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RESUMO 

Rodrigues EQ. Aspectos metodológicos da aferição de atividade física 

em crianças de 7 a 10 anos de idade por meio do acelerômetro: Revisão 

sistemática da literatura [dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade 

de Saúde Pública da USP; 2013. 
 

Introdução: Estudos mostram a importância de quantificar a atividade física 

e sua associação no processo saúde-doença. Esta tarefa não é simples, 

principalmente em crianças, por constituir um construto multidimensional que 

envolve atividades realizadas no lazer, em ambientes educacionais, 

vinculadas à ocupação e ao transporte. O acelerômetro está em destaque 

nos estudos epidemiológicos com adultos e crianças nos quais existe 

interesse na aferição de atividade física. Objetivo: Explorar aspectos 

metodológicos na aferição de atividade física por meio de acelerômetro em 

crianças de 7 a 10 anos. Metodologia: Estudo de revisão sistemática de 

trabalhos selecionados segundo passos pré-definidos: critérios de inclusão 

dos estudos; estratégia de busca; critérios para avaliação de qualidade dos 

estudos identificados; informações a serem extraídas. Entre as 

características de interesse estão as relacionadas à tecnologia do 

equipamento, à utilização, à população e às medidas de aferição. 

Resultados: Foram localizados 872 trabalhos nas 4 bases de dados 

(Pubmed, Embase, SPORTDiscus, Lilacs). Foram incluídos na revisão 68 

estudos com qualidade metodológica. Foi constatada a predominância de 

utilização de acelerômetros uniaxiais da marca Actigraph® (Modelos: GT1M; 



 
 

 
 

7164), com sua maior utilização na região do quadril direito, por sete dias da 

semana, com epochs de duração de 60 segundos, considerando como 

válida a informação de 3 ou mais dias de coleta e a presença de grande 

variedade de pontos de corte para diferentes níveis de intensidade e 

desfechos da atividade física. Conclusão: O acelerômetro é bastante 

utilizado em pesquisas epidemiológicas na aferição de atividade física por 

meio de counts, uma medida que não apresenta fácil entendimento. São 

aspectos metodológicos que limitam a comparação entre os estudos: 

diferentes marcas e modelos, diferentes número de dias de observação, 

grande variabilidade nas faixas etárias, diferentes durações do epoch e de 

pontos de corte. Identifica-se a necessidade de mais estudos metodológicos 

para elucidar a aplicabilidade do acelerômetro como instrumento de aferição 

da atividade física em crianças de 7 a 10 anos. 

 

Descritores: Criança, Atividade Física, Acelerômetro, Revisão Sistemática. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Rodrigues EQ. Aspectos metodológicos da aferição de atividade física 

em crianças de 7 a 10 anos de idade por meio do acelerômetro: Revisão 

sistemática da literatura./ Methodological aspects of physical activity 

measurement in 7-10 years old children by means of accelerometer: a 

systematic literature review [dissertation]. São Paulo: School of Public 

Health, USP; 2013. 

 

Background: Studies have shown the importance of quantifying physical 

activity and its association in health-disease process. This task is not easy, 

especially in children, because it represents a multidimensional construct that 

involves leisure activities, educational settings, linked to occupation and 

transportation. The accelerometer is frequently used in epidemiological 

studies with adults and children where there is interest in assessing physical 

activity. Objective: To explore methodological aspects in physical activity 

assessment using accelerometer among children aged 7 to 10 years. 

Methodology: Systematic literature review of studies selected according to 

pre-defined steps: inclusion criteria studies; search strategy, quality 

assessment criteria of studies identified; information to be extracted. Among 

the interest features, may be mentioned those related to the technology of the 

accelerometer, group of age and outcome measures. Results: It was found 

872 papers in four databases (PubMed, Embase, SPORTDiscus, Lilacs). 

Were included in the review, 68 studies showed methodological quality. It was 

found the predominant equipament was the uniaxial accelerometers 



 
 

 
 

Actigraph® (Models: GT1M, 7164), frequently fixated on the right hip, seven 

days a week, with epochs lasting 60 seconds, for valid the information it was 

observed 3 or more days of collection and the presence of a large variety of 

cutoff points for intensity levels and physical activity outcomes. Conclusion: 

The accelerometer is used in epidemiological research on the assessment of 

physical activity considering counts as measure but it has no easy 

understanding. The results depend on methodological aspects that limitate 

the use of this equipament such as differents brands and models, fixation 

sites, as well as different number of days of observation, very large group of 

age, different epoch duration and cutoff points for outcame definition. We 

identified the need for more methodological studies to elucidate the 

applicability of the accelerometer in children aged 7 to 10 years. 

 

Keywords: Children, Physical Activity, Accelerometer, Literature Review. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Para os seres humanos, o movimento físico é uma característica nata 

e natural. Para sobreviver na antiguidade, homens primitivos precisavam 

realizar movimentos básicos como correr, saltar, nadar, arremessar, trepar, 

equilibrar, lutar e caçar em busca de alimentos1.  

Na civilização grega e época da primeira olimpíada, surgiram os 

primeiros relatos do movimento corporal como importante aspecto da cultura 

grega que servia como elemento educativo2, social e de culto à beleza do 

corpo, além de sua relação com a saúde, sintetizada na afirmação de 

Hipócrates de que “… as partes corporais que são habitualmente utilizadas 

tendem a se fortalecer, enquanto aquelas menos usadas ficam mais fracas e 

predispostas a doenças”2. 

A atividade física desperta o interesse da área de saúde pública e 

epidemiologia, podendo-se citar o estudo de MORRIS et al.3 que associa as 

doenças cardiovasculares ao nível de atividade física no trabalho. Assume 

grande importância no mundo atual, podendo ser empregada na prevenção, 

controle e tratamento de doenças, tais como, dislipidemia4, doença 

coronariana, alguns tipos de câncer, doença de Parkinson, hipertensão 

arterial, interferindo de modo positivo no peso corporal, evidenciando assim, 

os benefícios de um estilo de vida fisicamente ativo5-10. 
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 Em crianças, a prática regular de atividade física exerce um papel 

essencial, pois além de influenciar no crescimento, auxiliando na formação 

do tecido ósseo e na composição corporal, também promove o 

desenvolvimento motor11-13, podendo refletir na criação de hábitos saudáveis 

que podem ser mantidos até a vida adulta14,15. 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS)10 estabelece que crianças e 

adolescentes com idades entre 5 a 17 anos, devem acumular pelo menos 60 

minutos de atividade física moderada a vigora (AFMV) diariamente. Essa 

recomendação também é adotada atualmente por profissionais da saúde no 

Brasil. 

Nas últimas décadas, apesar dos benefícios da prática de atividade 

física estarem bem descritos e estabelecidos, as prevalências de 

sedentarismo, obesidade e sobrepeso em crianças vêm aumentando em 

todas as faixas etárias, tanto em países de alta e quanto de média/baixa 

renda. No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) apontam que as prevalências de excesso de peso e obesidade em 

crianças de todas as regiões do país, entre os anos 1989 e 2009, sofreram 

aumentos expressivos16. Esse fator é preocupante, uma vez que a 

obesidade está relacionada a diversas doenças metabólicas, incluindo a 

síndrome metabólica, caracterizada pela presença de fatores de risco 

cardiovascular como hipertensão arterial, resistência à insulina, 

hiperinsulinemia, intolerância à glicose, obesidade central e dislipidemia, 

cada vez mais prevalente em crianças e adolescentes17. 
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Este quadro gera a importância de avaliações de atividade física de 

maneira precisa e confiável, que evidenciem a necessidade da adoção de 

medidas de saúde pública eficazes para o controle destes problemas. 

 

1.2. ATIVIDADE FÍSICA – CONCEITUAÇÃO 

 

Os movimentos corporais podem ser classificados como 

involuntários e voluntários. Movimentos involuntários consistem em 

contrações musculares involuntárias ou secreção glandular via estimulação 

sensitiva (exemplos: movimentos realizados durante o sono e a reação 

reflexa ao receber um susto)18. O movimento voluntário, por sua vez, está 

ligado diretamente ao córtex cerebral e na ativação simultânea de padrões 

funcionais armazenados em áreas, como medula espinal, tronco cerebral e 

cerebelo, que enviam a maioria dos sinais ativadores específicos para os 

músculos19,20. 

Todo movimento do corpo humano, seja de característica involuntária 

ou voluntária, provoca gasto de energia, sendo três componentes que 

compõem o gasto energético diário de uma pessoa: a taxa metabólica basal, 

o efeito térmico do alimento e o gasto energético resultado do movimento 

físico. A energia gasta pelo organismo para manter suas funções básicas é 

denominada de taxa metabólica basal21. Já o efeito térmico do alimento é o 

gasto acima do basal, provocado pela ingestão e absorção alimentar20; O 

último componente refere-se ao gasto energético acima das condições 

basais gerado por atividades físicas22. 
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O gasto energético pode ser representado em diferentes formas: 

demanda de oxigênio em litros por minuto (l.min-1), mililitros de oxigênio por 

quilograma de massa corporal por minuto (ml.kg-1.min-1) ou múltiplo da taxa 

metabólica de repouso (MET). Um MET equivale aproximadamente um 

consumo de oxigênio de 3,5 ml/kg/min21,23. 

CASPERSEN et al.24 definem a atividade física como qualquer 

movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte num 

gasto energético acima dos níveis basais. Esta definição, segundo BARROS 

e NAHAS23, considera quatro contextos principais em que ocorre a atividade 

física e são considerados as dimensões do construto atividade física: 

ü Atividades Ocupacionais (realizadas no trabalho ou na escola como 

aulas de educação física); 

ü Atividades Domésticas (realizada em casa ou no quintal); 

ü Atividades de Lazer (brincadeiras, jogos e outras atividades 

executadas em momentos de lazer mesmo as realizadas na escola 

durante o recreio); 

ü Atividades de Transporte (deslocamento entre locais, da casa para a 

escola ou ir até o mercado ou clube). 

Em estudos da atividade física relacionada à saúde, normalmente, 

a atividade física é classificada segundo os seguintes níveis de 

intensidade23:  

 

ü Leves: menos de 3 METs (Exemplo: caminhar normalmente, 

banhar-se, realizar tarefas domésticas, jogar boliche); 
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ü Moderadas: entre 3 a 6 METs (Exemplo: pedalar, jogar voleibol 

recreativo, lavar o carro, caminhar em passos rápidos); 

 

ü  Intensas ou vigorosas: mais do que 6 METs (Exemplo: correr, 

pedalar ou correr em ritmo forte, jogar futebol ou basquete, 

capinar ou cavar buracos). 

