritual e que, no senso comum, nem 

sempre está relacionado com o bem-estar físico e mental.  A partir de uma opção de 

vida espiritual, as demais dimensões físicas e corporais podem ser colocadas à margem. 

Historicamente, a dicotomia entre o sagrado e o profano marcou e influenciou essa 

realidade. Diante disso, torna-se importante estudar como se dá a relação dessas pessoas 

com a prática da atividade física e viabilizar maneiras de estruturá-la em sua rotina para 

contribuir na prevenção de doenças e melhoria na qualidade de vida, sem prejudicar 

seus hábitos da vida religiosa. 

 

Sendo assim, esse trabalho tem por objetivo verificar o nível de atividade física, o perfil 

antropométrico e a ocorrência de índices antropométricos indicativos de riscos para a 

saúde de seminaristas estudantes em regime de internato dos cursos de Filosofia e 

Teologia do Seminário Provincial Sagrado Coração de Jesus situado na cidade de 

Diamantina-MG. Pretende-se também comparar os valores das variáveis de estudo entre 

os alunos dos anos iniciais (AI), sendo estes, os do curso de filosofia e os alunos dos 



9 

 

anos finais (AF), sendo estes, os do curso de teologia, verificando assim, possíveis 

influências do estilo de vida religioso na saúde desses indivíduos. 

 

Justifica-se a realização desse trabalho pela possibilidade de investigar as possíveis 

relações entre a rotina rígida de seminaristas que vivem em regime de internato e a 

forma que esse grupo social se apropria das práticas corporais e os possíveis reflexos em 

sua saúde. Pode-se afirmar que, até onde sabemos, não há nenhum outro estudo na 

literatura que abordou esse aspecto com tal amostra, o que o caracteriza como original. 

Espera-se levantar dados e informações que auxiliem em possíveis intervenções para a 

adoção de medidas institucionais que promovam um estilo de vida fisicamente ativo e 

hábitos saudáveis nessa instituição e similares. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (protocolo 081/11) e realizada após autorização 

formal e apoio da Reitoria do Seminário Provincial do Sagrado Coração de Jesus da 

Arquidiocese de Diamantina MG. 

 

Participaram desse estudo os 42 homens (23,6+3,7 anos), acadêmicos dos cursos de 

Filosofia e Teologia do Seminário Provincial do Sagrado Coração de Jesus da 

Arquidiocese de Diamantina MG.  Os voluntários residem no Seminário em regime de 

internato, durante o período de formação, seguem uma rotina rígida, que inclui tarefas, 

estudos, orações e refeições desde o horário que se levantam até a hora em que se 

deitam. A educação física está inclusa em sua rotina, duas vezes na semana com 

duração de duas horas, tendo maior foco no esporte.  

 

Avaliação do nível de atividade física 

 

Inicialmente os voluntários foram encaminhados para uma sala reservada para a leitura 

do termo de consentimento livre e receberam os devidos esclarecimentos. Após 

assinarem o termo os pesquisadores apresentaram o Questionário de Atividade Física 

Habitual (Baecke Questionnaire of Habitual Physical Activity – BQHPA) preconizado 
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por Baecke et al. (1982).  Segundo Guedes (O BQHPA (1982) é auto-administrado, 

tendo como referência os últimos doze meses do avaliado, composto por dezesseis 

questões distribuídas em três seções distintas, cada uma visando estimar o papel de cada 

dimensão específica no nível de prática habitual de atividade física. As opções de 

respostas são apresentadas em uma escala Lickert de cinco pontos, exceto a ocupação 

profissional e a prática de uma modalidade esportiva. Esse questionário foi validado 

para a população adulta brasileira por Florindo et al. (2003). 

 

A partir das respostas, é possível estimar o nível de atividade física do avaliado sob 

quatro perspectivas:  

 

 Índice de atividade física ocupacional ou trabalho/escola (IAFT) 

 Índice de atividade física no esporte ou programas de exercícios físicos (IAFE) 

 Índice de atividade física no tempo livre ou locomoção (IAFL) 

 Índice geral, denominado nível de atividade física habitual (IAFH) 

 

O preenchimento do instrumento foi feito de forma individual e as possíveis dúvidas 

foram esclarecidas por um único pesquisador presente na sala. Em seguida, o voluntário 

foi encaminhado para outra sala reservada para a coleta dos dados antropométricos. 

