J Pediatr (Rio J). 2020;96(1):4---7

www.jped.com.br

EDITORIAL

Sex and age disparities in physical activity among
Brazilian adolescents: nature or nurture?夽,夽夽
Desigualdades de sexo e idade na atividade física entre adolescentes
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Muitos consideram a atividade física como a melhor
aquisição para a saúde pública.1 A prática regular de atividade física proporciona uma infinidade de benefícios à
saúde para pessoas de todas as idades, inclusive risco reduzido de doenças cardiovasculares, diabetes, vários tipos de
câncer, quedas, demência e obesidade.2,3 Dados recentemente publicados mostram que 39% dos adultos e 85% dos
adolescentes na América Latina são fisicamente inativos.4,5
No Brasil, 47% dos adultos e 81% dos adolescentes (78% dos
meninos e 84% das meninas) não preenchem os níveis mínimos recomendados de atividade física.3,4
Há um declínio nos níveis de atividade física na transição
da infância para a adolescência e da adolescência para a
idade adulta.6,7 A adolescência representa um período na
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vida em que traços de personalidade, valores, crenças e
hábitos relacionados à saúde começam a se definir. Como
tal, é um período crítico para reforçar a adoção de estilos
de vida ativos, que podem ser levados até a idade adulta.
Entre os principais determinantes conhecidos dos níveis
de participação na atividade física (em todas as fases da
vida) estão dois fatores biológicos: sexo e idade. No artigo
‘‘A associação entre variáveis sociodemográficas e níveis
de atividade física em adolescentes é mediada por apoio
social e autoeficácia?’’ publicado nesta edição,8 Cheng et al.
dão um passo adiante interessante e muito necessário para
aumentar nosso conhecimento sobre as possíveis causas
através dos quais sexo e idade influenciam os níveis de atividade física entre os jovens. As mulheres são menos ativas
do que os homens.9 Esse é um fato bem conhecido e é verdade em todos os cenários (inclusive os países da América
Latina5 ), estratos socioeconômicos e grupos etários. Mas por
que isso ocorre? Alguns criaram hipóteses sobre mecanismos biológicos potenciais para explicar essas diferenças. Por
exemplo, as mulheres têm menos massa muscular e poder
anaeróbico do que os homens e tendem a amadurecer mais
cedo.10,11 Também tem sido sugerido que os homens podem
ser, de um ponto de vista evolucionário, ‘‘programados’’
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para gostar mais de esportes do que as mulheres e participar
de mais atividades que incluam movimentos em geral (nossos
ancestrais humanos masculinos eram caçadores, provedores
e protetores, enquanto as fêmeas eram coletoras e cuidadoras domésticas; dois papéis com diferenças substanciais
no gasto de energia).12 Entretanto, outros têm apontado a
influência que fatores psicológicos e sociais relacionados ao
gênero podem ter nessa relação.13 Da mesma forma, aqueles
com idade mais avançada são menos ativos do que seus pares
mais jovens.6,9,14 Isso não é verdade apenas quando se comparam adultos mais velhos com grupos etários mais jovens.
Um adolescente de 16 anos provavelmente será menos ativo
do que um adolescente de 15 anos, apesar do fato de nossos corpos atingirem seu potencial de maturação por volta
dos 22 anos. Assim, a questão de se os declínios na atividade física são puramente impulsionados pela biologia é
bastante intrigante. Será que nos tornamos menos ativos à
medida que envelhecemos devido ao esperado declínio funcional relacionado à idade, ou fatores psicossociais entram
em ação para reforçar menos movimentos à medida que
envelhecemos?
Cheng et al. abordaram os papéis potenciais de dois
importantes construtos psicossociais (autoeficácia e apoio
social) sobre os efeitos conhecidos do sexo e da idade
na atividade física.9 Eles o fizeram através de um
estudo bem conduzido, que tinha entre seus pontos fortes uma amostra representativa substancial de mais de
2.500 adolescentes do Norte do Brasil, o uso de medidas
culturalmente apropriadas e validadas e uma análise sofisticada para testar o hipotético papel do mediador (variável
intermediária) das duas variáveis psicossociais de interesse.
Esse é um dos primeiros estudos no Brasil e em toda
a região da América Latina que vai além da identificação
de correlatos de atividade física, tenta definir melhor as
vias específicas da ação. É, em sua essência, um estudo
mecanicista. Outra força crítica desse trabalho é que ele é
fundamentado em uma forte teoria comportamental --- algo
que muitas vezes falta em estudos correlatos e determinantes na América Latina, uma vez que o campo da ciência
comportamental na saúde pública permanece incipiente em
na região.15
Os dois construtos psicossociais estudados por Cheng
et al. não são triviais. Embora a autoeficácia e o apoio
social possam coletivamente ser agrupados sob o termo
abrangente de ‘‘variáveis psicossociais’’, eles representam
duas vias causais hipotéticas muito distintas. A autoeficácia aborda o papel do indivíduo como um autocondutor
do comportamento. De fato, algumas evidências sustentam que a autoeficácia é determinada principalmente pela
genética.16 Enquanto isso, o apoio social aborda o papel
do ambiente social ao influenciar o comportamento do
indivíduo. Portanto, essas duas variáveis psicossociais representam extremidades opostas do espectro do indivíduo-meio
ambiente. Cheng et al., portanto, exploraram os papéis da
natureza (autoeficácia) e da educação (apoio social) como
potenciais mediadores do efeito de dois determinantes biológicos conhecidos (sexo e idade) na atividade física. Eles
o fizeram em uma população (adolescentes brasileiros) na
qual essa questão de pesquisa não havia sido abordada anteriormente.