 

Os efeitos da atividade física sobre o organismo humano 

dependem de alguns fatores como tipo, frequência, intensidade e 

duração da mesma. O tipo se refere à forma como a atividade é 

realizada, incluindo grupos musculares envolvidos, uso de 

equipamentos e a posição do corpo. A frequência está associada ao 

número de vezes que a pessoa realiza atividade física durante um 

determinado período de tempo. Intensidade e duração refletem, 

respectivamente, o custo energético e o tempo gasto para a 

realização da atividade25,26. 

 

1.3. AFERIÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA 

 

A aferição da atividade física é fundamental para a compreensão das 

relações entre atividade física e saúde, possibilitando o delineamento de 

uma prescrição adequada para a manutenção da boa saúde27. Contudo, o 

conceito atividade física constitui um construto, sendo considerada uma 
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tarefa complexa por englobar diversas características como: intensidade, 

tipo, duração e a frequência.  

Existem mais de 30 diferentes métodos ou técnicas de aferição da 

atividade física e do gasto energético, podendo ser classificados em 

métodos diretos e indiretos de aferição23,28. Entre os métodos diretos para 

aferição da atividade física encontram-se a observação comportamental, 

acelerômetros e pedômetros; e para o gasto energético a calorimetria direta 

e a ingestão de água duplamente marcada; entre os métodos indiretos, tem-

se para aferição da atividade física os questionários do tipo recordatórios ou 

diários; para o gasto energético a calorimetria indireta e a frequência 

cardíaca (Quadros 1 e 2, respectivamente). 
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Quadro 1 – Métodos diretos para aferição da atividade física e do gasto 
energético. 
Métodos Descrição 
Observação 
Comportamental 

Consiste na observação e registro das atividades físicas realizadas por 
indivíduos. Pode ser observada individualmente ou em grupos, durante um 
determinado período de tempo. Permite identificar o tipo, intensidade e duração 
da atividade física, porém não é de fácil aplicação em grandes populações. 
Pode apresentar viés de observação29. 

Pedômetros Contador mecânico que grava movimentos de passos em resposta a aceleração 
vertical do corpo. A distância percorrida pode ser obtida por meio da calibração 
do equipamento à amplitude da passada. Apresenta um custo relativamente 
baixo, mas não captam informações sobre atividade sedentária, exercícios 
isométricos e atividades que envolva os membros superiores. Ainsworth et al.28 

relatam que os pedômetros tendem a subestimar distâncias em velocidades 
baixas e superestimar distâncias em caminhadas e corridas rápidas. Apesar da 
imprecisão podem diferenciar mudanças nos padrões de atividades físicas23. 

Acelerômetros Aparelhos portáteis sensíveis à aceleração e desaceleração do corpo humano, 
registrando eletronicamente esse processo em uma medida denominada 
counts. Permitem uma medida objetiva da frequência, duração e intensidade da 
atividade física. Porém apresentam limitações: não podem ser utilizados em 
atividades físicas em meio aquático; alguns modelos com tecnologia mais antiga 
(uniaxial) têm dificuldades para aferir atividades físicas que não envolvem 
movimento vertical; Não permite a identificação do tipo de atividade física 
(correr, pular, jogar bola) e o domínio em que é realizada (ocupacional, 
doméstica, lazer e transporte)23. 

Água 
Duplamente 
Marcada 
(Doubly Labeled 
Water) 

O princípio do método se baseia na administração de água marcada com 
isótopos de deutério e oxigênio. O deutério é eliminado como água, enquanto o 
oxigênio é eliminado como água e dióxido de carbono. A concentração destes 
elementos na urina e no ar expirado permite o cálculo da demanda energética. 
Apresenta grande precisão, com erro de medida em torno de 4 – 7%, a 
possibilidade de quantificação de atividade física por duas semanas e a 
aplicação em pessoas de qualquer idade. Também, apresenta custo elevado e 
necessidade de pessoas e equipamentos especializados para sua realização, o 
que torna o método inviável para estudos populacionais23,30,31. 

Calorimetria 
Direta 

Consiste em aferir a energia dispendida a partir da taxa de calor perdido pelo 
corpo para o ambiente durante o repouso e atividades físicas, aferido dentro de 
câmaras fechadas por meio do calorímetro. Apresenta grande precisão e um 
ambiente favorável para estudos controlados, entretanto, apresenta como 
principais desvantagens custo elevado, a combinação com medidas invasivas, 
grande demanda de tempo para aferição e um ambiente artificial que não 
representa as atividades realizadas na vida diária21,23,32. 
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Quadro 2 – Métodos indiretos para aferição da atividade física e gasto 
energético. 
Métodos Descrição 
Questionários, 
Recordatórios 
ou Diários  

Também conhecido como levantamento, este método envolve 
instrumentos na forma de questionários, recordatórios e diários de 
atividade física. Estas ferramentas são mais comumente empregadas em 
estudos epidemiológicos em larga escala23, por apresentar uma medida 
válida, com relativa facilidade e baixo custo. Podem ser auto-preenchidos 
ou com informações obtidas por meio de entrevistas20,33. Podem-se utilizar: 
a) diários, que permitem o detalhamento de todas as atividades físicas 
realizadas em determinado período de tempo ou preenchidos 
gradualmente, à medida que cada atividade vai ocorrendo; b) 
recordatórios, que possibilitam a aferição da duração, frequência e o tipo 
de atividade física realizada no último dia, semana ou mês; c) 
questionários gerais, compostos de itens curtos (1 a 4 itens) que avaliam 
níveis gerais de atividade física, sendo mais simples de completar, porém, 
são limitados em fornecer informações acerca de padrões específicos de 
atividade física; d) questionários históricos quantitativos se apresentam 
bem detalhados e permitem determinar o volume das atividades de lazer e 
ocupacionais por um longo período de tempo, podendo variar entre um 
ano até toda vida23. 

Monitores de 
Frequência 
Cardíaca  

Nós últimos anos, têm sido amplamente utilizados, com grande aceitação. 
Este método se fundamenta na relação de linearidade entre frequência 
cardíaca e gasto energético. O gasto energético é estimado a partir de 
ajustes de curvas individuais durante uma variedade de atividades em 
laboratório. Sua precisão é adequada em relação a mensuração da 
frequência cardíaca, porém, sua precisão relacionada ao gasto energético 
é limitada, pelo fato da frequência cardíaca alterar independente da 
atividade física. Em indivíduos sedentários, a frequência cardíaca média 
em 24 horas quase não ultrapassa os limites de repouso, dificultando a 
diferenciação entre atividade leves e moderadas. Contudo, a frequência 
cardíaca fornece informações acerca da intensidade, frequência e duração 
da atividade21,23,33. 

Calorimetria 
Indireta 

A produção de calor obtida a partir da taxa de troca gasosa associada ao 
substrato energético predominante. Nesse método de aferição, o indivíduo 
é mantido em uma câmara em que sua troca gasosa é controlada. 
Métodos portáteis e móveis que dispensam acomodar a pessoa em um 
laboratório, têm sido desenvolvidos, no entanto, a aplicação desse método 
é limitada para estudos epidemiológicos pela necessidade de adaptação 
do sujeito aos aparelhos e custo elevado21. 

 

Ao longo das últimas décadas, tem-se observado aumento do 

interesse na aferição de atividade física, no entanto, esta é uma tarefa difícil, 

nas diferentes fases da vida, especialmente em crianças34,35 por aspectos 

cognitivos e devido às características da atividade física nesta faixa etária, 

que pode ser descrita como formada por movimentos episódicos e 

intermitentes com picos de maior intensidade34. 
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Apontando, assim, para necessidade de utilizar métodos válidos, 

confiáveis e específicos para a idade e características cognitivas e da 

atividade física em crianças; caso contrário, podemos estar cometendo um 

erro na interpretação dos resultados. 

 

1.4 AFERIÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA EM CRIANÇAS POR MEIO DO 

ACELERÔMETRO 

 

O acelerômetro, desde 2001, é um instrumento bastante utilizado em 

estudos epidemiológicos na aferição de atividade física tanto em adultos 

quanto em crianças36. É um equipamento portátil (Figura 1), com dimensões 

variando entre 2,8 x 2,7 x 1cm a 7,1 x 5,6 x 2,8cm e peso entre 17 e 65 

gramas 35. 

Este instrumento é um sensor que capta as acelerações e 

desacelerações do corpo em uma faixa de frequência com magnitudes entre 

0,05 e 2g (aceleração é geralmente medida em unidades de aceleração 

gravitacional, em que 1 g é igual a 9,825 m.s-2)37 que permite aferir 

movimentos humanos, fornecendo uma medida da frequência, intensidade e 

duração da atividade física26,35. 
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Figura 1 – Exemplos de acelerômetros de diferentes marcas e aplicações. 
Extraído de http://esm-actigrafo.comze.com/actigrafia.html. Acesso em 12 de 
Outubro de 2012. 
 

Grande parte dos acelerômetros possuem sensores piezoelétricos 

que medem aceleração resultante de movimento físico. Um sensor de 

aceleração piezoelétrico é constituído por um elemento piezoelétrico e uma 

massa sísmica, instalado numa caixa38. São dois os principais tipos: o 

construído com haste dobrável (cantilever beam) e o com chip de circuito 

integrado (CI) (Figura 2)39. O primeiro apresenta uma haste anexada a um 

suporte em um dos lados que contém o elemento piezoelétrico e uma massa 

sísmica (mola circular com um cristal de quartzo). O acelerômetro com 

tecnologia chip de CI é mais recente e difere do primeiro por ter seu sensor 
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piezoelétrico encapsulado em uma placa de circuito eletrônico. Estes 

também possuem um elemento de condutância que permitem discriminar 

atividade sedentária da não utilização do monitor39. 

 

Figura 2 - Esquemática das duas configurações comuns de acelerômetros 
piezoelétricos 

 

Extraído de: CHEN e BASSETT38. 

 

Em ambos a aceleração exerce uma força sobre a massa sísmica; a 

massa sísmica faz com que o elemento piezoelétrico elétrico detecte a 

deformação nas formas de flexão (cantilever beam) ou à tensão ou 

compressão direta (nos sensores de chip integrado (IC)). O elemento 

piezoelétrico transforma esta compressão em sinal elétrico com amplitude e 

voltagem proporcional á aceleração detectada38. A carga de saída é 

proporcional à força que o cristal é submetido e pela segunda Lei de Newton 

também é proporcional à aceleração, daí o nome acelerômetro. 

