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Resumo 

 

 

CARVALHO, M.K.S.S.. Crescimento, desenvolvimento e aptidão física relacionada à saúde de 

crianças e adolescentes da cidade de Santos-SP. 2013. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso. 

Graduação em Educação Física-Universidade Federal de São Paulo, Santos, 2013. 

Introdução: A atividade física (AF) regular é importante ao longo do ciclo vital, desde a infância 

até a idade mais avançada. Identificar grupos populacionais de risco e fatores que influenciam a 

presença de hábitos maléficos à saúde na infância e na adolescência é imprescindível para 

desenvolver intervenções para o controle de doenças crônicas na vida adulta. Objetivos: Analisar o 

comportamento das variáveis associadas ao crescimento, desenvolvimento e aptidão física 

relacionada à saúde (AFRS), de acordo com a faixa etária e o gênero de crianças e adolescentes. 

Metodologia: Amostra: 107 estudantes (44 masc. e 63 fem.) entre 08 e 12 anos de idade, estudantes 

da UME Mário de Alcântara e da UME Pedro II, ambas localizadas em Santos-SP. As variáveis 

investigadas foram: massa corporal [MC (kg)], estatura [E (m)], Índice de Massa Corporal [IMC 

(kg/m2)], percentual de gordura (%G), flexibilidade [Flex (cm)], aptidão aeróbia [AA (m)], 

velocidade [Vel (m/s)], força de membros inferiores [FMMII (cm)] e superiores [FMMSS (kg/f)] e 

abdominal [ABD (rep)]. Além disso, foi realizada a classificação socioeconômica e nível de 

atividade física (AF). Foram assinados pelos responsáveis dos voluntários os termos de 

compromisso livre e esclarecido e de assentimento (CEP 234/11). Análise estatística: análise 

descritiva (média e desvio padrão [dp]) e aplicação do teste ANOVA one way com post hoc de 

Tukey para verificar as possíveis alterações das variáveis para o período etário estudado. 

Resultados: A maioria dos escolares foi classificada na classe socioeconômica C1 (43,43%). Dos 

valores de IMC e %G, respectivamente 55,14% e 45,79% dos estudantes encontraram-se dentro dos 

padrões de normalidade para gênero e idade. Em relação ao nível de AF, 57,8% dos estudantes 

foram classificados como suficientemente ativos, enquanto 42,2%, como insuficientemente ativos. 

Referente ao % dos resultados para testes motores, encontraram-se abaixo do esperado 61,68% dos 

estudantes para a variável AA, 54,21% para Vel, 62,62% para ABD, 72,90% para FMMII e 31,78% 

para FMMSS. Foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre as idades apenas 

para E, MC e FMMSS. As demais variáveis se manifestaram similares, apontando um nível de 

AFRS sem evolução apesar do aumento da idade, da estatura e da massa corporal. Conclusão: 

Mesmo que uma criança ativa ou com boa aptidão física não se torne necessariamente um adulto 

mais ativo ou com melhor condição física, uma criança sedentária possui maiores chances de ser um 

adulto sedentário. Apesar da amostra deste estudo ser constituída por estudantes aparentemente 

saudáveis, existe um potencial para que estes se tornem adultos e idosos em situação de risco de 

saúde, tendo em vista os resultados dos testes de APRS atuais. Nesse sentido, um bom programa de 

educação física pode representar uma excelente oportunidade para a melhoria deste quadro. 

Palavras-chave: crescimento, desenvolvimento, aptidão física, atividade física. 
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Abstract 

  

 

Introduction: Physical activity (PA) regularly is important throughout the life cycle, from infancy 

to old age. Identify population groups at risk and factors that influence the presence of habits 

harmful to health in childhood and adolescence is essential to develop interventions for the control 

of chronic diseases in adulthood. Objectives: To analyze the variables associated with growth, 

development and health-related fitness (AFRS), according to age and gender of children and 

adolescents. Methodology: Sample- 107 students, 44 males and 63 females, from 08 to 12 years 

old, students of UME Mario Alcântara and UME Pedro II, both situated in Santos - SP. The 

variables investigated were body mass [MC (kg)], height [E (m)], body mass index [BMI (kg/m
2
)], 

body fat percentage (G%), flexibility [Flex (cm)], aerobic fitness [AA (m)], speed [speed (m/s)], 

lower limb strength [FMMII (cm)] and higher [FMMSS (kg/f)] and abdominal [ABD (rep)]. In 

addition, we performed a socioeconomic classification and level of physical activity (PA). Were 

signed by the heads of volunteers terms of free and informed consent and commitment (CEP 

234/11). Statistical analysis: descriptive analysis (mean and standard deviation [SD]) and applying 

one way ANOVA with post hoc Tukey to determine possible changes of variables for the age 

period studied. Results: Most of the students were classified in socioeconomic class C1 (43.43 % ). 