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Não surpreendentemente, uma interessante questão
de pesquisa produziu resultados igualmente interessantes.
Cheng et al. relatam evidências de um potencial papel mediador do apoio social, mas não da autoeficácia, no efeito
do sexo e da idade na atividade física entre adolescentes do norte do Brasil. Enquanto se aguarda a verificação
através de estudos longitudinais, seus achados sugerem que
uma das razões pelas quais os adolescentes brasileiros são
mais ativos do que as meninas é devido ao seu ambiente
social: tanto os amigos quanto a família apoiam mais a
participação dos meninos nas atividades físicas do que a
das meninas. Assim, esses resultados sugerem que uma das
causas subjacentes das disparidades nos níveis de atividade
física entre os sexos é que a sociedade não é tão favorável ao estilo de vida ativo entre as meninas adolescentes
quanto ao dos meninos. Isso sugere, de modo inerente,
que as normas sociais em relação aos papéis do gênero
e da atividade física que atuam na sociedade brasileira
são a causa básica dos diferentes níveis de atividade física
observados por sexo. Curiosamente, Cheng et al. não encontraram evidências de um papel mediador da autoeficácia
(um correlato frequentemente citado para atividade física
em outros estudos17 ) sobre a relação entre sexo e atividade
física entre adolescentes do norte do Brasil. Combinados,
esses dois achados sugerem que a solução para as disparidades nos níveis de atividade física entre adolescentes
brasileiros com base no sexo pode estar na mudança de normas e ambientes sociais, em vez de ter o indivíduo como
alvo. Intervenções com o objetivo de transformar o ambiente social do Brasil tão favorável e acolhedor para meninas
ativas, assim como para os meninos ativos, devem ser testadas.
Talvez ainda mais notável seja o resultado relatado que
mostra um potencial papel mediador do apoio social dos
pais sobre o efeito da idade na atividade física. Embora
seja bem aceito que a atividade física declina com a
idade, muitos atribuíam esse fato principalmente a fatores
biológicos.14 No entanto, esse estudo apresenta evidências
de que as influências sociais exercem um papel importante
nesse declínio entre os adolescentes. É importante ressaltar que a faixa etária estudada não foi muito ampla, pois
esse estudo foi restrito a adolescentes (de 14 a 19 anos).
Assim, o declínio observado com a idade não se deve ao
contraste de adultos versus adolescentes, ou de adolescentes versus crianças. Pelo contrário, é o resultado da
comparação de adolescentes mais velhos com adolescentes mais jovens. Duas características são interessantes em
relação a esse achado. Primeiro, que, como no sexo, a evidência de um papel mediador sobre a relação entre idade e
atividade física foi encontrada apenas para o apoio social,
e não para a autoeficácia. Assim, o papel significativo do
ambiente social (educação), em oposição ao impulso individual (natureza), é mais uma vez enfatizado. Segundo,
foi demonstrado que, nesse caso, apenas o apoio social
dos pais, e não o apoio social dos pares (amigos), atuou
como um mediador do efeito da idade sobre a atividade
física.
Parece que, em algum momento, à medida que os adolescentes ficam mais velhos, o apoio dos pais para a atividade
física diminui. Isso pode estar relacionado aos papéis e

6
atitudes que se espera que alguém tome como uma transição
para a vida adulta, que podem envolver um estilo de vida
mais sedentário. No entanto, também pode estar relacionado com menor envolvimento dos pais nas atividades de
seus filhos adolescentes, à medida que se tornam mais independentes e espera-se que assumam uma responsabilidade
cada vez maior por suas próprias condutas.
Independentemente do fator subjacente, esse estudo
sugere que uma maneira de prevenir o bem conhecido
declínio da atividade física relacionado à idade entre adolescentes brasileiros é manter ou até mesmo aumentar o apoio
dos pais para a atividade física nos estágios mais avançados
da adolescência.
Como os autores debatem, suas descobertas contrastam com as de seus pares em ambientes de alta renda.