O sinal elétrico é convertido em uma medida denominada count (1 

count é equivalente 16 milli-g por segundo)37, posteriormente agrupada por 

um período de tempo denominado de intervalo (epoch)36,40.  
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A quantidade de counts registrada para um determinado epoch é 

dependente da frequência e da intensidade do movimento, nesse sentido, 

quanto maior a intensidade e frequência do movimento, maior será a 

quantidade de counts registrada em um determinado período de tempo 

(epoch)26. 

Ressalta-se que existem mais estudos na literatura com modelos com 

haste dobrável, sendo os de chip de CI mais comuns em estudos que 

avaliam atividade física noturna e padrões de sono. Os modelos com haste 

dobrável necessitam de calibração periódica pelo fabricante, especialmente 

se a população for composta por crianças, pelas características da atividade 

física intensa e episódica39. 

A aceleração pode ocorrer em planos ou eixos diferentes. Os 

monitores de movimento podem ser uniaxiais, biaxiais ou triaxiais para os 

eixos ou planos (vertical, anteroposterior e lateral)41. Os modelos com haste 

dobrável são uniaxiais por serem sensíveis à flexão na vertical. Se 

permitirem flexão em outras direções são denominados omnidirecionais39. 

O local de fixação do monitor depende do objetivo do estudo. Se 

existir interesse em investigar a extensão nos membros superiores de 

acidente vascular cerebral, deve-se posicionar o equipamento no punho. 

Para aferir gasto energético, o lugar mais comum para posicionar o 

equipamento é no quadril ou na cintura. Segundo a literatura, dependo da 

marca e modelo o resultado pode diferir, por exemplo, se o aparelho for 

posicionado do lado direito ou esquerdo do quadril. Em estudos que utilizam 
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este monitor por mais de um dia, este fato se torna muito importante porque 

poderá se constituir em fonte de erro39. 

Para crianças este método parece ser adequado, uma vez que a 

literatura descreve boa aderência42-44. Entretanto, a sua utilização depende 

de características metodológicas que podem interferir nos resultados tais 

como o intervalo de tempo para a definição do epoch. 

EDWARDSON e GORELY45 afirmam que grande parte das pesquisas 

em crianças utilizam a duração do epoch de 60 segundos. No entanto, a 

atividade física da criança é caracteristicamente episódica com duração de 3 

a 22 segundos, o que poderia tornar inadequada a utilização do epoch com 

60 segundos, resultando em subestimação na quantificação da atividade 

física moderada ou vigorosa. Por crianças alternarem atividade física 

vigorosa e leve e, considerando a duração de observação de 60 segundos, 

tem-se que a quantidade média de atividade física em um minuto fica 

suavizada. A duração do epoch é importante se a atividade física de 

interesse for a intensa ou se realizada em períodos nos quais a 

característica de movimentos mais intensos de modo episódico for 

frequente, como os que ocorrem durante os recreios escolares. Neste caso, 

é possível que a duração do epoch menor seja de maior utilidade. 

Entretanto, esta duração parece não interferir na aferição da quantidade total 

de atividade diária45. 

Outro aspecto metodológico importante na utilização do acelerômetro 

é a escolha da quantidade de dias de monitoramento da atividade física. 

Esta tem implicações importantes relacionadas ao cumprimento do objetivo 
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proposto em um estudo, em relação aos gastos financeiros e à precisão 

desejada46. Segundo CORDER et al.47, não existe consenso sobre o número 

de dias necessários para a avaliação da atividade física. Mas, sabe-se que 

este número depende do tipo de atividade física de interesse (atividade 

física habitual, moderada, vigorosa ou não atividade). A literatura afirma que 

não está claro o efeito na variabilidade dos dados a inclusão de dias do fim 

de semana39. 

Falta consenso na literatura sobre os pontos de corte de counts que 

devem ser adotados para classificar a atividade física moderada a vigorosa. 

Segundo KIM et al.49, os diferentes pontos de corte existentes podem 

resultar em aplicações e estimativas de atividade física diversas, tornando 

difícil a comparação entre os estudos realizados com crianças. 

 

1.5. JUSTIFICATIVA  

 

Com base na diversidade de aspectos que podem influenciar a 

aferição de atividade física por meio do acelerômetro, vê-se como 

importante o desenvolvimento de estudo que considere de forma ampla os 

trabalhos publicados para análise dos aspectos metodológicos e 

identificação da interferência destes na aferição. 

 A população de estudo, a faixa etária de 7 a 10 anos de idade, 

apresenta altas prevalências de sedentarismo e comorbidades comuns em 

adultos. Neste sentido, estudar atividade física e sua implicação nessa 

população se tornam importantes. O acelerômetro consiste em método de 
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avaliação que vem sendo cada vez mais utilizado em estudos 

epidemiológicos, mas alguns aspectos metodológicos ainda precisam ser 

mais elucidados quando a população de interesse se refere a crianças, 

devido à característica da prática de atividade física deste grupo etário. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Explorar aspectos metodológicos do uso do acelerômetro na aferição 

de atividade física em crianças de 7 a 10 anos por meio de uma revisão 

sistemática da literatura. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar as características inerentes ao uso do acelerômetro por 

crianças de 7 a 10 anos de idade no que diz respeito ao: 

 

Ø Tempo de utilização;  

 

Ø Local de fixação e utilização;  

 

Ø Modelos de equipamento;  

 

Ø Medidas de aferição resultantes do uso e interpretação destas; 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de estudo metodológico que, por meio de revisão sistemática 

da literatura, busca informações publicadas em artigos científicos a respeito 

da aferição de atividade física utilizando-se o acelerômetro. Para a revisão 

sistemática foram seguidos os passos: definição de critérios de inclusão dos 

estudos; realização da busca dos estudos elegíveis por meio de estratégia 

pré-definida; avaliação de qualidade dos estudos identificados e extração de 

dados sobre aspectos metodológicos envolvidos na aferição de atividade 

física49. Estes itens são, a seguir, apresentados de modo detalhado. 

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DE ESTUDOS 

 

Constituíram critérios para identificação dos estudos elegíveis: 

utilização do acelerômetro de qualquer fabricante e modelo para aferição de 

atividade física em crianças hígidas ou com presença de obesidade, de 

ambos os sexos, com idade na faixa etária de 7 a 10 anos ou em parte dela 

(Quadro 3). 
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Quadro 3 – Critérios de inclusão de estudos no levantamento inicial. 

Características Detalhamento 

População de interesse Crianças de 7 a 10 anos ou parte deste grupo etário. 

Tipo ou modelo do equipamento Acelerômetro de qualquer fabricante e qualquer modelo. 

Aspectos relacionados à prática 
de atividade física 

Aferição de atividade física por meio de acelerômetro, 
realizada em qualquer ambiente ou local. 

Aspectos referentes à condição 
de saúde 

Crianças hígidas ou com presença de obesidade. 

 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DE ESTUDOS 

 

Para a identificação dos estudos, realizou-se a busca de artigos em 

bases de dados pré-definidas e, por meio de palavras-chave, definiu-se 

sentenças de busca para cada base. Os dados dos estudos identificados 

foram armazenados em gerenciador eletrônico de texto (EndNote Web). 

 

3.3.1 Bases de dados  

Foram utilizadas as seguintes bases eletrônicas de dados: 

Ø Embase: Base de dados de resumos e indexação, especializada na 

área de pesquisa biomédica e farmacêutica, sobressaindo-se 

especialmente em informações de revistas indexadas de mais de 70 

países; engloba as nomenclaturas MeSH e o conteúdo da MEDLINE 

produzido pelo National Library of Medicine (NLM). Tem acesso pelo 

SibiNet. 

Ø LILACS: É um índice bibliográfico da literatura relativa às ciências da 

saúde, publicada nos países da América Latina e Caribe, a partir de 

1982. Engloba além de artigos, outros tipos de literatura científica e 
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técnica, como teses, monografias, livros e capítulos de livros, 

trabalhos apresentados em congressos ou conferências, relatórios, 

publicações governamentais e de organismos internacionais 

regionais. Acesso pelo Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Ø PubMed (Medline): Desenvolvido pelo National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) e mantido pela National Library of 

Medicine, é a versão gratuita do banco de dados Medline, usando o 

tesauro de Medical Subject Headings. Consiste em um banco de 

dados que possibilita a pesquisa bibliográfica em mais de 17 milhões 

de referências de artigos médicos publicados em cerca de 3.800 

revistas científicas. Acesso livre pelo site http://www.pubmed.com 

Ø SPORTDiscus™ with Full Text (EBSCO): é a fonte mais abrangente 

de periódicos científicos de esportes e medicina esportiva, com textos 

completos de mais de 500 periódicos científicos indexados. Com 

cobertura em texto completo que remonta ao ano de 1985. Acesso 

pelo SibiNet. 

 

3.3.2 Palavras-chave e descritores  

As palavras-chave e descritores de assunto utilizados foram definidos 

para as características de interesse apresentadas no Quadro 3, a partir 

de buscas limitadas nas bases de dados citadas e em listas de 

referências bibliográficas de trabalhos já publicados (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Palavras–chave ou descritores de assunto segundo característica 
de interesse. 

Característica Palavras 

População de interesse Criança, crianças, child, children, childhood 

Tipo ou modelo de equipamento Accelerometer, accelerometry, acelerômetro, 
acelerometria 

Atividade física Motor Activity, physical activity, exercise, 
atividade motora, atividade física, exercício 

 

Como era de interesse abranger qualquer tipo de desenho de estudo, 

decidiu-se por não utilizar palavras-chave ou descritores referentes ao 

delineamento da pesquisa. 

 

3.3.3 Busca dos trabalhos 

Para assegurar que o processo de busca dos trabalhos fosse 

reprodutível, foram utilizadas frases construídas a partir das palavras-chave 

e descritores de assunto, utilizando-se de operadores booleanos: AND; OR 

e NOT, para ampliar ou restringir o número de estudos identificado. O 

Quadro 5 apresenta as sentenças de buscas utilizadas para cada base de 

dados, mantendo-se o formato dos campos de datas segundo o default de 

cada base. Foram ainda utilizados três limitadores para refinar a busca: 

período de publicação dos estudos de 2008 a 2012; idioma inglês, espanhol 

e português e estudo realizado com seres humanos. A definição do período 

de publicação (2008 a 2012) se justifica pelo interesse na busca de 

trabalhos mais recentes relacionados ao tema, seguindo os critérios de 

tempo de busca apropriado de 5 anos, sugerido por SAMPAIO e MANCINI50. 
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Para documentação das buscas foram registradas: a base dados; o 

dia da pesquisa; a sentença de busca e o número de trabalhos encontrados. 