 

Antropometria 

 

Os voluntários foram submetidos a uma avaliação antropométrica individual, feita por 

um único pesquisador experiente. Durante todos os procedimentos de coleta, os 

voluntários vestiam somente short/bermuda, estavam sem camisa e descalços. Foram 

feitas as seguintes medidas: 

 

Estatura: para efetuar essa medida, o voluntário foi posicionado sob um 

estadiômetro Sanny (Sanny, São Paulo, Brasil), colocado sobre uma superfície plana em 

ângulo reto em relação à haste vertical do aparelho. Foi solicitado ao voluntário que 

distribuísse o peso do corpo entre os pés, mantivesse os braços relaxados ao longo do 

corpo e as mãos voltadas para as coxas. Os calcanhares se mantiveram unidos, a cabeça 

ereta e os olhos fixos à frente. A medida foi feita após uma inspiração forçada, quando a 
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haste do estadiômetro foi abaixada até o ponto mais alta da cabeça com a compressão 

do cabelo do voluntário. 

 

Massa corporal: essa medida foi feita em uma Balança Líder, P150M (Araçatuba, São 

Paulo, Brasil) previamente calibrada com precisão de 0,1 kg. O voluntário ao subir na 

plataforma da balança manteve o peso do corpo igualmente distribuído entre os pés. 

 

Índice de massa corporal (IMC: a partir dos dados de massa corporal e estatura foi 

calculado o índice de massa corporal, também conhecido como Índice de Quetelet. Esse 

índice é calculado pela divisão da massa corporal pela estatura ao quadrado (kg/m
2
) e 

indica o estado nutricional do avaliado. 

 

Circunferência da cintura: utilizando uma fita ou trena de medidas antropométricas 

peso e mola (Sanny, São Paulo, Brasil) realizada no ponto médio entre o último arco 

costal e a crista ilíaca. 

 

Circunferência do quadril: utilizando a mesma fita antropométrica, essa medida foi 

feita utilizando como referência anatômica o ponto de maior protuberância posterior dos 

glúteos. 

 

Relação cintura quadril: a partir das medidas da circunferência da cintura e do quadril 

foi feito cálculo da medida chamada a relação cintura quadril (RCQ). O resultado dessa 

divisão é um índice fortemente associado á quantidade de gordura visceral e vem sendo 

utilizado como um bom indicativo da gordura abdominal.  

 

Percentual de gordura corporal: para estimativa do percentual de gordura corporal foi 

utilizado o método de dobras cutâneas. foram feitas medidas das dobras cutâneas em 

três locais padronizados: 

 

Dobra peitoral: utilizando um plicômetro Lange Skinfold Calipter (btechnology 

Incorporated Cambridge, Maryland, EUA) foi feita uma medida oblíqua em relação ao 

eixo longitudinal, na metade da distância entre a linha axilar média anterior e o mamilo. 
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Dobra abdominal: utilizando um plicômetro Lange Skinfold Calipter (btechnology 

Incorporated Cambridge, Maryland, EUA) foi medida aproximadamente a dois 

centímetros à direita da cicatriz umbilical, paralelamente ao eixo longitudinal. 

 

Dobra da coxa: utilizando um plicômetro Lange Skinfold Calipter (btechnology 

Incorporated Cambridge, Maryland, EUA) foi medida paralelamente ao eixo 

longitudinal, sobre o músculo reto femural, na metade da distância do ligamento 

inguinal e da borda superior da patela. Foi solicitada ao voluntário uma leve semiflexão 

e que o peso do corpo estivesse sobre o membro esquerdo.  

 

A partir das medidas das dobras cutâneas, aplicou-se a equação generalizada proposta 

por Jackson e Pollock (1978) para estimar a densidade corporal (DC) dos voluntários:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DC = 1, 109380– 0,0008267 x ( 3 PC) + 0,0000016 x (( 3 PC) – 0,0002574 x idade) 

PC = pregas cutâneas 

 

O valor da densidade corporal foi utilizado para estimar o percentual de gordura 

corporal (% GC) pela fórmula de Brozek et al. (1963).  

%G =  (4,57 / DC) – 4,142 x 100 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

O programa estatístico SPSS (IBM, Chicago, IL, EUA) versão 18.0 foi utilizado para a 

análise estatística. Os valores de p <0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade dos 

dados. Inicialmente, foi feita a análise estatística descritiva das variáveis estudadas por 

meio da média, desvio padrão, além da frequência relativa dos valores antropométricos 

considerados acima da média. A comparação dos valores entre os anos iniciais (AI) e 

finais (AF) foi feita pelo Test t de Student.  
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RESULTADOS 

 

Na tabela 1, são apresentados os valores médios de idade, estatura, massa corporal e 

índice de massa corporal dos seminaristas. Primeiramente são apresentados de uma 

forma geral, isto é, todos os voluntários. Posteriormente foi feita a comparação entre os 

anos iniciais (AI) e os anos finais (AF). Foram encontradas diferenças na idade e na 

estatura dos dois grupos, sendo os alunos dos anos finais mais velhos e mais baixos. 