Of BMI and % G, respectively 55.14 % and 45.79% of the students were within the normal range 

for age and gender. Regarding the level of AF, 57.8% of students were classified as sufficiently 

active, while 42.2%, as insufficiently active. Refers to % of the results for testing engines, found 

themselves below the expected 61.68% of the students to the variable AA, 54.21% for Vel, 62.62% 

for ABD, 72.90% for FMMII and 31.78% for FMMSS. Were statistically significant differences 

between the ages only to E, MC and FMMSS. The other variables demonstrated similar , indicating 

a level of evolution without HRPF despite increasing age , height and body mass. Conclusion: 

Although the sample in this study consist of students apparently healthy, there is potential for them 

to become adults and elderly sedentary and at risk of health, given the results of tests AFRS current. 

A good physical education program may represent an opportunity to improve this situation. 

Keywords: growth, development, physical fitness, physical activity. 
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Lista de Siglas e abreviaturas 

 
 

AA – Aptidão Aeróbia. 

ABD –Abdominal.  

AF – Atividade física. 

APRS – Aptidão física relacionada à saúde. 

E – Estatura. 

EF –Educação Física. 

FMMSS – força de membros superiores.  

FMMII – força de membros inferiores. 

Flex – flexibilidade. 

HDL –High Density Lipoprotein (Lipoproteína de alta densidade). 

IMC – Índice de Massa Corporal. 

MC – Massa corporal. 

PMS – Prefeitura Municipal de Santos. 

Rep – repetições. 

SEDUC –Secretaria de Educação. 

SM – Síndrome Metabólica. 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

UME – Unidade Municipal de Ensino. 

Vel – velocidade. 

%G – Percentual de gordura. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

 

A literatura tem mostrado uma associação positiva entre os efeitos da AF com os níveis 

de saúde de crianças e adolescentes (BAR-OR, 1996; BOUCHARD e MALINA, 2002; POLLOCK 

e WILMORE, 1993; ROWLAND, 1996; SALLIS e PATRICK, 1994; SHEPHARD, 1995). A 

prática de AF regular é importante ao longo do ciclo vital, desde a infância até a idade mais 

avançada. Em crianças, os principais efeitos estão nas atitudes e na formação dos hábitos. Durante a 

adolescência, a intensidade do exercício muitas vezes aumenta o que pode resultar em mais riscos 

físicos, entretanto por outro lado, reduz o desenvolvimento de fatores de riscos cardíacos. Na vida 

adulta, a AF beneficia mudanças para a prevenção da perda de capacidade de trabalho e morte 

prematura oriunda de doenças crônicas. Por fim, na velhice, o exercício auxilia a preservar as 

funções e melhora a qualidade de vida (SHEPHARD, 1995). 

 Os resultados de várias investigações indicaram que o sedentarismo provocado pela 

vida moderna, favorece fatores de risco para várias doenças (GUEDES e GUEDES, 1995; 1998). A 

promoção da AF e/ou exercício físico é uma necessidade básica para todos, principalmente para as 

crianças e adolescentes, pois é nessa fase da vida que os benefícios da prática poderão atuar contra 

esses fatores (GUEDES e GUEDES, 1997). Um fato importante é a ideia de que uma criança 

sedentária tem maior probabilidade de ser um adulto sedentário. Infelizmente, a recíproca pode não 

ser demonstrada, ou seja, uma criança ativa ou com boa aptidão física não significa um adulto mais 

ativo ou com melhor condição física, talvez com exceção daqueles que se envolvem de forma 

intensa em práticas esportivas (MATSUDO et al., 2003).  

Alves et al. (2005) ressaltam que a participação em atividades esportivas escolares pode 

conferir habilidades e diversão que ajudam à fundamentação de atividade esportiva na vida adulta, 

contribuindo para diminuir a incidência das doenças cardiovasculares. Estudos que analisaram o 

tracking da atividade física evidenciaram que a exposição à inatividade física, quando iniciada na 

infância ou adolescência, torna-se mais estável na vida adulta e, portanto, mais difícil de ser 

modificada (TASSITANO et al., 2007). Logo, mesmo que não seja uma premissa o fato de que 

crianças e adolescentes que se exercitam hoje deverão no futuro ser adultos fisicamente ativos, a 

prática de AF durante esta faixa etária pode tornar o adulto mais predisposto e, pode-se dizer, apto a 

realizar alguma modalidade física que o auxiliará na obtenção de hábitos de vida mais saudáveis.  

Tendo em vista, os conceitos mais atuais de saúde, que se referem à mesma como “o 

mais completo estado de bem-estar físico, social e psicológico”, fica evidente que saúde não é 

apenas a ausência de doença, mas refere-se também a atitudes e práticas que afastem os riscos que 
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se contrair alguma doença (GUEDES e GUEDES, 1995). Com isso, várias evidências têm mostrado 

que a AF beneficia a saúde e o bem-estar das pessoas. Ainda assim, as pesquisas mostram repetidas 

vezes que a maioria dos adultos não pratica AF em níveis satisfatórios para uma boa saúde. Em uma 

revisão sistemática realizada por Tassitano et al. (2007), foi verificada uma variação de 29% a 97% 

de adultos expostos a baixos níveis de AF, de acordo com a região do país estudada e os 

instrumentos utilizados na pesquisa. Concomitantemente, o orçamento mundial referente aos 

cuidados com a saúde tem aumentado, mesmo com as maiores autoridades em saúde no mundo 

concordando que a AF regular pode ser uma medida não medicamentosa de medicina preventiva 

importante e de boa relação custo-benefício para todos os países (SHEPARD, 1995).  