As referências e resumos foram armazenados em banco de dados no 

software EndNote Web 3.5, que permite o gerenciamento, organização e 

exclusão de réplicas.  
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Quadro 5 – Sentenças de busca construídas a partir das palavras-chave e 
dos operadores booleanos, segundo a base de dados. 
Conjunto PubMed 

#1 ("exercise" OR "motor activity"[Majr]) 

#2 child[MeSH:noexp] 

#3 acceleromet*[Title/Abstract] 

#4 ("last 5 years"[PDat]) 

#5 (Humans[Mesh]) AND (English[lang] OR Portuguese[lang] OR Spanish[lang] 

#1 AND #2 AND 
#3 AND #4 AND 

#5 

("exercise" OR "motor activity"[Majr]) AND ("Child"[Mesh:noexp]) AND 
(acceleromet*[Title/Abstract]) AND ("last 5 years"[PDat]) AND 
(Humans[Mesh]) AND (English[lang] OR Portuguese[lang] OR Spanish[lang] 

 LILACS 

#1 acelerometr$ or acceleromet$ [Palavras do título] or acelerometr$ or 
acceleromet$ [Palavras do resumo] 

#2 "CRIANCA" [Descritor de assunto] 

#1 AND #2  acelerometr$ or acceleromet$ [Palavras do título] or acelerometr$ or 
acceleromet$ [Palavras do resumo] and "CRIANCA" [Descritor de assunto] 

 SPORTDiscus™ with Full Text (EBSCO) 

#1 AB (acceleromet* AND child*) 

#2 TI (acceleromet* AND child*) 

#3 SU ("Physical activity" OR "exercise") 

#4 Limitadores - Data de publicação: 20080101-20121231; Idioma: English, 
Spanish 

#1 AND #2 

AND #3 AND #4 

AB (acceleromet* AND child*) OR TI (acceleromet* AND child*) AND SU 
("Physical activity" OR "exercise") AND Limitadores - Data de publicação: 
20080101-20121231; Idioma: English, Spanish 

 Embase 

#1 'physical activity':de OR 'motor activity':de OR 'exercise':de 

#2 'school child':de 

#3 acceleromet*:ab OR acceleromet*:ti 

#4 [humans]/lim AND ([english]/lim OR [portuguese]/lim OR [spanish]/lim) 

#5 AND (2008:py OR 2009:py OR 2010:py OR 2011:py OR 2012:py) 

#1 AND #2 AND 
#3 AND #4 AND 

#5 

'physical activity' OR 'motor activity' OR 'exercise':de AND 'school child':de 
AND (acceleromet*:ab OR acceleromet*:ti) AND [humans]/lim AND 
([english]/lim OR [portuguese]/lim OR [spanish]/lim) AND (2008:py OR 
2009:py OR 2010:py OR 2011:py OR 2012:py) 
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3.3.4 Seleção inicial dos trabalhos – análise de elegibilidade 

Os resumos dos trabalhos identificados (E0 – Figura 3) foram lidos por 

dois avaliadores que, de modo independente, decidiram sobre a 

elegibilidade dos mesmos por meio do preenchimento de um instrumento 

que incluía as principais características de interesse: população de interesse 

(Crianças de 7-10 anos); estado de saúde da população estudada; utilização 

de avaliação de atividade física; utilização de acelerômetro (Apêndice 1). 

Não foram identificados trabalhos que não apresentassem resumo. No caso 

de falta de clareza sobre a elegibilidade do estudo, foi necessário ler os 

métodos. Discordâncias entre os avaliadores sobre a elegibilidade do estudo 

foram resolvidas por meio de discussão e consenso. Quando necessário, foi 

solicitada a participação de um terceiro avaliador que tinha o poder de 

decisão diante da divergência entre os dois primeiros avaliadores. Houve a 

necessidade da decisão do terceiro avaliador em apenas um resumo. 

Foram localizados, na busca nas bases de dados, 872 trabalhos, 

sendo 44,8% (n=391) na base Pubmed/Medline, seguida pelas bases 

Embase (29,7%, n=259), SPORTDiscus™ (24,2%, n=211) e LILACS (1,3%, 

n=11) (Apêndice 2). 

A transferência dos dados para o EndNote Web 3.5® permitiu a 

exclusão de 289 trabalhos (274 - duplicatas e 15 – fora do período de tempo 

especificado de publicação). Dessa forma, foram selecionados 583 trabalhos 

para leitura dos resumos. Por meio da leitura destes, decidiu-se por 304 

estudos elegíveis para análise de qualidade. Entre os estudos excluídos, 17 
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eram revisões sistemáticas. Uma vez que elegíveis segundo os critérios 

apresentados no Quadro 3 (Figura 4). 

 

3.4 ANÁLISE DE QUALIDADE DOS ESTUDOS 

 

A análise de qualidade dos artigos (E1, Figura 3) foi realizada por três 

avaliadores, por meio da leitura da Introdução, Objetivos, Métodos e 

apresentação dos resultados. Com base em critérios adaptados de DOWNS 

e BLACK51 (Anexo 1), os estudos receberam escores que possibilitaram a 

identificação dos considerados como apresentando qualidade metodológica. 

A proposta de DOWNS e BLACK51 (Anexo 1) contém 27 itens em 

forma de questões que abrangem cinco aspectos A1: apresentação 

(descrição dos objetivos, dos desfechos de interesse, das características da 

população de estudo, da intervenção, dos principais confundidores, da 

variabilidade dos dados, das perdas e do valor de p – questões 1 a 10); A2: 

validade externa (representatividade da população de estudo e do 

tratamento utilizado – questões 11, 12 e 13); A3: validade interna – viés 

(alocação “cega”, análise dos dados planejamento anterior, ajuste para 

diferentes tempos de seguimento – questões 14 a 20) A4: validade interna – 

confundimento (seleção de casos e controles de modos diferentes, em 

tempos diferentes, aleatorização, ajuste para confundimento e perdas – 

questões 21 a 26) e A5: poder estatístico para inferência (tamanho da 

amostra – questão 27).  
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Para o presente estudo, as questões (4, 8, 12 a 15, 19, 23, 24 e 27) 

referentes a ensaios clínicos não foram utilizadas quando os estudos tinham 

desenho coorte, caso e controle e transversal. Deste modo, ao final, foram 

utilizados 17 itens da lista original, fornecendo a pontuação máxima de 18 

pontos uma vez que as questões pontuavam 1 ou 0 com exceção da 

questão 5 que permitia pontuar 0, 1 ou 252. Para os artigos que tinham como 

desenho ensaios clínicos, somente a questão 27 da lista original não foi 

considerada, com pontuação máxima de 27 pontos.  

Foram considerados com qualidade metodológica os trabalhos que 

apresentassem escore igual ou superior a 80% da pontuação máxima. Para 

os estudos de coorte, caso controle e transversal o escore mínimo foi 14 

pontos e para os ensaios clínicos, 22 pontos. Estes foram posteriormente 

lidos na íntegra e utilizados para a extração de dados (E2, Figura 3).  
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 E0 

Trabalhos identificados 
“Os títulos e resumos dos trabalhos localizados cumprem os 

critérios de inclusão?” 

 

   
     
   
   
 SIM 

Trabalhos elegíveis  
 NÃO 

Trabalhos não 
incluídos 

 

 

 

   
    
    
 
 
 

E1 
Análise de qualidade 

Trabalhos adequados do ponto de vista metodológico? 

  

     
   
   

 SIM  NÃO   
     

   
 
 
 

E2 
Extração de  

dados 

  
Não incluídos 

na revisão 

  

     
 
Figura 3 – Processo de seleção de trabalhos para revisão sistemática. 
 

Os 304 estudos identificados para a de análise de qualidade, tinham 

como desenho metodológico: ensaios clínicos (n=31; 10,2%), estudos 

transversais e de coorte (n=273; 89,9%). Entre os ensaios clínicos, o maior 

escore de qualidade observado pela escala adaptada de DOWNS e BLACK 

foi de 22 pontos (n=1; 3,2%) e o menor foi de 8 pontos (n=1; 3,2%). A maior 

frequência se deu no escore 18 com a ocorrência de 7 (22,6%) estudos 

(Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Distribuição dos trabalhos avaliados segundo os escores obtidos 
pela proposta de DOWNS e BLACK para estudos de ensaio clínico. 

 

Entre os estudos transversais e de coorte, 37 (13,6%) receberam 

como escore de qualidade metodológica 11 pontos. O escore máximo que 

podia ser obtido (18 pontos) foi alcançado por 3 (1,1%) estudos, e o menor 

escore (5 pontos) foi observado em um estudo (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Distribuição dos trabalhos segundo os escores obtidos de 
DOWNS e BLACK para estudos transversais e de coorte. 
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Dos 304 trabalhos com análise de qualidade metodológica, 68 

(22,4%) apresentaram escores: maior ou igual a 14 pontos em estudos 

transversais, coorte e caso e controle; maior ou igual 22 pontos em estudos 

de ensaio clínico, representando 80% ou mais dos maiores escores, sendo 

considerados com qualidade metodológica e foram considerados na 

extração de dados. O fluxograma a seguir resume os procedimentos e 

resultados obtidos na busca, seleção e análise de qualidade metodológica 

dos estudos (Figura 4). 

 

 872 (E0) títulos e resumos 
localizados 

  

   
289 (E0) títulos e resumos excluídos por serem 

duplicatas (n=274), estar fora do período de tempo 
estipulado (n=15) 

 
583 (E1) estudos para avaliação de 

elegibilidade 
 
  

262 (E1) resumos excluídos por não preencher os 
critérios de inclusão 

 

 
321 (E1) artigos elegíveis 

identificados para análise de 
qualidade. 

 

 17 (E1) artigos de revisão excluídos; n=3 trabalhos 
utilizaram análise de qualidade metodológica. 

 

304 (E1) artigos identificados para 
análise de qualidade.  

 

 
 

 

236 (E1) artigos excluídos por apresentarem baixa 
qualidade metodológica 

 

68 (E2) artigos com qualidade 
metodológica incluídos na revisão 

sistemática. 
 

Figura 4 – Fluxograma dos resultados da busca, seleção e análise de 
qualidade metodológica dos estudos. 
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3.5 EXTRAÇÃO DE DADOS 

 

O procedimento de extração de dados foi realizado por 3 avaliadores, 

sendo que cada artigo foi trabalhado somente por um avaliador. Além dos 

dados referentes aos aspectos metodológicos da utilização do acelerômetro, 

foram extraídas informações referentes ao tipo de estudo, às características 

da população, tamanho da amostra e o local onde ele foi realizado.  