Uma análise do IMC indica que os seminaristas podem ser classificados como 

eutróficos, ou seja, estão na faixa de normalidade do estado nutricional ou da proporção 

entre a massa corporal e a estatura. 

 

Tabela 1- Média e desvio padrão da idade, estatura, massa corporal e índice de massa 

corporal de estudantes do Seminário Provincial do Sagrado Coração de Jesus da 

Arquidiocese de Diamantina MG 

 Idade Estatura Massa Corporal IMC 

 (anos) (m) (kg) (kg/m
2
) 

Geral (n=42) 23,5+3,6 1,74+0,08 71,03+17,36 23,23+4,68 

AI (n=22) 22,3+3,44 1,77+0,07 73,08+15,68 23,05+11,99 

AF (n=20) 24,8+3,55* 1,72+0,08* 68,78+20,9 22,98+19,19 

*Diferença significativa em relação aos demais anos de estudo (p<0,05) 

 

Na tabela 2, abaixo, são apresentados os valores de circunferência do quadril, 

circunferência da cintura e a RCQ. Essas medidas são consideradas índices 

antropométricos de avaliação do acumulo de gordura central. Pela análise do RCQ 

verificamos que, na média geral, os seminaristas encontram-se na faixa de risco 

moderado no que se refere ao acúmulo de gordura central no corpo e doenças crônico-

generativas associadas. Não houve diferença significativa entre os dois grupos AI e AF, 

mas na média, os alunos dos anos iniciais são classificados como de risco baixo e os dos 

anos finais em risco moderado. 

 

Tabela 2- Média e Desvio padrão da circunferência da cintura, circunferência do quadril 

e da relação Cintura/Quadril de estudantes do Seminário Provincial do Sagrado Coração 

de Jesus da Arquidiocese de Diamantina MG 
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 Circunferência 

Cintura 

Circunferência 

Quadril 

Relação 

cintura/quadril 

 (cm) (cm)  

Geral (n=42) 79,82+11,27 96,11+0,83 0,83+0,06 

AI (n=22) 80,02+11,62 96,98+78,17 0,82+0,07 

AF (n=20) 79,6+11,18 95,15+10,35 0,83+0,04 

 

 

Na tabela 3 são, apresentados os valores das dobras cutâneas, somatório de dobras e 

percentual de gordura corporal dos voluntários. Como esperado para o público 

masculino, a maior dobra é a abdominal. Em relação ao percentual de gordura corporal, 

a partir da classificação de Lohman (1992) os grupos se encontram no valor da média 

populacional (15%). 

 

Tabela 3- Média e desvio padrão das dobras cutâneas (peitoral, abdominal e coxa), 

somatória das e percentual de gordura corporal de estudantes do Seminário Provincial 

do Sagrado Coração de Jesus da Arquidiocese de Diamantina MG 

 Dobra 

Peitoral 

Dobra 

Abdominal 

Dobra 

Coxa 

Somatório 

das dobras 

Gordura 

corporal 

     (%) 

Geral (n=42) 13,44+6,94 22,59+9,96 17,71+7,88 52,45+7,88 15,55+6,77 

AI (n=22) 15,23+9,88 23,05+11,99 18,05+9,34 56,32+29,56 15,58+8,09 

AF (n=20) 12,80+5,16 22,95+8,10 18,45+7,74 54,2+19,30 15,52+5,21 

 

 

Na tabela 4, são apresentados os índices de atividades físicas nas quatro esferas 

propostas pelo questionário de Baecke: trabalho/estudo, esporte/exercício físico, lazer e 

nível de atividade física habitual. No geral, o nível de atividade física pode ser 

considerado como baixo no trabalho/estudo e regular nas atividades de esporte e lazer. 

Não houve diferença significativa entre os grupos em todos os índices avaliados. 