A identificação dos grupos populacionais de risco e os fatores que influenciam a 

presença dos hábitos maléficos à saúde na infância e na adolescência são medidas de extrema 

importância para o desenvolvimento de políticas, programas e intervenções relevantes que ajudem 

no controle das doenças crônicas da vida adulta (NUNES et al., 2007).  

Devido ao advento da transição epidemiológica, a qual gerou um decréscimo das 

doenças infecciosas e aumento das doenças crônico-degenerativas, pesquisadores relatam que as 

investigações na área da saúde pública com enfoque na AF têm se tornado um fator importante no 

controle e prevenção destas doenças, assim como com relevante destaque (TASSITANO et al. 

2007). Pela importância da AF na manutenção da saúde, percebe-se que sua mensuração vem 

adquirindo grande importância dentro do contexto da saúde pública. Entretanto, vários métodos têm 

sido utilizados para avaliar esse parâmetro, o que dificulta a comparação de resultados (ALVES et 

al., 2005; TASSITANO et al., 2007). Ainda segundo Tassitano et al. (2007), a ausência de estudos 

de tendências temporais e de tracking é um ponto importante a ser considerado, uma vez que a 

grande maioria dos estudos sobre este tema realizados até o presente momento é de caráter 

transversal.  

Alguns autores questionam o quão ativas são as atividades esportivas na infância e 

adolescência e como isso transcorre neste período da vida. Crianças praticantes de futebol, baseball 

e softball (meninos e meninas) de um programa da Universidade Estadual de San Diego revelaram 

que durante suas atividades esportivas permaneceram em média 45 minutos realizando exercícios 

vigorosos, tempo este que foi considerado como menos do que a metade do total da sessão de 

treino. O tempo restante tem sido gasto com a criança aguardando a sua vez, recebendo instruções, 

práticas de habilidades, as quais podem não ser tão ativas (LEEK et al., 2011). O guia de AF do 

governo americano recomenda que crianças devam se engajar pelo menos 60 minutos por dia com 

AF de intensidade moderada a vigorosa.      
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Outro trabalho mostrou que 16 minutos separam as crianças com boa aptidão física 

daquelas com aptidão física abaixo do recomendado. Esses dados foram observados em crianças 

com peso considerado normal e crianças consideradas obesas e ainda que, do total, as meninas 

realizam 20 minutos menos de AF por dia em relação aos meninos (HSU et al., 2011). Os autores 

comentam também que um terço das crianças norte-americanas apresentam sobrepeso ou obesidade.    

Pesquisadores da University of Southern Califórnia e o National Institutes of Health dos 

EUA (BELCHER et al., 2010) analisaram dados sobre a prática de AF de 3.106 crianças utilizando 

um acelerômetro para medir os níveis de AF, durante quatro dias. Este estudo revelou que crianças 

de 6 a 17 anos com peso normal se mantiveram ativos de forma moderada e vigorosa durante 59 

minutos por dia, comparadas com 43 minutos para as crianças obesas da mesma idade. Além disso, 

constatou que os meninos de 6 a 17 anos são em média ativos cerca de 64 minutos por dia, 

comparados com 44 minutos para as meninas na mesma faixa etária. Com base nestes dados os 

autores apontam que as meninas precisam fazer mais exercício para estabelecer um estilo de vida 

ativo, o qual poderá auxiliar no controle de peso e reduzir os riscos de doenças tal como câncer na 

idade adulta. Este estudo também evidenciou que os adolescentes são menos ativos do que as 

crianças no tocante à realização de AF moderadas e vigorosas, visto que as crianças de 6 a 11 anos 

gastam 88 minutos por dia com este tipo de AF, enquanto os adolescentes entre 12 e 15 anos gastam 

33 minutos. Por outro lado, as adolescentes mais velhas entre 16 e 19 anos gastam apenas 25 

minutos com esse tipo de AF (BELCHER et al., 2010).                

Kvaavik, Tell e Klepp (2003), observaram que o Índice de Massa Corporal (IMC) da 

adolescência tende a se repetir na vida adulta jovem e o mesmo foi observado quanto à hipertensão 

arterial. Estes fatos corroboram com o conceito de que a AF realizada desde a juventude pode trazer 

benefícios que perduram até a fase adulta.  

