
E-mail para contato: emerson01duarte@gmail.com IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA

Autor(es): Emerson Rodrigues Duarte; Daiane Marques Souza de Almeida

Palavra(s) Chave(s): Sobrepeso, Obesidade, Exercício físico, Barreiras,

Título: ADULTOS COM SOBREPESO OU OBESIDADE E SUAS BARREIRAS PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO

Curso: Educação Física - Bacharelado

Saúde

RESUMO

No Brasil, dados recentes apresentam um aumento significativo nos casos de sobrepeso e obesidade. A obesidade e o sobrepeso estão 
associados a diversas doenças crônicas não transmissíveis, podendo estar relacionada a fatores ambientais, como o sedentarismo, que é visto 
atualmente como um problema mundial de saúde. Reconhece-se que a prática sistematizada de exercícios físicos está associada a diversos 
benefícios ao organismo, podendo ser um fator protetor para uma série de males. Tornar a prática de atividade física um hábito requer a 
superação de barreiras. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo analisar as barreiras para a prática de exercício físico em adultos 
classificados com sobrepeso ou obesidade. Participaram desse do 30 adultos (homens=15; média de idade=35,93 anos; DP=7,27; IMC=
30,34Kg/m2; DP=3,46; mulheres=15; média de idade=40,20 anos; DP=8,96; IMC=29,57Kg/m2; DP=2,11), em dois grupos, Grupo Sobrepeso (GS; 
n=14; média de idade=34,57anos; DP=6,37; IMC=27,09Kg/m²; DP=1,07) e Grupo Obesidade (GO; n=16; média de idade=41,13 anos; DP=7,33; 
IMC=32,47Kg/m²; DP=2,12). Foi aplicado o Questionário de Percepção das Barreiras para prática de Atividades Físicas. Trata-se de um 
instrumento com 19 itens que potencialmente podem dificultar o processo de tomada de decisão do indivíduo no que diz respeito à prática 
regular de atividade física.  Os dados foram analisados através de provas de estatística descritiva. O GS indicou com maior escore de respostas a 
“jornada de trabalho extensa” (média= 2,36; DP= 1,17), seguido por “compromissos familiares (pais, cônjuge, filhos, etc.)” (média= 2,14; DP= 
0,88) e “falta de recursos financeiros” (média= 1,86; DP=1,04). Os itens com menor escore foram “medo de lesionar-se” (média= 0,29; DP=0,45), 
seguido por “falta de espaço disponível para a prática” (média= 0,50; DP= 0,64), “falta de habilidades físicas” (média= 0,50; DP= 0,64) e “ambiente 
insuficientemente seguro (criminalidade)” (média= 0,50; DP= 0,57) todos três com mesmo valor de média, e “limitações físicas (p. exemplo, 
muscular ou articular)” (média= 0,71; DP= 0,82). Para o GO foi o fator “falta de energia (cansaço físico)” (média= 2,63; DP=0,92) como item com 
maior valor de média, seguido de “falta de interesse em praticar” (média= 2,56; DP= 0,81) e “jornada de trabalho extensa” (média= 2,38; DP= 
0,92) sendo os fatores com menores valores “ambiente insuficientemente seguro (criminalidade)” (média= 0,56; DP= 0,70), “mau humor” 
(média= 0,63; DP= 0,86) e “preocupação com a aparência durante a prática” (média= 0,75; DP= 0,84). Assim conclui-se que as principais barreiras 
percebidas para a prática de exercício físico em adultos com sobrepeso ou obesidade foram “jornada de trabalho extensa”, “falta de energia 
(cansaço físico)” e “compromissos familiares (Pais, cônjuge, filhos, etc.)”.
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