Foram extraídos dados de 68 estudos, sendo que, 69,1% (n=47) 

tinham como delineamento corte transversal53-99, 29,4% (n=20) eram de 

coorte100-119 e um (1,5%) ensaio clínico120. Os trabalhos incluídos na revisão 

sistemática foram publicados entre 2008 a 2012 (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 – Distribuição dos trabalhos segundo o ano de publicação. 
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3.6 CONFLITO DE INTERESSES E ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa para Seres Humanos da Faculdade de Saúde Pública 

(COEP/FSP) da Universidade de São Paulo (13/04/2012, nº do parecer 

77738) (Anexo 2) e não recebeu nenhum tipo de financiamento externo. Os 

autores declaram a inexistência de conflitos de interesse.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 EXTRAÇÃO DOS DADOS 

 

4.1.1 Características da população - Idade 

A distribuição da população do estudo quanto à idade indica, em 

relação a faixa etária, que foram observados 38 grupos etários diferentes 

que envolviam idades de 7 a 10 anos, de interesse desta pesquisa. As faixas 

etárias mais frequentes encontradas foram: 9 a 10 anos (n=11; 

16,2%)55,60,61,66,67,76,82,86,88,98,107; 8 a 10 anos (n=7; 10,3%)54,65,77,94,102,115,118; 

10 a 11 anos (n=5; 7,4%)71,73,80,81,85. Três estudos utilizaram faixas etárias 

muito amplas: 6 a 79 anos (1,5%, n=1)95, 3 a 16 anos (1,5%, n=1)56 e 6 a 19 

anos (1,5%, n=1)97, sem apresentar os resultados de trabalhos em grupos 

com idades menores. 

 

4.1.2 Características dos acelerômetros 

Os 68 estudos apresentaram equipamentos das marcas: Actigraph® 

(n=59; 86,8%)53,55,56,58,59,61-71,73-76,78-94,96-105,107-110,112-119; Mini Mitter® (n=5; 

7,4%)54,72,77,95,120. Em quatro estudos (5,9%)59,62,108,113 não foram informadas 

as marcas. 

Observaram-se sete modelos de acelerômetros: quatro pertencem à 

Actigraph® (GT1M, 7164, GT2M e AM 7124); dois à Mini Mitter® (Actiwatch 

AW-64 e Actical); E um modelo, cujo o fabricante não foi localizado 

(WAN6471). Dentre os modelos citados, o GT1M foi o mais utilizado em 
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(n=29; 42,6%)55,56,66,67,69,71,73-76,78,80-83,85-89,91,92,98,99,107,110,114,116,118, seguido 

pelo 7164 (n=24; 35,3%)53,58,61-65,68,70,79,83,93,94,97,100-103,108,109,112,113,117,119 e 

Actical (n=5; 7,4%)54,72,77,95,120. Cinco (7,4%)84,104,105,111,115 estudos não 

mencionaram o modelo de acelerômetro utilizado na pesquisa. O gráfico 4 

apresenta a distribuição dos estudos segundo o modelo de equipamentos 

utilizados. 

 

Gráfico 4 – Distribuição de estudos segundo modelos de acelerômetro. 

 
Nota: Um estudo83 apresentou a utilização de dois modelos diferentes de acelerômetro para 
o mesmo trabalho. 

 

Os estudos relataram dois tipos de tecnologia relacionada ao número 

de eixos nos acelerômetros: uniaxiais e omnidirecionais. Dezessete estudos 

(25%) utilizaram acelerômetros uniaxiais59-64,70,97,99-102,108,112,113,118,119, e dois 

estudos (2,9%) informaram que o uso de acelerômetros utilizados eram 

omnidirecionais72,106. Grande parte dos estudos (n=49; 72,1%) não 

mencionou o número de eixos dos acelerômetros53-58,65-69,71,73-96,98,103-

105,107,109-111,114-117,120. 
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4.1.3 Características da utilização dos acelerômetros 

A presença de instruções ou recomendações para utilização do 

acelerômetro foi investigada nos 68 estudos. Sendo que 14 (20,6%) estudos 

não mencionaram instruções ou recomendações de 

utilização53,55,69,81,84,85,87,92,93,96,103,113,116,120. As recomendações citadas nos 

trabalhos se referem a: instruções sobre a quantidade de dias e horas de 

utilização; local de fixação do aparelho ou instruções de como colocar ou 

retirar o aparelho; recomendações sobre a não utilização do aparelho em 

atividades que envolvessem água (natação, banho, surfe), ou no horário de 

dormir.  

O local de fixação do acelerômetro no corpo não foi mencionado em 

21 (30,9%) estudos65,67,69,71,75,80-83,85,93,96,98,100-102,107,108,113,116,120. Dentre os 

estudos que informaram o local de utilização/fixação, foram observados 

quatro locais diferentes, sendo o mais frequente a região da cintura sobre o 

quadril direito (n=34, 50%)53,55-57,59-63,66,70,72,74,76,78,79,84,86-

92,94,95,97,99,109,110,112,114,115,119. Apenas um estudo (1,5%) utilizou o 

acelerômetro no pulso não dominante106, enquanto dois estudos (2,9%) 

utilizaram na parte inferior das costas68,117. A Tabela 1 apresenta os locais 

de utilização dos acelerômetros observados nos estudos. 
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Tabela 1 – Distribuição de estudos segundo o local de utilização do 
acelerômetro no corpo. 
Local de utilização do acelerômetro nº de estudos % 
Na cintura sobre o quadril direito 34 50,0 
Em torno da cintura 10 14,7 
Na parte inferior das costas 2 2,9 
No pulso não dominante 1 1,5 
Não menciona 21 30,9 
Total 68 100,0 

 

Os estudos apresentaram a duração do epoch em cinco diferentes 

períodos de tempos, sendo que em 12 (17,6%) estudos não foi mencionada 

a duração do epoch57,76,88,81,100-102,108,111,113,116,120. O epoch mais utilizado foi 

de 60 segundos (n=31; 45,6%)54,56,58-63,65,69,73,77-79,83,84,89,93-95,97,103-

106,110,112,114,115,118,119, seguido de 5 segundos (n=10; 

14,7%)55,66,67,74,82,86,87,92,98,107 e 10 segundos (n=7; 10,3%)53,64,68,71,80,85,117. 

Um estudo utilizou duas durações de epoch diferentes para o mesmo estudo 

(15 e 60 segundos) (Gráfico 5)77. 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos estudos segundo as diferentes durações de 
epoch. 

 
Nota: Um estudo utilizou duas durações de epoch diferentes para o mesmo estudo77. 
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Observaram-se sete diferentes períodos de tempo de utilização do 

acelerômetro: sete dias (n=35; 51,5%)54,56,58,59,62,66,67,69,73,75-77,82,83,86,88-

90,93,95,97,98,103-107,109-111,115,116,118,120; cinco dias (n=13; 

19,1%)65,71,74,78,80,84,85,87,99,101,102,114,117; quatro dias (n=9; 

13,2%)53,60,61,63,64,68,79,91,92. Os demais períodos são apresentados na Tabela 

2. Os estudos não informavam, em sua maioria, se os dias de utilização 

eram consecutivos ou espaçados. Sendo que, apenas dois estudos55,81 não 

mencionaram o número de dias de utilização (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição de trabalhos segundo o número de dias de utilização 
do acelerômetro. 

nº de dias de utilização nº de estudos % 
8 dias 6 8,8 
7 dias 35 51,5 
6 dias 1 1,5 
5 dias 13 19,1 
4 dias 9 13,2 
3 dias 1 1,5 
2 a 5 dias 1 1,5 
Não menciona 2 2,9 
Total 68 100,0 

 

Foram observadas 14 diferentes definições de “dia válido de 

utilização” do equipamento, sendo que seis (8,8%) estudos não 

mencionaram esta característica metodológica72,89,96,104,107,111. A definição 

mais utilizada foi de 10 horas ou mais de utilização em um dia, presente em 

23 (33,8%) estudos56,59-62,65,73,74,78,79,86,91,93-95,97,99,102,106,109,114,115,120. Este 

resultado foi seguido pelas definições: oito ou mais horas de utilização por 

dia (n=18; 26,5%)53,63,64,66-69,71,75,76,80-82,85,88,98,112,117; seis ou mais horas de 

utilização por dia (n=4; 5,9%)83,110,116,118. Três estudos100,108,113 utilizaram a 
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contagem de counts para definir um dia válido de utilização e para tal, 

adotou-se valores entre 10.000 e 20.000.000 counts (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Distribuição de estudos segundo classificações de dia válido de 
utilização. 

Dia válido de utilização nº de estudos % 
≥ 1 hora de utilização por dia 1 1,5 
≥ 4 horas de utilização por dia 1 1,5 
≥ 6 horas de utilização por dia 4 5,9 
6,5 horas de utilização por dia 1 1,5 
≥ 8 horas de utilização por dia 18 26,5 
≥ 9 horas de utilização por dia 2 2,9 
≥ 10 horas de utilização por dia 23 33,8 
10 horas em dias da semana e 8 horas em finas de semana 1 1,5 
≥ 12 horas de utilização por dia 3 4,4 
12 horas em dias da semana e 10 horas em finas de semana 1 1,5 
≥ 13 horas de utilização por dia 1 1,5 
80% do tempo de mensuração total do dia 2 2,9 
≥ 10.000 e ≤ 20.000.000 counts por dia 3 4,4 
Não se aplica 1 1,5 
Não menciona 6 8,8 
Total 68 100,0 

 

 Apesar dos estudos especificarem o número de dias de utilização do 

equipamento como descrito na Tabela 2, ao apresentarem a análise de 

dados, descrevem a utilização destes, mesmo que não fossem cumpridas o 

total de dias proposto para ser analisado. Assim, um estudo que programou 

observar sete dias, considerou como válida a informação para a análise, se 

o número de dias de utilização fosse no mínimo quatro. 

 Assim, observou-se que, do total de estudos, 59 consideraram como 

válida a informação de, três ou mais dias (n=35; 51,5%)53,60,61,63,65-

68,70,73,75,76,78,80-83,85,87,90,91,93,98,99,101,102,107,110,113-119; quatro ou mais dias (n=14, 

20,6%)58,59,69,84,94,95,97,100,104,106,108,109,111,112; dois ou mais dias (n=4; 
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5,9%)56,64,72,88; 20 ou mais dias (n=1; 1,5%)103. Nove (13,2%) estudos não 

mencionaram como classificaram esta informação54,55,57,70,74,79,89,92,96. O 

gráfico 6 apresenta a distribuição de estudos segundo a quantidade de dias 

válidos de utilização para ser considerados para análise de dados. 

