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O objetivo deste estudo foi analisar a relação entre comportamentos sedentários e a massa 

óssea em adolescentes. Trata-se de um estudo transversal conduzido em 104 adolescentes, de 

ambos os sexos, com idade de 10 a 14 anos de uma escola pública municipal da cidade de São 

José/SC. O tempo despendido em comportamentos sedentários específicos e total foi estimado, 

respectivamente, por meio de questionário e acelerometria. Os parâmetros ósseos foram coletados 

por meio da absorciometria por dupla emissão de raio-X (DXA). O teste de correlação de 

Spearman foi utilizado para analisar a correlação entre a massa óssea e os comportamentos 

sedentários. As análises foram conduzidas estratificadas de acordo com a classificação do peso 

dos adolescentes em eutróficos e sobrepesos. De acordo com os resultados, observou-se 

correlações positivas entre navegando na internet para fins não escolar e a densidade mineral 

óssea (DMO) total e lombar tanto entre os eutróficos quanto entre os sobrepesos bem como 

correlação positiva do CMO lombar com a variável navegar na internet para fins não escolares. 

Entre os adolescentes com sobrepeso houve correlação positiva do CMO total e lombar com 

navegar na internet com fins não escolares. Pesquisadores relataram que essa relação pode ser 

explicada pelo fato de que estar engajado em comportamento sedentário não significa 

necessariamente que o indivíduo não pratique atividade física (GABEL, Leigh et al.; 2015) e que 

períodos de descanso entre as sessões de atividades físicas osteogênicas permitem a adaptação 

fisiológica decorrente do estímulo realizado sobre a massa óssea (ROBLING, Alexander G.; 

BURR, David B.; TURNER, Charles H.; 2000). Dessa forma, acredita-se que tal relação ocorra 

somente como forma de descanso, permitindo ao osso se reestabelecer por meio do aumento da 

atividade dos osteoblastos (células formadoras de massa óssea), estimulado pela atividade física 

de impacto, e não pelo engajamento em longos períodos de comportamentos sedentários, hipótese 

que deve ser confirmada em estudos futuros. Nos eutróficos, ainda, foi observada correlação 

negativa entre o uso de computador e DMO lombar. Alguns comportamentos sedentários podem 

ser mais prejudiciais para a massa óssea do que outros (GRACIA-MARCO, Luis et al.; 2012). O 

tempo gasto em atividades, predominantemente, em posição sentada tem sido considerado 

prejudicial à massa óssea se incorporada por longos períodos de tempo (CHASTIN, Sebastien 

FM; MANDRICHENKO, Oleksii; SKELTON, Dawn A.; 2014). Ainda, mesmo que não tenha 

um efeito direto e negativo sobre o metabolismo ósseo, o tempo despendido em comportamento 
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sedentário (tempo sentado) pode substituir as atividades osteogênicas motivando os adolescentes 

a permanecerem por mais tempo nesse comportamento e por esse motivo o tempo de tela deve 

ser considerada uma preocupação (CHASTIN, Sebastien FM; MANDRICHENKO, Oleksii; 

SKELTON, Dawn A.; 2014). De acordo com os achados é possível concluir que o uso da internet 

para fins não escolares esteve relacionado a DMO em ambos os grupos, ao CMO da coluna 

lombar em ambos os grupos e ao CMO do corpo todo do grupo caso; por outro lado, o uso do 

computador se correlacionou inversamente com a DMO na lombar nos eutróficos. Diante disso, 

pesquisas relacionadas ao tema com amostras maiores e com delineamento longitudinal são 

necessárias, as quais podem comprovar ou refutar os resultados do presente estudo, bem como 

estabelecer com maior precisão a relevância dessas informações para a saúde pública. 

 

 

  


