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 Área dos Conhecimentos – 9.º Ano  

I - COMPOSIÇÃO CORPORAL 

A composição corporal é um fator de aptidão física que condiciona a saúde. Reduzir a quantidade 

de gordura e/ou aumentar a massa muscular é um dos objetivos dos praticantes de exercício físico. 

Esta é uma preocupação não só do ponto de vista estético, mas também como qualidade de vida 

dos indivíduos, uma vez que a obesidade está associada a um grande número de doenças crónicas e 

degenerativas. Os principais indicadores da COMPOSIÇÃO CORPORAL são o Índice de Massa 

Corporal e a Percentagem de Massa Gorda. 

 

• Índice de Massa Corporal 

O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) é um indicador que representa a relação entre o peso e a 

altura de uma pessoa. Através deste índice é possível determinar se o peso de cada um está 

adequado ou não à sua altura.  

O seu valor é calculado através da fórmula IMC = P / h2, na qual P representa o peso em 

quilogramas (kg) e h representa a altura em metros (m). 

O peso normal de um indivíduo deve situar-se entre 18kg/m2 e os 25kg/m2.  

 

Os valores de referência do IMC podem ser consultados na tabela seguinte: 

IMC CONDIÇÃO 

menor que 18,5 abaixo do peso 

entre 18,5 e 24,9 peso normal 

entre 25 e 29,9 excesso de peso 

entre 30 e 34,9 obesidade classe I 

entre 35 e 39,9 obesidade classe II 

maior que 40 obesidade classe III 

 

EXEMPLO  

O Manuel pesa 55kg e mede 1,60m.  

IMC Manuel = 55 / 1,602 = 21,48 kg/m2. 

De acordo com a tabela apresentada, o Manuel não apresenta excesso de peso, encontrando-se o 

valor do seu IMC dentro do intervalo para peso normal 
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• Massa Gorda  

A MASSA GORDA é o tecido de reserva do nosso organismo constituído por células chamadas 

adipócitos, que armazenam gordura. 

O excesso de Massa Gorda prejudica a saúde, uma vez que pode potenciar doenças 

cardiovasculares e pulmonares, estando também associado à redução das capacidades físicas e 

diminuição da longevidade.  

As elevadas percentagens de gordura dependem dos seguintes fatores:  

• falta de exercício físico;  

• maus hábitos alimentares; 

• fatores genéticos e endócrinos. 

 

II – COMPORTAMENTOS DE RISCO 

 Entende-se por Comportamento de Risco  o ato livre e consciente de decidir ou de se expor a uma 

situação, onde se pretende encontrar um bem ou desejo, do qual pode advir uma perda ou 

malefício físico, material ou psicológico. 

 

• Tabagismo 
 

O TABAGISMO é o ato de consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cuja 

droga ou princípio ativo é a nicotina.  

As estatísticas referem a morte de um fumador a cada 50 minutos, sendo os problemas 

consequentes do consumo de tabaco tão diversos que praticamente nenhuma parte do corpo 

consegue fugir aos seus danos.  

Existem diversas doenças associadas a este hábito, sendo as mais comuns: 

• doenças cardiovasculares;  

• doenças pulmonares;  

• cancro.  

O consumo de tabaco causa também prejuízo para a Atividade Física. A nicotina do cigarro faz 

aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, trazendo um efeito negativo na capacidade de 

realizar exercícios físicos. Os níveis de monóxido de carbono no sangue são elevados, provocando 

uma diminuição da capacidade de transporte de oxigénio a todo o organismo, o que faz com que a 

pessoa se sinta cansada mais rapidamente, diminuindo a sua resistência ao esforço. 



 

Agrupamento de Escolas D. Maria II, Sintra 
Escola Básica e Secundária de Gama Barros (Escola Sede) 

 

3 

 

• Álcool 

Outra das substâncias altamente nefastas para o organismo é o álcool. Antes dos 17 anos o 

nosso corpo não consegue queimar o álcool ingerido. Mesmo em pequenas quantidades esta 

substância prejudica a inteligência, a memória, o raciocínio, a atenção, não trazendo nenhum 

benefício. 

O álcool em excesso provoca consequências como: 

• Perda de reflexos e falta de coordenação; 

• Alteração da personalidade; 

• Aumento da pressão sanguínea; 

• Alteração do ritmo cardíaco; 

• Alterações do sistema nervoso; 

• Mau funcionamento do fígado e do estômago. 

  

• Drogas 

 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é “qualquer entidade ou mistura de 

entidades que alteram a função biológica e possivelmente a sua estrutura”. 

Pode-se dizer que é qualquer substância tóxica, que pode ser natural ou sintética. 

As drogas psicoativas agem principalmente nos neurónios, tendo efeitos nocivos sobre o 

sistema nervoso central e alterando o comportamento, o humor e a cognição. 

 

A adolescência é uma altura da vida marcada por transformações físicas, psíquicas e sociais. 

A utilização de drogas entre os adolescentes envolve diversos fatores e tem vindo a aumentar. 

Os jovens estão mais predispostos à dependência química do que o adulto.  

 

Fatores que podem influenciar o uso de drogas: 

• O cérebro do jovem não tem sistema de “travão” (não pensa nas consequências da sua 

decisão, não reflete e é impulsivo); 

• O jovem está mais predisposto à depressão e poderá ver o consumo como um escape; 

• História familiar (maus tratos, negligência, uso excessivo de medicamentos); 

• Pressão de amigos para a sua utilização;  

• Curiosidade; 
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• Baixa autoestima (forma de garantir o sucesso e o status); 

• Inclusão num grupo de pares (amigos, colegas). 

 

O uso contínuo de drogas (químicos) pode gerar dependência no futuro. 

Existem indivíduos que podem ter maior probabilidade de dependência de drogas do que outros, 

o que poderá estar associado a transtornos neuro cognitivos (falta de memória, concentração, 

…). 

 

Problemas associados ao uso de Drogas: 

• Depressão; 

• Ansiedade; 

• Alterações de personalidade; 

• Transtorno obsessivo-compulsivo; 

• Transtornos psicóticos. 

 