 

Gráfico 6 - Distribuição de estudos segundo a quantidade de dias válidos de 
utilização para ser considerados na análise de dados. 

 

 

 O tempo de utilização em um dia era calculado como sendo a 

diferença entre o total de horas em um dia menos o tempo de não utilização 

sendo que, a definição do tempo de não utilização do acelerômetro foi 

apresentado em 47 (69,1%), com propostas: 21 (30,9%) estudos utilizaram 

como não utilização a ocorrência de 10 minutos ou mais de zeros 

consecutivos61,63-68,72,74-76,82,88,92,98,101,102,106,107,114,117; 12 estudos (17,6%) a 

ocorrência de zeros consecutivos por 60 minutos ou mais indicou a não 
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utilização62,70,71,73,80,85,90,91,94,95,97,111. A Tabela 4 apresenta a distribuição de 

estudos segundo a definição de tempo de não utilização do acelerômetro.  

 

Tabela 4 - Distribuição de estudos segundo a classificação de tempo de não 
utilização do acelerômetro. 

Tempo de não utilização nº de estudos % 
10 minutos ou mais consecutivos de zero 21 30,9 
15 minutos ou mais consecutivos de zero 1 1,5 
17 minutos ou mais consecutivos de zero 1 1,5 
20 minutos ou mais consecutivos de zero 10 14,7 
30 minutos ou mais consecutivos de zero 2 2,9 
60 minutos ou mais consecutivos de zero 12 17,6 
Não menciona 21 30,9 
Total 68 100,0 

 

4.1.4 Pontos de corte para diferentes níveis de atividade física e 

sedentarismo. 

Para classificação de indivíduos em categorias de atividade sedentária, 15 

(21,5%) estudos utilizaram o critério de 100 ou mais counts por minuto 

(cpm)54,57,60,66,73-75,77,88,93-95,107,114,119. Os demais valores de ponto de corte 

são apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Distribuição de estudos segundo pontos de corte de atividade 
sedentária. 

Pontos de corte para atividade sedentária  nº de estudos % 
≤ 100 cpm 15 22,1 
< 500 cpm 1 1,5 
< 1,5 METs 2 2,9 
1100 cpm 2 2,9 
≤ 1200 cpm 2 2,9 
< 200 cpm 1 1,5 
< 1000 cpm 1 1,5 
≤ 727 cpm* 1 1,5 
Não utilizou 41 60,3 
Não menciona 2 2,9 
Total 68 100,0 

cpm = counts por minuto; *ponto de corte ajustado (≤ 799 cpm X 0,91 = 727 cpm).  
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 Para atividade física leve (AFL) foram encontrados 10 pontos de corte 

diferentes, conforme apresentado na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Distribuição de estudos segundo pontos de corte de atividade 
física leve. 

Pontos de corte para AFL  nº de estudos % 
100 – 900 cpm 2 2,9 
101 – 2295 cpm 1 1,5 
1000 – 2499 cpm 1 1,5 
101 – 1999 cpm 2 2,9 
501 - 2000 cpm 1 1,5 
500 - 1999 cpm 1 1,5 
1,5 – 3,0 METs 1 1,5 
1,5 – 3,99 METs 1 1,5 
1,5 – 2,9 METs 1 1,5 
≤ 3 METs 1 1,5 
Não utilizou 52 76,5 
Não menciona 4 5,9 
Total 68 100,0 

cpm = counts por minuto 

 

Para atividade física moderada (AFM) foram encontrados 13 pontos 

de corte diferentes. A distribuição dos estudos em relação aos diferentes 

pontos de corte para AFM são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Distribuição de estudos segundo pontos de corte de atividade 
física moderada. 

Pontos de corte para AFM  nº de estudos % 
1500 – 6499 cpm 1 1,5 
2500 – 5000 cpm 2 2,9 
2296 – 4011 cpm 1 1,5 
900 – 2200 cpm 2 2,9 
2000 - 4999 cpm 1 1,5 
2000 - 3999 cpm 4 5,9 
≥ 2000 cpm 1 1,5 
167 – 583 counts/10 segundos 1 1,5 
4 METs 2 2,9 
> 4,5 METs 1 1,5 
3,0 – 6,0 METs 2 2,9 
3,0 – 5,9 METs 6 8,8 
4 – 5,99 METs 2 2,9 
Não utilizou 39 57,4 
Não menciona 3 4,4 
Total 68 100,0 

cpm = counts por minuto 

 

 Para atividade física vigorosa (AFV), foram identificados 10 pontos de 

corte diferentes sendo o mais utilizado seis ou mais METs (n=10, 

14,7%)65,75,87,99,100,108,112,113,117,119, seguido de acima de 4000 cpm (n=3, 

4,4%)60,66,98 e acima de 3000 cpm (n=3, 4,4%)58,61,63. Apenas um trabalho 

utilizou o ponte de corte específico para uma duração de epoch de 10 

segundos (acima de 583 counts por 10segundos)53. Dentre os 10 pontos de 

corte observados para AFV, 3 utilizaram como medida, METs (Tabela 8). 
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Distribuição de estudos segundo pontos de corte de atividade física 
vigorosa. 

Pontos de corte para AFV  nº de estudos % 
> 583 counts por 10 segundos 1 1,5 
≥ 2200 cpm 2 2,9 
> 3000 cpm 3 4,4 
> 4000 cpm 3 4,4 
≥ 4412 cpm 1 1,5 
> 5000 cpm 2 2,9 
6500 cpm 1 1,5 
≥ 6 METs 10 14,7 
7 METs 2 2,9 
6,0 – 8,9 METs 2 2,9 
Não utilizou 41 60,3 
Total 68 100,0 

cpm = counts por minuto 

 

 O nível de atividade física moderada a vigorosa (AFMV) apresentou 

18 diferentes pontos de corte, sendo que os mais frequentes são: 2000 ou 

mais cpm (n=9, 13,2%)61,63,64,67,73,76,78,82,107; Soma entre AFM + AFV (n=7, 

10,3%)66,68,87,94,104,112,113; 2912 ou mais cpm (Ajustado – 3200cpm X 0,91 = 

2912cpm) (n=7 10,3%)71,80,81,83,85,110,116; três ou mais METs (n=4, 

5,9%)79,93,99,105; quatro ou mais METs (n=3, 4,4%)90,96,97. Um estudo utilizou 

dois pontos de corte diferentes no mesmo estudo (acima de 6 METs e 2172 

cpm)69.  

 

4.1.5 Desfechos relacionados à utilização do acelerômetro 

 Os principais desfechos observados nos estudos, foram: volume total 

de atividade física; tempo gasto ou intensidades de atividade física; Total de 

energia gasta pela prática de atividade física. 
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 Dentre a categoria volume total de atividade física, o medida mais 

adotada pelos estudos, foi counts por minuto ou a média de counts por 

minuto durante o período de observação (n=9)72,86,89,101-103,106,115,118. Na 

intensidade da atividade física, a medida mais frequente foi minutos por dia 

em determinada intensidade (n=16)53,67,69,70,73,84,87,88,90,93,96,100,108,109,111,112. 

Grande número dos estudos investigados (n=31), utilizaram a combinação 

dos desfechos volume (cpm) e intensidade (minutos por dia)54,56-66,68,71,74-

76,78-81,85,91,94,95,97-99,105,114,117. Um estudo investigou três desfechos, volume 

(cpm), intensidade (minutos por dia) e total de energia gasta em atividade 

física82. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo descreve as características metodológicas acerca 

da utilização do acelerômetro e fornece elementos para reflexão sobre a 

influência dessas na aferição da atividade física em crianças de 7 a 10 anos. 

As características metodológicas da utilização do acelerômetro observadas 

e apresentadas neste trabalho, foram identificadas em artigos já publicados, 

utilizando-se para isto o método de revisão sistemática, tipo de estudo que 

se destaca por permitir que se encontrem evidências sobre um determinado 

tema, na medida em que utiliza passos pré-definidos, explícitos e 

reprodutíveis para a busca, análise crítica e síntese dos resultados50. 

A avaliação de qualidade metodológica adicionada à revisão é 

considerada um passo fundamental para que se julgue a relevância e 

limitações dos estudos121. Sua utilização, segundo critérios adaptados de 

DOWNS e BLACK51, permitiu encontrar os melhores artigos disponíveis na 

literatura que utilizaram acelerômetros para aferição da atividade física e 

também identificar estudos de baixa qualidade metodológica. A ausência de 

uma análise criteriosa dos artigos acarretaria a inclusão de trabalhos com 

baixa qualidade metodológica, comprometendo assim, os resultados da 

revisão sistemática.  

 O acelerômetro é um equipamento de utilidade reconhecida em 

estudos na área da epidemiologia, e tem utilização favorecida por suas 

dimensões pequenas; por apresentar portabilidade e fornecer uma medida 
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objetiva da atividade física; sendo sensível a movimentos humanos, 

fornecendo uma medida da frequência, intensidade e duração da atividade 

física35. Reforça-se que o acelerômetro afere atividade física quando existe 

uma variação de diferentes forças de acelereção122, que têm origem no 

movimento humano, sendo proporcional à força exercida pelos músculos 

responsáveis pelo movimento ou acelereção123, traduzindo assim, em uma 

medida comumente denominada pelos estudos de count, que não apresenta 

uma interpretação de fácil entendimento39. Alguns estudos34,38,47 definem o 

count como uma medida arbitrária, que depende da tecnologia ou algoritmo 

empregado pela empresa para tradução do movimento ou aceleração. Esse 

fato é preocupante, uma vez que, a tecnologia aplicada na construção de um 

acelerômetro é segredo das empresas, dificultando assim a comparação de 

counts de diferentes marcas de acelerômetro34,38,47. 

Segundo IIHA et al.123, o movimento do corpo humano é 

pluridirecional, ou seja, ocorre em diferentes planos e direções. Em especial 

em crianças de 7 a 10 anos, segundo BARROS e NAHAS23 apresentam um 

padrão de atividade física em geral caracterizado pela realização de 

atividades variadas e intermitentes, com repetição rápida de movimentos, 

por períodos curtos de recuperação. CORDAZZO e VIEIRA124 observaram 

que as atividades mais comuns para crianças de 6 a 10 anos de idade em 

Florianópolis foram, futebol, basquete, pega-pega, pular corda, lutinha. 