 

Tabela4- Média e desvio padrão dos índices de atividade física no trabalho (IAFT), no 

esporte (IAFE), no tempo livre (IAFL) e do índice de atividade física habitual de 
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estudantes do Seminário Provincial do Sagrado Coração de Jesus da Arquidiocese de 

Diamantina MG 

 IAFT IAFE IAFL IAFH 

Geral (n=42) 2,01+0,5 2,64+0,76 2,69+0,61 7,36+1,21 

AI (n=22) 2,04+0,58 2,65+0,73 2,81+0,65 7,52+1,14 

AF (n=20) 1,98+0,42 2,62+0,80 2,56+0,56 7,20+1,30 

 

 

A tabela 5, apresenta o percentual de alunos no geral e por ano de curso os quais 

apresentam algum índice antropométrico indicativo de risco para a saúde. Os dados nos 

mostram que aproximadamente 1/3 dos alunos está em sobrepeso, cerca de 40% 

apresentam excesso de gordura corporal e que há casos (15%) de acúmulo de gordura na 

região abdominal.  

 

Tabela 5 – Número e percentual de estudantes do Seminário Provincial do Sagrado 

Coração de Jesus da Arquidiocese de Diamantina MG que apresentam índices 

antropométricos de risco para a saúde 

 Número e % de Indivíduos em risco 

Riscos para a saúde Geral AI AF 

IMC >25 – sobrepeso 12 (28%) 7 (32%) 5 (25%) 

IMC >30 – obesidade 3 (7%) 2 (9%) 1 (5%) 

Circunf. Cintura > 94 cm – risco aumentado 5 (12%) 4 (18%) 1 (5%) 

RCQ > 0,89 – risco aumentado de doenças 6 (14%) 4 (18%) 2(10%) 

Gordura corporal > 16% – risco para a saúde 16 (38%) 8 (36%) 8 (40%) 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A igreja Católica é uma instituição importante ao longo da história humana com seus 

dogmas e preceitos, sendo formadora de opiniões, influenciando o comportamento das 

pessoas. Segundo a  Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, (2010) os candidatos 

ao sacerdócio católico vivenciam uma experiência comunitária para permitir um 
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relacionamento fraterno com as demais comunidades, porém devem obedecer às 

exigências do evangelho e à autoridade da igreja.   

 

Historicamente, desde a época medieval, o corpo coberto desses religiosos, escondido e 

colocado em segundo plano era objeto de pudor, até mesmo o riso, expressão tão 

comum e símbolo de paz e felicidade nos dias de hoje, era considerado como falta de 

respeito, chegando a ser considerado como heresia entre os religiosos. Essa concepção 

criou a idéia de que as pessoas que se dedicam à religião devem estar sempre bem 

vestidas, alinhadas e dedicar-se integralmente à comunidade e às orações, deixando de 

lado a preocupação com os aspectos materiais, entre eles o corpo saudável. Esse pode 

ser um conceito ainda existente entre pessoas leigas da sociedade, porém o que se 

observa adentrando nessa instituição atualmente é que o preconceito com relação a 

atividade física se torna cada vez menos presente, dando espaço não só ao exercício 

físico com o objetivo de saúde, bem estar e longevidade, mas também como lazer. 

 

Até onde sabemos esse é o primeiro estudo que avaliou o nível de atividade física e 

índices antropométricos em indivíduos com as características ocupacionais dessa 

amostra. Isso dificulta a discussão, pois não há parâmetros históricos, geográficos ou de 

grupos internos que permitam uma comparação aprofundada.  

 

Segundo a OMS (2003), as principais causas do excesso de peso e obesidade são o 

consumo crescente de dietas ricas em gorduras saturadas e açucares, além da inatividade 

física. Seus dados mostram que o IMC acima do ideal contribui para cerca de 58% do 

diabetes, 21% das cardiopatias isquêmicas e ente 8% a 42% de certos tipos de câncer. 

 

Valores de IMC de 19 – 24 kg/m² para sujeitos entre 19 e 24 anos de idade e de 20-25 

kg/m² para sujeitos entre 25 e 34 anos são considerados índices desejados pelos órgãos 

de prevenção e tratamento do sobrepeso (GUEDES E GUEDES, 2006). De acordo com 

os resultados encontrados no presente estudo, cerca de 28% da amostra apresentam IMC 

>25, ou seja, estão classificados na faixa de sobrepeso e 7% apresentam IMC >30, esses 

já se encontram na faixa de obesidade.Segundo o DATASUS, a prevalência de 

sobrepeso no Brasil na faixa etária da amostra do presente estudo é de 22,5%, e a 
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prevalência de obesidade nacional é de 4,5%, o que coloca os seminaristas acima da 

média. 