Sallis e Patrick (2004) examinaram como a dieta, a AF e os comportamentos 

sedentários se relacionaram com o estado de sobrepeso em 878 adolescentes entre 11 e 15 anos. Das 

sete variáveis relacionadas à AF e dieta examinadas nesse estudo transversal, a AF vigorosa 

insuficiente foi o único fator de risco para um IMC mais alto nas meninas e meninos adolescentes. 

A SM pode ser considerada como o agrupamento de anormalidades metabólicas 

específicas encontradas nos sujeitos com sobrepeso e obesidade, mas presente também em 

indivíduos com peso considerado normal. Em adultos, a presença de três parâmetros entre clínicos 

(obesidade ou obesidade abdominal, hipertensão) e metabólicos (hiperglicemia, níveis elevados de 

triglicérides, baixos níveis do colesterol-HDL) é utilizada para definir SM (World Health 

Organization, 1999; Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood 

Cholesterol in Adults, 2001). Apesar de não haver ainda um consenso na literatura quanto ao 
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diagnóstico de SM em crianças e adolescentes, parece que entre as idades de 10 e 16 anos, são 

consideradas portadoras de SM se a circunferência da cintura for ≥ ao percentil 90 e se dois outros 

itens seguintes forem acima ou abaixo do ponto de corte simples: triglicérides ≥ 150 mg/dl, HDL < 

40 mg/dl, glicose ≥ 100 mg/dl, pressão arterial sistólica ou diastólica ≥ 130 ou ≥ 85 mmHg, 

respectivamente (ZIMMET et al., 2007).  

Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (1998) existe uma associação 

entre obesidade, dislipidemias e o sedentarismo e, ainda, crianças obesas provavelmente se tornarão 

adultos obesos. Portanto, criar o hábito de vida ativo na infância e na adolescência poderá reduzir a 

incidência de obesidade e doenças cardiovasculares na idade adulta, reduzindo assim, gastos 

públicos com a saúde da população. 

Nesse sentido, levando em consideração os dados expostos a respeito da prática de AF 

em crianças e jovens e a associação de doenças crônico-degenerativas, justifica-se a realização de 

estudos dessa natureza, por meio da verificação das variáveis de crescimento, desenvolvimento e 

aptidão física relacionada à saúde. Guedes e Guedes (1995) ainda ressaltam que informações 

relacionadas a estas variáveis, bem como suas interações podem se estabelecer indicadores 

importantes dos níveis de saúde, que poderão auxiliar na prevenção primária e na promoção da 

saúde de crianças e adolescentes. 

Tendo em vista que a prática de AF promove benefícios para a saúde em todas as faixas 

etárias em que é praticada, através dos resultados do presente estudo será possível estabelecer 

parâmetros associados ao nível de AF e as variáveis relacionadas à saúde investigadas e, com isso, 

propor para a SEDUC-PMS meios de intervenção com foco na adoção de hábitos mais saudáveis de 

vida das crianças e jovens da rede municipal de ensino da cidade de Santos, SP. 

Dessa forma, o objetivo principal do presente estudo é analisar o comportamento das 

variáveis associadas ao crescimento, desenvolvimento e aptidão física relacionada à saúde, de 

acordo com a idade cronológica e/ou biológica e ao gênero de crianças e adolescentes da rede 

municipal de ensino da cidade de Santos. 
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2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

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

Núcleo de Bioética da Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista (NB no. 

234/11). A documentação pode ser conferida no Anexo A e B.  

 

 

2.1 Características e seleção da amostra. 

 

 

Foram realizadas as coletas dos dados em duas UME’s da cidade de Santos-SP: UME 

Mário de Alcântara, localizada no bairro do Valongo, e a UME Pedro II, localizada no bairro Ponta 

da Praia. O n gerado pelas UME’s supracitadas foi de 107 voluntários entre 08 e 12 anos de idade, 

sendo 44 do sexo masculino e 63 do sexo feminino. Os responsáveis pelos voluntários assinaram o 

TCLE, que pode ser visto no Apêndice. 

 

 

2.2- Critérios de inclusão e exclusão 

 

 

Como critérios de inclusão os voluntários deveriam estar matriculados na rede 

municipal de ensino. Os critérios de exclusão consistiam em: a) recusa em participar da coleta de 

dados; b) não autorização dos pais ou responsáveis; c) algum problema físico que impeça 

temporária ou definitivamente de realizar as avaliações; d) não comparecimento à escola no dia 

marcado para a coleta de dados. 

 

 

2.3- Coleta de Informações. 

  

 

A equipe de avaliadores foi composta por professores de Educação Física das escolas 

municipais envolvidas, os quais foram previamente treinados e supervisionados pelos 



15 

 

coordenadores do estudo além de alunos do Curso de Educação Física da Universidade Federal de 

São Paulo – UNIFESP – Campus Baixada Santista – CBS. Houve a seleção daqueles que se 

envolveram diretamente com a tomada de medidas e a administração dos testes motores na tentativa 

de minimizar ao máximo a influência dos erros intra-avaliadores.  