Ainda segundo os autores, para realização destas, necessitavam 

desenvolver uma série de movimentos, tais como: correr, pular, saltar, 

chutar, agarrar. 
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Por outro lado, os acelerômetros apresentam diferentes eixos ou 

planos para a captação de movimento, entre eles pode-se citar: modelos 

uniaxiais sensíveis à aceleração corporal apenas no eixo vertical 

(movimentos para cima e para baixo)122,123; biaxiais que medem a 

aceleração em dois eixos, ântero-posterior e vertical (movimentos para a 

frente e para trás; para cima e para baixo, respectivamente)122; triaxiais que 

detectam a acelereção em três eixos, ântero - posterior, vertical e médio - 

lateral (movimentos para a frente e para trás; para cima e para baixo; latero - 

laterais) 122,123.  

Entretanto, a utilização desse equipamento requer cuidados 

metodológicos que, por nem sempre serem citados ou apresentados de 

forma clara e homogênea nos artigos, podem dificultar o entendimento, a 

comparação com outros estudos e mesmo uma padronização metodológica. 

Apesar das diferenças metodológicas encontradas nos estudos 

selecionados, foi possível, por meio dos resultados encontrados, identificar 

aspectos importantes vinculados à aferição da atividade física no grupo 

etário de interesse, por meio acelerômetro. 

 O levantamento de dados entre os estudos com alta qualidade 

metodológica permitiu observar a presença de poucas marcas de 

acelerômetro (Actigraph® e Mini Mitter®) sendo que, a predominantemente foi 

a Actigraph®. O estudo de revisão sistemática de VRIES et al.125 constatou 

uma grande utilização dos acelerômetros da marca Actigraph® na avaliação 

da atividade física. Do ponto de vista metodológico, esse fato parece 

positivo, uma vez que a predominância de uma marca pode favorecer a 
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comparabilidade dos resultados dos estudos, assegurando que as 

informações obtidas sejam provenientes de uma mesma tecnologia. 

 Apesar do aspecto positivo citado anteriormente, cabe ressaltar a 

importância do conhecimento sobre as diferenças entre as marcas para 

orientar a escolha. Alguns estudos verificaram essas diferenças. JOHN e 

FREEDSON126 ao comparar as marcas Actigraph® (GT1M e GT3X) e Mini 

Mitter® (Actical), descreveram que a última não fornece a flexibilidade do 

pesquisador para adaptar os dados brutos para epoch menores que 15 

segundos. PUYAU et al.127 verificou a correlação entre as marcas Actigraph® 

e Mini Mitter® (Actiwatch) e gasto energético em crianças de 6 a 16 anos e 

constatou uma alta correlação em ambas as marcas apesar da correlação 

entre a Mini Mitter® (Actiwatch) e gasto energético (r=0,78-0,80) ser maior 

quando comparada a análise com o Actigraph® (r=0,66-0,73). Em 

contrapartida, KELLY et al.128 verificaram fraca correlação (r=0,16) entre o 

Mini Mitter® (Actiwatch) e o escore de atividade física realizada por 

observação direta em crianças de 3 a 4 anos, enquanto que a correlação 

verificada para o Actigraph® foi de r=0,72. 

 Apesar de não terem sido encontradas muitas marcas, foram 

encontrados estudos com diferentes modelos de acelerômetro. Este fato 

pode ser preocupante, pois os modelos mais recentes, das diferentes 

empresas, apresentam melhorias tecnológicas, influenciando assim, a 

seleção de modelos pelos pesquisadores para estudos futuros. Segundo 

TROST et al.46, uma série de fatores podem influenciar essa escolha. O 

custo por unidade, a manutenção e taxas de reparo e de acessórios 
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necessários para sua utilização (por exemplo, software, cintos, interface 

para computador). É interessante notar que os autores não consideram 

entre os fatores as possibilidades de comparação dos resultados com outros 

estudos e a capacidade em aferir atividade física segundo os eixos. 

Os dados no presente estudo indicam que, entre os artigos com 

qualidade metodológica, houve uma maior utilização dos modelos uniaxiais 

da marca Actigraph® (GT1M; 7164). Esse fato pode ser explicado talvez por 

apresentarem uma boa reprodutibilidade e validade em crianças e 

adolescentes125 e por registrar, de forma semelhante, o andar e correr, com 

possibilidade de comparação ente si129. 

Entretanto, devido às características do movimento humano e da 

atividade física das crianças, alguns autores34,123, evidenciam que 

acelerômetros triaxiais podem fornecer uma estimativa mais válida da 

atividade física habitual do que os modelos uniaxiais, apontando assim, para 

uma possível subutilização de acelerômetros com mais de um eixo, uma vez 

que grande parte dos estudos verificados no presente trabalho utilizam 

modelos uniaxiais.  

O estudo de ROWLANDS36 constatou que os acelerômetros uniaxiais 

em adultos não capturaram atividades físicas com velocidades acima de 10 

km/h, ao contrário de modelos triaxiais, demosntrando assim, um grave 

problema metodológico na utilização de modelos uniaxiais na aferição de 

atividade física em adultos. Contudo, a influência deste aspecto na aferição 

de atividade física em crianças não foi investigada36. Portanto, é possível 

que, para avaliação de atividade física em crianças de 7 a 10 anos, 
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acelerômetros triaxiais possam ser mais indicados, uma vez que a atividade 

física nessa faixa etária de idade é pluriderecional123.  

Entretanto, ressalta-se a carência na literatura de estudos que 

discutam esses aspectos na aferição de atividade física em crianças e a real 

diferença em aferir por exemplo um mesmo movimento com modelos 

uniaxiais ou com mais eixos. 

Os estudos com qualidade metodológica mencionam que são 

fornecidas recomendações ou informações de utilização do aparelho durante 

a coleta de dados anteriormente à sua utilização, em crianças de 7 a 10 

anos. Entretanto, os estudo quando mencionam que as recomendações de 

utilização nem sempre são coincidentes, e em muitas vezes, não são 

apresentadas, não permitindo assim, uma padronização dessas intruções de 

utilização do equipamento para os investigadores.  

As instruções mais importantes observadas nos estudos foram: sobre 

a quantidade de dias e horas de utilização; local de fixação do aparelho ou 

instruções de como colocar ou retirar o aparelho; recomendações sobre a 

não utilização do aparelho em atividades em que envolvessem água 

(natação, banho, surfe), ou no horário de dormir. Nesse sentido, existe uma 

carência na literatura sobre critérios únicos para que os estudos padronizem 

a utilização do acelerômetro, assim como, é observado na aferição de 

características nutricionais por meio da antropometria130,131. 

Outra característica metodológica importante da utilização do 

acelerômetro é o local de fixação do aparelho, pois o movimento envolve 
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partes diferentes do corpo e estes contribuem de modos diferenciados para 

a aceleração e intensidade da atividade física39.  

Por apresentar dimensões pequenas e um sistema de fixação através 

de cintos ou elásticos adaptáveis às formas corporais, o acelerômetro é 

utilizado em vários locais do corpo, incluindo o punho, tornozelo, coxa, parte 

inferior das costas e quadril. No presente estudo, foram observados 4 locais 

diferentes de utilização pelos os estudos (quadril, cintura, pulso e parte 

inferior das costas), sendo a mais frequente a região do quadril direito, com 

pequenas variações. Esse resultado também foi verificado em outros 

estudos da literatura, nos quais se constatou que o lugar preferido de 

utilização para acelerômetros Actigraph® nessa faixa etária é o quadril122,125. 

Murphy39 verificou que o monitor uniaxial (Actigraph®) apresentou 

resultados estatisticamente diferentes, dependendo das posições de fixação 

no quadril, no entanto, de modo controverso, não foram observadas 

diferenças significativas nessas posições para as marcas Biotrainer® ou 

Tritrac®. Segundo estudo de revisão de Vries et al.125, não foi constatada 

diferença significativa entre os diferentes locais de utilização (quadril 

esquerdo vs quadril direito; parte inferior das costas vs quadril; parte inferior 

da perna vs quadril). Apesar das discordâncias, Trost et al.46 concluíram que 

os melhores lugares para se fixar o acelerômetro são na região do quadril e 

na parte inferior das costas.  

Murphy39 defende que o posicionamento do aparelho depende do 

objetivo do estudo. Por exemplo, o movimento da extremidade superior de 

sobreviventes de acidente vascular cerebral foi avaliada utilizando um 
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monitor no pulso132. Além disso, os padrões de sono e vigília são muitas 

vezes medidos utilizando monitores de pulso39. 

Considerando-se a definição do número de dias de utilização do 

acelerômetro para estimar a atividade física habitual, Trost et al.46 refere que 

o número de dias programado de utilização do acelerômetro no estudo 

implicará no custo da pesquisa. Portanto, deve-se fazer um planejamento 

adequado para que se utilize um número suficiente de dias que reflita o nível 

habitual de atividade física. Para Murphy39, o número de dias amostrados 

dependerá do desfecho de interesse (tal como atividade física habitual ou 

tempo gasto na atividade em diferentes intensidades) e exemplifica que se o 

padrão de sono for o desfecho de interesse, 3 dias são recomendados para 

se estabelecer tal padrão. 

No presente estudo de revisão, observou-se que 86,8% dos estudos 

utilizaram o acelerômetro por 3 a 7 dias, como o sugerido por Trost et al.46. 

Entretando, segundo Rowlands36 sete dias de mensuração fornece uma 

estimativa da atividade física mais confiável para crianças e adolescentes, 

permitindo capturar dias da semana e finais de semana, possibilitando 

assim, descrever diferentes padrões de movimentação de crianças.  

O acelerômetro tem a função de integrar um sinal elétrico proveniente 

da aceleração de um movimento, em uma informação filtrada denominada 

count, para um determinado período de tempo comumente denomindado 

como epoch46. Ao final de cada epoch, o valor da soma de counts da 

atividade é armazenado na memória do equipamento. No entanto, os 

acelerômetros mais antigos eram limitados para armazenar os dados 
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usando durações de epoch menores de 60 segundos45, por apresentar 

pequena capacidade de memória. Segundo Rowlands36, um acelerômetro 

Actigraph® modelo 7164 é capaz de armazenar dados com epoch de um 

segundo por no máximo nove horas. Ressalta-se que esta característica 

interfere na definição do número de dias de observação. 

O presente estudo verificou que 45,6% dos estudos, com qualidade, 

utilizaram epoch com duração de um minuto. Embora esta prática possa ter 

um impacto mínimo na avaliação de atividade em adultos, Trost et al.46 

ressaltam que o uso de pontos de corte para epochs de um minuto pode ser 

problemático em crianças, uma vez que, a atividade física em crianças é 

espontânea e intermitente, com picos de atividades entre 3 e 22 segundos45.  