 

Buscando estudar a associação entre o IMC e a circunferência abdmoninal com os 

fatores de risco cardiovasculares, Rezende et al (2006) estudaram 125 homens. 

Observou-se que a frequência de sobrepeso e obesidade foram de 40% e 15,2%, sendo 

os valores superiores aos encontrados nessa pesquisa. Isso pode estar relacionado ao 

fato de que quase metade da amostra foi selecionada por encaminhamento médico, ou 

seja, já apresentava algum fator inerente ao excesso de peso.   

 

Dados da OMS (2011) afirmam que a circunferência da cintura (CC) acima de 0,90 

representa risco de doenças metabólicas e acima de 0,94 apresenta risco aumentado. De 

acordo com os dados coletados a RCQ dos voluntários dessa pesquisa, está classificada 

segundo Guedes e Guedes (2006), como risco moderado (em torno de 0,83- 0,88), pois 

essa variável maior que 0,89 significa risco aumentado. Cabral et al (2009) realizaram 

um estudo de caráter experimental para comparar os efeitos de diferentes formas de 

treinamento e estilo de vida em adultos velhos de 60 a 69 anos, de ambos os sexos em 

que havia grupos experimentais que praticavam atividade física regular e um grupo 

controle formado por indivíduos sedentários, quanto a RCQ nos homens, verificaram 

diminuição para os grupos experimentais, o que não aconteceu no controle, 

confirmando os benefícios de um estilo de vida ativo para saúde.  

 

Segundo Guedes e Guedes (2006), o valor recomendado como gordura para homens é 

de 12 a 15% do peso corporal. Em geral, os dados coletados demonstram que a amostra 

da presente pesquisa apresenta um percentual de gordura corporal no valor de 

15,55+6,77 e a média populacional é de 15% segundo Lohman (1992), ou seja, eles 

estão dentro da média.   

 

Freitas Júnior et al (2010) pesquisaram o relacionamento de diferentes domínios da 

atividade física habitual com indicadores de risco cardiovascular em adultos jovens do 

sexo masculino, com uma amostra de 32 homens estudantes de educação física de uma 

universidade pública e encontraram valores da %GC de 19,2+5,4, os valores 

encontrados por eles foram significativamente maiores do que os do presente estudo, 
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mas vale ressaltar que o método utilizado para obtenção dessa estimativa foi a 

impedância bioelétrica e no presente estudo essa variável foi calculada através da 

medida de três dobras cutâneas.  

 

Rezende et al (2006), encontraram para essa variável valores de 28,19+ 6,96% entre os 

homens, sendo esses valores  significativamente superiores aos encontrados na presente 

pesquisa, lembrando que grande parte da amostra foi encaminhada à pesquisa pelo 

médico por ter algum fator relacionado com o excesso de peso e o método utilizado foi 

bioimpedância tetrapolar, sendo assim podemos considerar que os resultados desse 

estudo já eram tendenciosos ao maior valor de %GC . 

 

O IAFH dos seminaristas voluntários foi estimado de forma geral em 7,36+1,21. Em 

seu estudo, Freitas Júnior et al (2010)  encontraram   entre os voluntários valores de 

2,77+ 0,7; 4,33 +1,6; 2,71+ 0,8; 9,81+ 2,5 para respectivamente IAFT, IAFE, IAFL, 

IAFH, sendo valores em média maiores do que os encontrados no presente trabalho, 

exceto o IAFL que tem valores muito semelhantes, como sua amostra é constituída por 

estudantes do curso de educação física de uma universidade pública,  sua prática 

habitual de atividade física é consideravelmente maior que a dos seminaristas alvos da 

presente pesquisa, provavelmente pelo fato desse curso conter peculiaridades como 

aulas práticas relacionadas à atividade física, enquanto os seminaristas têm a educação 

física apenas duas vezes na semana, e durante todas as outras aulas permanecem quase 

todo o tempo sentados. 