O local para a coleta dos dados deveria apresentar condições necessárias para a 

realização do estudo, considerando o material envolvido na determinação das medidas, de 

padronização para a administração dos testes motores, além das limitações de espaço físico 

apresentadas por algumas escolas que eventualmente venham a participar do estudo. 

Para dar início ao procedimento da coleta de dados foi necessária a solicitação de uma 

autorização da SEDUC do Município de Santos permitindo a realização do referido estudo nas 

escolas da rede municipal. 

Após a obtenção desse documento, as escolas sorteadas foram visitadas com a 

finalidade de se estabelecer um primeiro contato entre a equipe de avaliadores, diretores e equipe 

técnica, assim como os professores de EF responsáveis. 

Nessa ocasião, foram apresentados os objetivos, a metodologia e as estratégias a serem 

adotadas no estudo. Para a realização da coleta definitiva dos dados, se fez necessário que as escolas 

sorteadas fornecessem as listas de alunos por turma de EF de ambos os períodos, matutino e 

vespertino, com informações relacionadas à identificação, idade e gênero. Aqueles alunos sorteados 

para participar do estudo receberam o TCLE de participação em pesquisa científica, o qual foi lido e 

assinado pelo(a) próprio(a) aluno(a) e pelo pai, mãe ou responsável do(a) mesmo(a), concordando 

com a participação como voluntário no referido projeto de pesquisa. Na sequência, foi agendado o 

dia e horário para a realização das avaliações. 

 

 

2.4- Protocolo e sequência adotados 

 

 

Quanto ao protocolo adotado, a sequência da coleta de dados seguida foi, 

respectivamente:  

a) Obtenção de dados sobre os avaliados;  

b) Avaliação das variáveis que evidenciam o crescimento e desenvolvimento;  

c) Avaliação da composição corporal;  

d) Avaliação do desempenho motor. 
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Visando uma maior precisão na formação dos grupos etários, a idade cronológica das 

crianças e jovens deverá ser determinada de forma centesimal tendo como referência a data da 

coleta de dados conforme os critérios estabelecidos por Ross e Marfell-Jones (1991). 

 

 

2.5- Variáveis do Estudo 

  

 

Para avaliação de indicadores das características gerais, a obtenção de informações dos 

voluntários ocorreu através da realização de uma anamnese e aplicação de questionários que 

avaliem o nível socioeconômico (ABEP, 1996) e nível de atividade física (IPAQ, 2001). Como 

indicadores do desenvolvimento biológico foi utilizada a avaliação da maturação sexual através das 

pranchas de Tanner (MARSHALL e TANNER, 1969; 1970). Como indicadores de crescimento 

foram utilizadas as técnicas antropométricas mediante as medidas de estatura e massa corporal, e 

espessuras de dobras cutâneas determinadas nas regiões triciptal e subescapular. 

Para a determinação da estatura se utilizou um estadiômetro com escala de medida de 

0,1 cm (Sanny®). Para a aferição da massa corporal se empregou uma balança antropométrica 

digital com precisão de 100 g (Tanita®), de acordo com as padronizações idealizadas por Cameron 

(1986).  

Com o objetivo de oferecer mais uma informação quanto ao crescimento das crianças e 

adolescentes, de posse das medidas de estatura e massa corporal calculou-se o IMC, mediante a 

relação matemática:  

 

IMC = Massa corporal (kg) 

   Estatura² (m) 

 

Para a avaliação das espessuras das dobras cutâneas se fez uso de um compasso de 

dobras cutâneas (Cescorf ®) com precisão de medida de 0,1 mm e, com o aluno de pé e 

musculatura relaxada, sempre do lado direito, seguindo a técnica descrita por Harrison et al. (1988). 

A quantidade de gordura corporal foi determinada mediante o uso de equações preditivas 

idealizadas por Slaughter et al. (1988). O componente de massa magra foi calculado por intermédio 

de subtração aritmética entre a massa corporal e a quantidade estimada de gordura.  

Os níveis de desempenho motor foram determinados com base na análise dos resultados 

observados mediante a administração de uma bateria de testes motores de campo e de simples 
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aplicação composta por seis itens propostos por Guedes e Guedes (1997), obedecendo a seguinte 

sequência:  

a) Teste “sentar-e-alcançar”;  

b) Teste de salto em distância parado;  

c) Teste de preensão manual;  

d) Teste abdominal modificado (60s);  

e) Teste de corrida de 50 m;  

f) Teste de corrida / caminhada de nove ou 12 min. 

  

Os testes mencionados acima têm por objetivo aferir as seguintes variáveis 

respectivamente:  

a) Flexibilidade;  

b) Força/velocidade de membros inferiores; 

c) Força dos membros superiores;  

d) Força / resistência abdominal;  

e) Velocidade de deslocamento;  

f) Potência aeróbia máxima. 

 

 

2.6- Procedimentos e equipamentos. 

 

 

A descrição dos equipamentos utilizados e a administração dos testes de campo acima 

citados podem ser vistos a seguir, de acordo com Guedes e Guedes (1997):  

 

 

2.6.1- Teste de “sentar-e-alcançar”.  