Trost et al.46 ressaltam ainda que se a quantidade de atividade 

(counts de uma determinada atividade sobre um período de tempo 

especificado) é o resultado de interesse, a duração do epoch não é um 

problema. No entanto, isso não é verificado quando o interesse principal é o 

tempo gasto em diferentes níveis de intensidade de atividade física, no qual 

a escolha da duração do epoch pode afetar os resultados do estudo46. Este 

pode ser um grande problema do ponto de vista metodológico, uma vez que 

a escolha do epoch pode ocasionar a subestimação do tempo gasto em 

diferentes níveis de intensidade da atividade física, principalmente em 

atividades de grande intensidade (moderada a vigorosa). 

Entretanto, Edwardson e Gorely45 investigaram a influência de 

diferentes durações do epoch (5, 15, 30 e 60 segundos) em diferentes níveis 

de atividade física em crianças e adolescentes e concluíram que epochs de 
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5 segundos fornecem uma estimativa mais real dos comportamentos da 

prática de atividade física em crianças em adolescentes. 

Os pontos de corte para a classificação da atividade física em níveis 

de intensidade leve, moderada, vigorosa, moderada a vigorasa e atividade 

sedentária são obtidos com base em estudos de calibração que medem o 

gasto energético durante a realização de uma atividade física planejada 

como correr ou andar na esteira, ou por meio da observação direta dos 

participantes122,133.  

Nos artigos utilizados no presente estudo, há uma grande variação de 

pontos de corte para identificar a intensidade da atividade física, 

especialmente atividade moderada a vigorosa, sendo que no presente 

estudo foram observados 18 diferentes critérios. Esta variabilidade pode 

prejudicar a comparação entre os resultados de estudos e a escolha do 

ponto de corte influenciará a identificação destes níveis, superestimando ou 

subestimando a média em minutos de atividade física da criança em 

determinada intensidade e acarretando erros de classificação133.  

Estudo de revisão realizado por Reilly et al.133 comparou a média em 

minutos de atividade física sedentária e moderada a vigorosa  classificadas 

por três diferentes pontos de corte: para atividade física sedentária utilizaram 

os critérios de Puya et al.127, Treuth et al134 e Reilly et al135, cujos pontos de 

corte são 800, 650 e 1100 counts/min., respectivamente; para a atividade 

física moderada a vigorosa foram utilizados os critérios de Puya et al130, 

Treuth et al134 e Freedson et al136 que são 3200, 3000 e 630 counts/min., 

respectivamente.  
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Evidências atuais baseadas em estudos com qualidade metodológica 

em crianças e adolescentes sugerem um ponto de corte para classificação 

de atividade física moderada a vigorosa entre 3000 a 3600 counts/minuto 

quando o acelerômetro for o Actigraph e o epoch utilizado for de 1 

minuto127,134,137,138. No presente estudo de revisão, o ponto de corte mais 

utilizado foi acima de 2000 counts/min., o que difere da recomendação 

sugerida por Reilly et al.133, o que pode superestimar o tempo em atividade 

física moderada a vigorosa. 

Segundo Reilly et al.133, para a definição do melhor ponto de corte, é 

necessário verificar se há plausibilidade biológica nos resultados 

encontrados. Os autores discutem se é plausível que uma criança esteja 

engajada em atividade física moderada a vigorosa por mais de 4 horas por 

dia, como verificado em diversos estudos que utilizam os pontos de corte de 

Freedson et al.136. Além disso, estudos utilizando a água duplamente 

marcada e a observação de crianças sugerem baixos níveis desta 

intensidade de atividade física.  

Freedson et al.139 e Nilsson et al.140 orientam cautela ao analisar as 

classificações do nível de atividade física baseadas em estudos com adultos 

e com a aferição do gasto energético em atividades programadas em 

laboratório, pois a biomecânica do movimento em atividade programada 

(movimento repetido) difere daquela realizada em atividades ao ar livre 

(movimento natural e espontâneo). 

O presente estudo apresenta algumas limitações. Dentre elas a 

utilização de um ponto de corte arbitrário para estabelecer qualidade 



70 
 

 

metodológica de um artigo que influenciara na decisão final do processo de 

avaliação do mesmo. O instrumento de DOWNS e BLACK51 não estabelece 

um critério para classificação dos estudos, ficando para o pesquisador a 

decisão sobre qual pontuação utilizar. Para a escolha do ponto de corte de 

80% estabeleceu-se como referência o estudo de Thiengo et al.52 que utiliza 

70%. 

Outra limitação está ligada à anterior e se deve ao fato que, ao 

estabelecer o ponto de corte de 80%, a revisão sistemática passa a 

investigar os aspectos da utilização do acelerômetro em estudos com alta 

qualidade metodológica, não incluindo estudos com menor qualidade e, 

portanto, não identificando características importantes para artigos com 

ausência de qualidade. 

Outra limitação é o período de estudo, cinco últimos anos. Isso foi 

feito para que não se incluísse equipamentos com tecnologia muito 

diferente. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pode-se concluir que o acelerômetro é utilizado em pesquisas 

epidemiológicas na aferição de atividade física por meio de uma medida que 

não apresenta fácil entendimento (counts) uma vez que o equipamento foi 

construído para “traduzir” movimentos corporais realizados em um ou mais 

planos em frequência, intensidade e duração da atividade.  

Conclui-se, ainda, que os resultados apresentados por este 

equipamento dependem de aspectos metodológicos nem sempre 

comparáveis entre os estudos, tais como: diferentes marcas e modelos, 

assim como os locais de fixação, número de dias de observação e grande 

variação nos grupos etários, na duração do epoch e nos pontos de corte. 

Identifica-se a necessidade de mais estudos metodológicos para 

elucidar a aplicabilidade deste equipamento na aferição de atividade física.  
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APÊNDICE 1 - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESUMO 
 

 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESUMO 

 
 
Avaliador: ____________________________ Data: __________________ 
 
 
 
 
 
 

ID do artigo: Sim Não 

Não está 

claro 

Não é 

mencionado 

Contém a população de interesse (Crianças de 

7-10 anos)?     

A população de interesse tem doença 

específica? Qual? ________________________     

O estudo avalia atividade física?     

Utiliza acelerômetro?     

O estudo é elegível?     

Comentário:     
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APÊNDICE 2 – DOCUMENTAÇÃO DAS BUSCAS NAS BASES DE DADOS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Base de dados bibliográficos: Pubmed/Medline 
Data da pesquisa bibliográfica: 03/09/2012 
Período coberto pela busca: 2008 a 2012 
Limites: Humans, English, Spanish, Portuguese 
 

Busca Estratégia Resultado 

#1 
("exercise" OR "motor activity"[Majr]) AND ("last 5 

years"[PDat]) AND (Humans[Mesh]) AND (English[lang] 
OR Portuguese[lang] OR Spanish[lang] 

 

51.624 

#2 
child[MeSH:noexp] AND ("last 5 years"[PDat]) AND 

(Humans[Mesh]) AND (English[lang] OR Portuguese[lang] 
OR Spanish[lang] 

 

179.923 

#3 
acceleromet*[Title/Abstract] AND ("last 5 years"[PDat]) 

AND (Humans[Mesh]) AND (English[lang] OR 
Portuguese[lang] OR Spanish[lang] 

 

2120 

#1 AND #2 AND 
#3 AND 

("exercise" OR "motor activity"[Majr]) AND 
("Child"[Mesh:noexp]) AND (acceleromet*[Title/Abstract]) 
AND ("last 5 years"[PDat]) AND (Humans[Mesh]) AND 
(English[lang] OR Portuguese[lang] OR Spanish[lang] 

 

391 

 

Total de estudos encontrados: 391 

 

Base de dados bibliográficos: LILACS 
Data da pesquisa bibliográfica: 03/09/2012 
Período coberto pela busca: 2008 a 2012 
Campo: descritor de assunto 
 

Busca Estratégia Resultado 

#1 acelerometr$ or acceleromet$ [Palavras do título] or 
acelerometr$ or acceleromet$ [Palavras do resumo] 

55 

#2 "CRIANCA" [Descritor de assunto] 66.480 

#1 AND #2  
acelerometr$ or acceleromet$ [Palavras do título] or 
acelerometr$ or acceleromet$ [Palavras do resumo] and 
"CRIANCA" [Descritor de assunto] 

 

11 

 

Total de estudos encontrados: 11 
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Base de dados bibliográficos: SPORTDiscus™ 
Data da pesquisa bibliográfica: 03/09/2012 
Período coberto pela busca: 2008 a 2012 
Limites: English, Spanish 
 

Busca Estratégia Resultado 

#1 AB (acceleromet* AND child*) AND Limitadores - Data de 
publicação: 20080101-20121231; Idioma: English, Spanish 

228 

#2 TI (acceleromet* AND child*) AND Limitadores - Data de 
publicação: 20080101-20121231; Idioma: English, Spanish 

33 

#3 SU ("Physical activity" OR "exercise") AND Limitadores - Data 
de publicação: 20080101-20121231; Idioma: English, Spanish 

23.941 

#1 AND #2 

AND #3  

AB (acceleromet* AND child*) OR TI (acceleromet* AND child*) 
AND SU ("Physical activity" OR "exercise") AND Limitadores - 
Data de publicação: 20080101-20121231; Idioma: English, 
Spanish 

 

211 

 

Total de trabalhos encontrados: 211 

 

Base de dados bibliográficos: Embase 
Data da pesquisa bibliográfica: 03/09/2012 
Período coberto pela busca: 2008 a 2012 
Limites: Humans, English, Spanish, Portuguese 
 

Busca Estratégia Resultado 

#1 
'physical activity':de OR 'motor activity':de OR 'exercise':de 
AND ([english]/lim OR [portuguese]/lim OR [spanish]/lim) 
AND [humans]/lim AND [2008-2012]/py 

 

79.074 

#2 
'school child':de AND ([english]/lim OR [portuguese]/lim OR 
[spanish]/lim) AND [humans]/lim AND [2008-2012]/py 

 

82.477 

#3 
acceleromet*:ab OR acceleromet*:ti AND ([english]/lim OR 
[portuguese]/lim OR [spanish]/lim) AND [humans]/lim AND 
[2008-2012]/py 

 

3.075 

#1 AND #2 
AND #3  

'physical activity' OR 'motor activity' OR 'exercise':de AND 
'school child':de AND (acceleromet*:ab OR acceleromet*:ti) 
AND ([english]/lim OR [portuguese]/lim OR [spanish]/lim) 
AND [humans]/lim AND [2008-2012]/py 

 

259 

 

Total de trabalhos encontrados: 259 
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ANEXO 1 - CHECKLIST FOR MEASURING STUDY QUALITY - DOWNS 
e BLACK (1998) 
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ANEXO 2 - CARTA DE APROVAÇÃO DO COEP/FSP 
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