 

GRIPP et al (2011), pesquisaram a prontidão para atividade física, os fatores de risco 

cardíaco e o nível de atividade física em universitários de educação física de uma 

universidade pública, comparando os estudantes dos anos iniciais com os dos anos 

finais, encontraram valores de 2,63 + 0,60; 2,88 + 1,04; 2,66 + 0,69; 8,17 + 1,58 para 

respectivamente IAFT, IAFE, IAFL, IAFH, nos alunos dos anos iniciais e valores de 

2,63 + 0,67; 2,81 + 1,36; 2,78 + 0,64; 8,23 + 2,03  respectivamente, IAFT, IAFE, IAFL, 

IAFH para os alunos dos anos finais. O não encontrando diferenças no índice de 

atividade física em relação ao tempo de permanência dos alunos no curso. Comparando 

esses resultados com os da presente pesquisa, pode-se observar que as variáveis IAFE e 

IAFL não têm alteração significativa de um trabalho para o outro, já o IAFT e o IAFH 
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são maiores, isso se deve ao fato das aulas do curso de educação física serem 

constituídas de muitas disciplinas práticas. Esse resultado se diferencia da pesquisa de 

Freitas Júnior et al (2010)  pois estes autores encontraram IAFE bem elevado para os 

estudantes de educação física de outra universidade pública, como mostrado 

anteriormente, esse índice pode depender das características da própria universidade e 

da região onde estão inseridos, pode haver uma maior cultura de esporte e programas de 

exercícios físicos extraclasse. 

 

Em pesquisa realizada para verificar o comportamento sedentário em 4210 estudantes 

do ensino médio Tenório et al (2010) concluíram que a participação nas aulas de  

educação física foi um fator associado tanto à prática de atividade física quanto à 

exposição a comportamento sedentário em dias do fim de semana, pois os mesmos já 

que  tinham aulas de educação física regularmente na escola, acreditavam que isto era 

suficiente, não praticando assim outros tipos de atividade física regular no final de 

semana. Apesar do público alvo da presente pesquisa ser diferente e com outra faixa 

etária não deixam de ser estudantes, e refletindo sobre a fala de Tenório et al. (2010), 

pode-se pensar que talvez por terem aulas de educação física em seu curso superior os 

seminaristas, assim como os estudantes do ensino médio, acreditam já terem ali uma 

prática de atividade física suficiente, não procurando assim outras práticas regulares no 

tempo livre ou nos fins de semana. 

 

O índice de atividade física habitual dos seminaristas em comparação com outras 

pesquisas feitas com estudantes e com outros públicos não é tão baixo, demonstrando 

que o fato de se dedicarem à vida religiosa não é um impedimento para uma vida mais 

ativa fisicamente. Os estudos utilizados, na discussão, demonstram que o nível de 

atividade física dos vários grupos investigados é baixo, do mesmo modo que o da 

amostra da presente pesquisa, sendo assim deve-se ter uma maior preocupação com a 

implantação de políticas públicas voltadas a atividade física para todos esses  públicos. 

 

Na tabela 5, podemos observar que de maneira geral, há uma porcentagem significativa 

de voluntários dessa pesquisa que apresenta fatores de risco para saúde. Esses fatores 

muitas vezes são vinculados a uma dieta pouco saudável e a inatividade física. 
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Como no seminário todos têm a mesma alimentação e seguem basicamente a mesma 

rotina diária, e alguns apresentam esses fatores e outros não, pode-se relacionar as 

questões fisiológicas de cada indivíduo, levando a crer que eles devem ter um programa 

de atividade física diferenciado e uma dieta alimentar balanceada, pois se, por exemplo, 

os 3 indivíduos que apresentam grau de obesidade continuarem com a mesma rotina,  

provavelmente, terão sérios problemas  relacionados a essa patologia futuramente. 

 

A realização dessa pesquisa permite observar a mudança de um paradigma no que 

concerne à atividade física, pois até então, os candidatos a vida religiosa nem sempre 

tiveram a preocupação com o bem estar físico, uma vez que faziam uma opção 

espiritual, as demais opções eram alijadas ao mundo material. Confirmando essa idéia 

percebe-se a presença da educação física no quadro de rotina semanal da instituição em 

estudo, e também a presença de espaços e materiais destinados a atividade física. 

 

Os resultados das variáveis de estudo mostram uma diferença nos valores encontrados 

em outras pesquisas que também utilizaram essas medidas, os resultados foram 

influenciados não só pelos métodos utilizados, mas principalmente pelas características 

de cada grupo amostral. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os dados dessa pesquisa permitem-nos concluir que os seminaristas estudantes em 

regime de internato dos cursos de Filosofia e Teologia do Seminário Provincial Sagrado 