Vale a pena ponderar sobre o fato de que Cheng et al.
não encontraram efeito mediador da autoeficácia (um fator
de impulso individual) sobre a relação entre sexo e idade
na atividade física entre adolescentes do norte do Brasil. Do nosso ponto de vista, isso apoia o fato de que, ao
explorar as potenciais vias de ação desses determinantes
aparentemente ‘‘padrão’’ da inatividade (sexo e idade),
o contexto local é importante. As sociedades brasileiras e
latino-americanas são bem conhecidas por suas fortes identidades coletivistas, com um sentido de comunidade muito
forte e, portanto, com uma influência mais forte de fatores coletivos versus individuais em todos os domínios da
sociedade e do comportamento.18
Por outro lado, os cenários nos quais a maioria das pesquisas mecanicistas sobre atividade física ocorreram, como
Estados Unidos, Canadá e norte da Europa, têm identidades
individualistas mais fortes.18 Seguindo essa lógica, faz sentido o fato que, em culturas nas quais o mérito individual é
mais valorizado (por exemplo, nos EUA), uma variável psicossocial que mede o impulso individual (autoeficácia) pode
atuar como uma intermediária na via que liga os fatores biológicos à atividade física. Da mesma forma, segue-se que o
apoio social pode atuar como uma variável intermediária
para essa relação em ambientes nos quais os valores coletivos desempenham um papel mais forte (por exemplo, no
Brasil).
Além dos papéis de identidades culturais coletivistas
versus individualistas, o amplo papel do contexto como
um direcionador dos resultados observados merece maior
exploração. Por exemplo, a falta de apoio social para as
meninas serem ativas no Brasil pode estar relacionada com
crenças e tradições históricas sobre os papéis de gênero, ou
com o risco real e/ou percebido de crime e violência entre
meninas em comparação com os meninos. Outro aspecto que
requer um estudo mais aprofundado por meio de análises de
desagregação e pesquisas futuras é se o papel mediador do
apoio social sobre o efeito do sexo e da idade na atividade
física entre adolescentes brasileiros é verdadeiro tanto para
atividades de lazer quanto de transporte. De maneira similar, os níveis de apoio social entre pares e parentes diferem
em diferentes estratos socioeconômicos? E entre diferentes
tipos de ambientes construídos?
Além disso, temos certeza de que a magnitude do efeito
do apoio social na atividade física é uniforme entre os sexos
e grupos etários no Brasil? Isto é, o sexo ou a idade atuam
como moderadores do efeito do apoio social na atividade
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física, como tem sido relatado para cenários de alta renda?17
As respostas a essas perguntas não são apenas interessantes, mas serão cruciais para projetar, testar e ampliar as
intervenções para efetivamente reduzir as disparidades de
gênero e idade nos níveis de atividade física entre adolescentes brasileiros.
Como os autores fazem bem em ressaltar, esse estudo
não deve ser interpretado como conclusivo. Embora uma
análise tenha sido conduzida para testar uma via causal
hipotética, que envolveu a identificação de potenciais mediadores, a natureza transversal dessa pesquisa impede a
inferência da causalidade. Estudos longitudinais são necessários para determinar sem sombra de dúvida as vias causais
de ação desses determinantes biológicos conhecidos dos
níveis de atividade física entre adolescentes do norte do
Brasil. No entanto, esse é claramente um passo muito importante na direção certa nesse campo de pesquisa no Brasil
e na América Latina como um todo, já que Cheng et al.
aventuraram-se na busca para elucidar potenciais mecanismos causais de ação, fundamentaram suas hipóteses e
métodos analíticos em forte teoria comportamental. Esse
estudo reafirma que os mecanismos de ação de determinantes biológicos bem conhecidos (idade e sexo) da atividade
física não são inteiramente biológicos. Em vez disso, como a
sociedade vê e interage com esses fatores biológicos (sexo,
idade) parece ser um modo crítico no qual eles influenciam
nossa saúde.
Os pesquisadores brasileiros continuam a ser pioneiros
no avanço do campo de atividade física e saúde pública
na América Latina.19 Trabalhos futuros em outros países da
região devem incorporar questões e métodos de pesquisa
semelhantes, abordar as vias causais dos determinantes
conhecidos da inatividade nesses cenários. Nos últimos dez
anos, temos visto um crescimento exponencial de estudos
com correlatos da atividade física em locais e por pesquisadores latino-americanos. Dando prosseguimento a isso,
são necessários projetos de estudos longitudinais, inclusive estudos experimentais, que estabeleçam mecanismos
causais de ação e incluam fortes estruturas de teoria comportamental.
Como demonstrado por esse e outros estudos, a região
da América Latina é caracterizada por um conjunto de
ambientes sociais, culturais e físicos únicos que influenciam conjuntamente a saúde.18,20 Isso garante abordagens
inovadoras específicas para o contexto e o cenário para
a promoção da atividade física --- como aquelas que
começaram a surgir na região, o Brasil é um país inovador
na aplicação de estratégias baseadas no local (por exemplo,
Academia da Saúde).
Pesquisadores de toda a América Latina --- a região mais
inativa do mundo --- devem trabalhar juntos através de
redes colaborativas e seguir o exemplo do Brasil. Devemos enfrentar o desafio de produzir pesquisas de alta
qualidade que sejam metodologicamente rigorosas e contextualmente relevantes, para gerar evidências impactantes
a fim de enfrentar a epidemia de inatividade em nossa
região.
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