 

 

Este teste foi realizado com o auxílio de uma caixa de madeira especialmente construída 

para esta finalidade (Banco de Wells), que possui as dimensões de 30,5 x 30,5 x 30,5cm, tendo a 

parte superior plana com 56,5cm de comprimento, na qual é fixada uma escala de medida que 

apresenta uma amplitude de 0 a 50cm, de tal forma que o valor de 23 coincide com a linha onde o 

avaliado acomoda os pés (Sanny®). Para a aplicação deste teste o avaliado deve estar descalço e 
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assumir uma posição sentada à frente para o aparelho, com as pernas embaixo da caixa, joelhos 

completamente estendidos e com os pés encostados à caixa. Os braços devem estar estendidos sobre 

a superfície da caixa, com as mãos colocadas uma sobre a outra e com a ponta dos dedos de ambas 

coincidindo. Para o registro dos resultados, o avaliado, com as palmas voltadas para baixo e em 

contato com a caixa, estende-se à frente ao longo da escala de medida, procurando alcançar a maior 

distância possível, realizando o movimento de modo lento e sem solavancos. A distância alcançada 

é registrada a cada 0,5 cm, determinada pela posição máxima atingida pelas pontas dos dedos de 

ambas as mãos e mantida por aproximadamente dois segundos.  

O avaliador deve apoiar os joelhos do avaliado na tentativa de assegurar que estes 

permaneçam devidamente estendidos durante a realização do teste. São oferecidas três tentativas ao 

avaliado, no entanto, para efeito de resultado final, computa-se a maior distância alcançada. A 

classificação dos resultados foi realizada com base nas propostas de Fitnessgram (2002). 

 

 

2.6.2- Teste de salto em distância parado. 

 

 

Para a aplicação deste teste é necessária a fixação no solo de uma trena com 

aproximadamente 3 m de comprimento, que serve como escala de medida, onde o ponto zero 

coincide com a linha de partida para o salto. O avaliado coloca-se atrás da linha de partida, com os 

pés paralelos e um afastamento tal que ofereça uma posição confortável para o salto, e a parte 

anterior dos pés – ponta dos pés – coincida com a marca zero. Para a realização do teste, o avaliado 

salta no sentido horizontal, com impulso simultâneo das pernas, sendo totalmente livre a 

movimentação dos braços e do tronco, procurando atingir o ponto mais distante possível, 

preferencialmente com os pés paralelos. O salto é executado de tal forma que a escala de medida se 

posicione entre os pés do avaliado, permanecendo nessa posição até que a leitura da medida possa 

ser realizada.  

O avaliado poderá realizar três saltos, prevalecendo aquele que atingir a maior distância 

em centímetros entre a linha de partida e a linha do calcanhar que tocar o solo mais próximo do 

ponto zero da trena estendida no solo.  A classificação dos resultados foi realizada com base da 

proposta de avaliação do Projeto Esporte Brasil (GAYA et al., 2012). 
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2.6.3-Teste de preensão manual. 

 

 

A medida da força de preensão manual foi obtida através da utilização de um 

dinamômetro hidráulico manual (JAMAR® Hydraulic Hand Dynamometer – Model PC-5030J1, 

Fred Samons, Inc. Burr Ridge,Il: USA), respeitando-se o protocolo recomendado pela American 

Association of Hand Therapists (Richards, Olson e Pamiter, 1996). Foram realizadas três tentativas, 

sendo considerada a de maior valor para a classificação. A classificação dos resultados foi realizada 

com base na avaliação de Guedes e Guedes (1995). 

 

 

2.6.4- Teste abdominal modificado. 

 

 

Quando da aplicação deste teste, o avaliado deve se colocar na posição inicial em 

decúbito dorsal sobre um colchonete para a prática dos movimentos, evitando o incômodo do 

contato direto com o solo, quadris e joelhos flexionados, e as plantas dos pés voltadas para o solo; 

os braços cruzados sobre a face anterior do tórax, com a palma das mãos voltada para este na altura 

dos ombros opostos, com o terceiro dedo em direção ao acrômio. Os pés devem ser seguros pelo 

avaliador, que procura mantê-los em contato permanente com o solo, sendo permitida uma distância 

tal entre os pés que estes se alinhem dentro da distância do diâmetro bitrocanteriano. A distância 

entre a região glútea e os calcanhares deve ser tal que permita uma posição de relativo conforto ao 

avaliado numa amplitude de cerca de 30 e 45 cm. Assim, o avaliado eleva o tronco até o nível em 

que ocorra o contato da face anterior dos antebraços com as coxas, mantendo o queixo encostado ao 

peito, retornando logo em seguida à posição inicial até encostar pelo menos a metade anterior das 

escápulas ao solo. Esses movimentos devem ser repetidos durante um espaço de tempo igual a 60 

segundos, sendo permitido descanso entre uma repetição e outra, sendo que a finalidade do teste é 

realizar o maior número de execuções completas possível no tempo estipulado. Entende-se como 

execução completa quando o avaliado partir da posição inicial, elevar o tronco até que ocorra o 

contato antebraço-coxa e retornar à posição inicial. A classificação dos resultados foi realizada com 

base na proposta de Fitnessgram (2002). 
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2.6.5- Teste de corrida de 50m. 