Coração de Jesus, situado na cidade de Diamantina-MG, têm um nível de atividade 

física baixo, principalmente devido à rotina de estudos e tarefas religiosas, mas esse 

nível não se difere de outros tipos de estudantes, somente daqueles que têm em seu 

curso atividade física evidenciada. No geral, os seminaristas apresentam indicadores 

antropométricos dentro da média populacional, classificando-os como de baixo a 

moderado risco para saúde.  Esse perfil antropométrico e do nível de atividade física 

não é alterado durante os anos de formação no Seminário. Todavia, em uma análise 

individual, podemos detectar um número considerável de estudantes que, apesar da 

pouca idade, já apresentam fatores de risco para a saúde. Tal situação indica a 
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necessidade de ações institucionais e mudanças pessoais para a aquisição de hábitos 

saudáveis, principalmente a adoção do estilo de vida ativo e uma alimentação saudável. 
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ANEXO A 

 

Questionário do nível de prática habitual de atividade física  

Nº de Inscrição  ............................................... Período........   Idade                 Sexo..................    

Q1- Sua principal ocupação profissional:  

(1) Nunca (2) Raramente (3) Algumas vezes (4) Frequentemente (5) Sempre 1 2 3 4 5 

Q2- Para realizar as atividades em seu trabalho você permanece sentado      

Q3 -Para realizar as atividades em seu trabalho você fica em pé:      

Q4 - Para realizar atividade em seu trabalho você necessita caminhar:      

Q5 - Para realizar atividades em seu trabalho você necessita carregar carga:      

 

( 1) Nunca (2) Raramente (3) Algumas vezes (4) Frequentemente (5) Muito freqüente 1 2 3 4 5 

Q6 - Após um dia de trabalho você se sente cansado ou fatigado:                          

Q7 - Para realizar as atividades em seu trabalho você transpira:                              

 

(1) Muito leve  (2) Leve (3) Moderado (4) Intenso (5) Muito Intenso 1 2 3 4 5 

Q8 - Em comparação com o trabalho de outras pessoas da mesma idade, o seu trabalho é 

fisicamente:  

     

 

Q9 - Você pratica algum tipo de esporte ou está envolvido em 

programa de exercício físico 

SIM (   ) NÃO (   ) 

Caso não pratique nenhum tipo de esporte / programa de exercício físico, ir para a questão 10. 

9.1 Como primeira opção, esporte/ programa de exercícios físicos que você mais frequentemente pratica apresenta 

intensidade:  

(   ) Baixa            (   ) Moderada        (   ) Elevada 

9.2 Durante quantas horas/semana você pratica esse esporte/programa de exercício físico. 

(   )  < 1h           (   )        1-2 h                (   ) 2-3 h     (   ) 3-4 h    (   ) > 4 h 

9.3 Durante quantos meses/ano você pratica esse esporte/programa de exercícios físicos. 

(   )  < 1 mês           (   )        1-3 meses       (   ) 4-6 meses     (   ) 7-9 meses    (   ) > 9 meses 

9.4 Caso você apresente uma segunda opção á pratica de esporte/programa de exercícios físicos, esta é de 

intensidade: 

(   ) Baixa            (   ) Moderada        (   ) Elevada 

Caso não exista uma segunda opção á pratica de esporte/programa de exercícios físicos, ir para a questão 10 

9.5 Durante quantas horas/semana você pratica esse esporte/programa de exercício físico. 

(   )  < 1h           (   )        1-2 h                (   ) 2-3 h     (   ) 3-4 h    (   ) > 4 h 

9.6 Durante quantos meses/ano você pratica esse esporte/programa de exercícios físicos. 

(   )  < 1 mês           (   )        1-3 meses       (   ) 4-6 meses     (   ) 7-9 meses    (   ) > 9 meses 

 

 ( 5) Muito elevada (4) Elevada (3) Iguais (2) Baixas (1) Muito baixas 5 4 3 2 1 

Q10 Em comparação com outras pessoas de mesma idade, você acredita que as atividades que 

realiza durante seu tempo livre são fisicamente:  

     

 

(1) Nunca (2) Raramente (3) Algumas vezes (4) Frequentemente (5) Muito freqüente 1 2 3 4 5 

Q11 Nas atividades de lazer e de ocupação do tempo livre você transpira               

 

(1) Nunca (2) Raramente (3) Algumas vezes (4) Frequentemente (5) Sempre 1 2 3 4 5 

Q12 Nas atividades de lazer e de ocupação do tempo livre você pratica esportes      

Q13 Nas atividades de lazer e de ocupação do tempo livre você assiste á TV:      

Q14  Nas atividades de lazer e de ocupação do tempo livre você caminha      

Q15  Nas atividades de lazer e de ocupação do tempo livre você anda de bicicleta:      

 

( 1) < 5 min  (2) 5-15 min (3) 15 a 30 min (4) 30 – 45 min (5) > 45 min 1 2 3 4 5 

Q16 Durante quanto tempo por dia você caminha e/ou anda de bicicleta para ir ao 

trabalho/escola/ compras. 
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ANEXO B 

 

  

http://www.efdeportes.com/ Acessado em 15 de novembro de 2011. 