 

 

Na posição de saída desse teste, o avaliado coloca-se em pé, com afastamento antero-

posterior das pernas e com o pé da frente o mais próximo possível da linha de saída. A um sinal 

sonoro, o avaliado sai correndo e procura percorrer a distância no menor tempo possível, passando 

pela linha de chegada em máxima velocidade, para logo em seguida iniciar o processo de 

desaceleração até a parada total. O cronômetro é acionado quando o avaliado toca o primeiro pé à 

frente após o sinal de saída, e parado no momento em que o avaliado cruza a linha de chegada. O 

resultado do teste é o tempo, com uma precisão de centésimos de segundo, que o avaliado utiliza 

para percorrer a distância de 50 m, sendo permitida uma única tentativa. A classificação dos 

resultados foi realizada com base na avaliação realizada por Guedes e Guedes (1995). 

  

 

2.6.6- Teste de corrida/caminhada de 9 minutos. 

 

 

Para a realização deste teste em escolas foi necessário que o mesmo seja realizado em 

uma quadra poliesportiva. Sendo assim, fez-se necessária uma adaptação onde a quadra é 

demarcada com uma distância de 20 m através da utilização de cones, além de marcações a cada 

cinco metros por toda a extensão do trajeto a ser percorrido e o envolvimento de um número maior 

de avaliadores para um melhor controle da aplicação do teste. O número de avaliadores deve ser 

proporcional ao número de avaliados, já que este teste permite a sua realização com vários sujeitos 

simultaneamente. A partir de um sinal sonoro, dá-se o início do teste que consiste em correr e /ou 

caminhar a maior distância possível em 9 minutos, e ao seu final um dos avaliadores emite um sinal 

sonoro para que os avaliados deixem de se locomover, esperando pelos avaliadores para que estes 

possam registrar a distância percorrida. Durante todo teste são utilizadas palavras de motivação com 

o propósito de encorajar os avaliados a produzirem o melhor resultado possível. O resultado do teste 

é a distância percorrida pelo avaliado registrada com os mais próximos cinco metros, sendo 

permitida uma única tentativa. A classificação dos resultados foi baseada na Avaliação dos Índices 

de resistência geral 9 minutos proposta por AAHPER (1980), adaptada por Gaya et al. (2002). 
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2.7- Análise Estatística. 

 

 

Os dados foram apresentados de maneira descritiva (média e desvio padrão), além da 

aplicação do teste ANOVA one way com post hoc de Tukey para verificar as possíveis alterações 

das variáveis investigadas para o período etário estudado. Para realização das análises foi utilizado 

o programa estatístico SPSS v.17. Para as variáveis investigadas será realizado um teste de 

normalidade Shapiro-Wilk para verificar a normalidade da amostra. Quando considerada normal, 

será utilizado o teste t de Student pareado, quando não normal será utilizado o teste Wilcoxon com 

nível de significância pré-estabelecido em 5%. 
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3- RESULTADOS 

 

 

A avaliação das classes socioeconômicas demonstrou que 0% dos escolares encontra-se 

na classe A1; 2,12% na A2; 0% na B1; 12,76% na B2; 59,57% na C1; 21,27% na C2; 2,12% na D e 

0% na classe E, conforme mostra o gráfico abaixo.  

 

 

 

Gráfico 1: Percentagem da classificação socioeconômica da amostra. 

 

 

Quanto ao nível de atividade física, os escolares foram classificados como 

suficientemente ativos (58%) e insuficientemente ativos (42%), sendo irregularmente ativos como o 

ilustrado no Gráfico 2. 

A tabela 1 mostra de forma descritiva os valores de média e desvio padrão de massa 

corporal, estatura, índice de massa corpórea de meninas e meninos conforme a faixa etária: 
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Gráfico 2: Percentagem da classificação do nível de Atividade Física através do IPAQ. 

 

 

Tabela 1: valores de média e desvio padrão de massa corporal, estatura, índice de massa 

corpórea de meninas e meninos conforme a faixa etária. 