Regras da Revista 

 NOTAS 

O texto do artigo deve ser produzido em formato digital (conveniently. Doc ou. 

Rtf). Devem ser enviados para nosso endereço de e-mail anexado a uma 

mensagem. Deve ser corrigida, sem ortografia ou estilo. Evitar notas de rodapé. Se não 

for possível, deve aparecer no final do texto. O texto deve ser enviado com o formato de 

texto o mais neutro possível (sem recuo, Arial ou Times New Roman, por exemplo). 

Pode ser escrito em qualquer idioma, de preferência Espanhol, Português, Inglês, 

Francês ou Italiano. Eo tamanho que o autor vê o ajuste. Recomenda-se em qualquer 

caso, exceder 3.900 caracteres. 

O texto deve ser acompanhado com: informações sobre o autor e / ou autores, retomar 

resumo, bibliografia, se necessário, palavras-chave e resumo do artigo. Você também 

deve incluir um número de telefone, endereço e e-mail. Deve esclarecer se você tem 

uma página pessoal na WWW. 

Pode ser acompanhado de: (.. JPG ou GIF) fotografia do autor ou autores e ilustrações, 

fotografias, gráficos, desenhos, de preferência em papel ou em formato digital a cores 

ou a preto e branco também fez som mp3, animação por computador dentro WMV,. 

AVI ou outro formato compatível com HTML. 

Bem-vindos também ajuda nos formatos acima, com links para o conteúdo da revista 

(ilustrações, por exemplo). O documento original enviado para a digitalização não são 

devolvidos. 

Não publicado : textos com conteúdo que promova qualquer tipo de artigos social, 

racial, sexual ou religiosa ou já publicados em outros sites na World Wide 

Web. Aprovação deve ser apresentado pelo Comitê de Ética, se aplicável. 

Uma vez que o texto seja aceito para publicação e, em seguida, publicado, não 

autoriza a republicação ou copiado para outro site, ou outro formato digital ou em 

papel. 

Completa carta de encaminhamento e enviá-lo juntamente com o artigo anexado 

ao efdeportes@gmail.com . Você receberá um aviso de recebimento. 

 

http://www.efdeportes.com/
http://www.efdeportes.com/carta.zip
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Declarações de responsabilidade e conflito de interesses e transferência de direitos 

autorais 
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Lecturas: Educación Física y Deportes 

EFDeportes.com - ISSN 1514-3465 

  

Encaminhamos o manuscrito “Nível de atividade física e perfil antropométrico de 

seminaristas católicos em regime de internato da cidade de Diamantina-MG” para 

possível publicação no Periódico Lecturas: Educación Física y Deportes. O manuscrito 

tem como autores: Nomes dos autores. 

 Declaração de responsabilidade e conflito de interesses 

Os autores declaram que participaram da concepção, análise de resultados e 

contribuíram efetivamente na realização do artigo: “Nível de atividade física e perfil 

antropométrico de seminaristas católicos em regime de internato da cidade de 

Diamantina-MG”. 

Tornam pública a responsabilidade pelo seu conteúdo, que não foram omitidas 

quaisquer ligações ou acordos de financiamento entre os autores e companhias que 

possam ter interesse na publicação deste artigo. Afirmam que não tem qualquer conflito 

de interesse com o tema abordado no artigo, nem com os produtos/itens citados. 

 Declaramos que o artigo citado acima é original e que o trabalho não foi enviado a 

outro periódico científico e não o será, enquanto sua publicação estiver sendo 

considerada pelo Periódico Lecturas: Educación Física y Deportes, quer seja no formato 

impresso ou eletrônico. 

  

Transferência de direitos autorais 

Declaramos que, em caso de aceitação do artigo, o periódico Lecturas: Educación Física 

y Deportes passa a ter os direitos autorais a ela referentes, que se tornarão propriedade 

exclusiva do referido periódico, vedado a qualquer reprodução, total ou parcial na sua 

http://www.efdeportes.com/
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versão original ou em outra língua em qualquer outra parte ou meio de divulgação, 

impressa ou eletrônica. 
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