 

Idade MC (kg) E (m) IMC (kg/m
2
) 

 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

08 34,50 ±10,20 28,62 ±5,88 1,33 ±0,06 1,31 ±0,05 18,76 ±4,04 16,42 ±2,54 

09 30,00 ±6,98 35,51 ±8,68 1,34 ±0,05 1,38 ±0,07 16,51 ±3,27 18,41 ±3,47 

10 39,80 ±9,50 39,68 ±8,32 1,44 ±0,06 1,45 ±0,11 19,09 ±3,74 19,03 ±3,94 

11 47,00 ±11,67 44,41 ±10,88 1,53 ±0,07 1,50 ±0,06 19,90 ±3,71 19,63 ±4,45 

12 44,68 ±7,89 47,79 ±14,28 1,49 ±0,06 1,54 ±0,06 20,0 ±3,25 19,92 ±4,90 

 

 

Os gráficos de três a nove demonstram respectivamente o comportamento dos valores 

referentes ao percentual de gordura, aptidão aeróbia, velocidade, flexibilidade, força de membros 

superiores e inferiores, e repetições de abdominais conforme o gênero e faixa etária da amostra:  

Com relação ao percentual de gordura é possível perceber que os resultados, de acordo 

com a faixa etária e gênero, não seguiram um padrão definido, mas houve uma tendência de certa 

estabilização entre o 11º e 12º ano de idade e início da superação dos valores de %G para as 

meninas em relação aos meninos.  
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Gráfico 3- Média e desvio padrão da variável percentual de gordura de acordo com a faixa etária respectiva: 
Meninas - 26,6-±8,32; 17,20±6,22; 23,70±7,45; 26,40±7,93; 24,40±5,31. Meninos - 18,48±8,78; 25,16±13,36; 

22,98 ±11,64; 21,43±9,57; 14,25±4,89. 

 

 

Gráfico 4 - Média e desvio padrão da variável Aptidão Aeróbia de meninas de acordo com a faixa etária respectiva: 

1015,8±145,55; 1132,40±171,26; 1012,90±147,60; 1051,90±182,75; 1134,83±132,34. Meninos - 1089,61±136,92; 

1187,66±166,99; 1211,12±201,83; 1162,71±233,99; 1195,50±73,57. 

 

 

 

Gráfico 5- Média e desvio padrão da variável velocidade de acordo com a faixa etária respectiva: Meninas – 
5,29±0,56; 5,07±0,44; 5,14±0,52; 5,48±0,77; 4,90±0,67. Meninos - 4,86±0,44; 5,20±0,61; 5,39±0,65; 5,63±0,84; 

5,74±0,72. 
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Gráfico 6- Média e desvio padrão da variável Flexibilidade de acordo com a faixa etária respectiva: Meninas -  
29,65±4,69; 30,48±3,92; 28,44±5,40; 26,43±7,50; 27,50±6,23. Meninos - 23,31±5,93; 28,90±6,07; 28,50±3,16; 

25,38±7,73; 27,80±5,61. 

 

Gráfico 8 - Média e desvio padrão da variável força de membros superiores de acordo com a faixa etária 
respectiva: Meninas – 15,00±3,36; 14,33±2,00; 18,86±3,00; 22,23±4,53; 21,60±4,03. Meninos – 14,87±2,64; 

16,76±3,89; 23,10±5,87; 21,00±3,34; 25,00±3,67. 

 

 

 

Gráfico 7- Média e desvio padrão da variável força de membros inferiores de acordo com a faixa etária 
respectiva: Meninas – 117,40±11,65; 121,00±14,75; 118,39±16,37122,18±26,76; 115,00±16,38. Meninos – 

115,37±12,32; 129,00±17,99; 130,80±12,02; 136,23±19,07; 138,60±15,43. 
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É possível perceber que os resultados encontrados comparando-se os gêneros 

apresentaram-se com padrão semelhante, com exceção das variáveis ABD (gráfico 9) e FMMSS 

(gráfico 8) as quais os meninos apresentaram valores elevados em destaque por volta dos 10 anos de 

idade, quando comparados às meninas. Tanto nas variáveis Vel (gráfico 5) quanto FMMII (gráfico 

7), os valores tanto para meninos quanto para meninos tenderam a se apresentarem mais elevados e 

se manterem estáveis a partir dos 11 anos, sendo que os valores para os meninos se apresentaram 

maiores que os das meninas. 

Com relação às variáveis associadas ao nível de crescimento e desenvolvimento (MC e 

E), foram verificadas diferenças estatisticamente significantes em ambas. Apesar do crescimento e 

desenvolvimento físicos apresentados pelos voluntários, foi encontrada diferença estatística 

significante referente às variáveis relacionadas à AFRS apenas em FMMSS. Todas as outras 

variáveis investigadas se manifestaram similares mesmo com o aumento da idade, como mostra o 

gráfico 10, a seguir: 

 

 

 

Gráfico 9- Média e desvio padrão da variável Repetições de abdominais de acordo com a faixa etária 
respectiva: Meninas -19,60±6,75; 20,22±6,35; 24,23±7,93; 23,41±9,17; 23,60±5,41. Meninos: 23,2x5±5,93; 

25,07±10,36; 25,60±14,09; 25,23±7,45; 23,80±9,14. 
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Gráfico 10- Média das variáveis de acordo com cada faixa etária. * = diferença estatisticamente significante com 
relação indivíduos de 8 anos. + = diferença estatisticamente significante com relação aos indivíduos de 9 anos. 
FMMSS= força de membros superiores; MMII= força de membros inferiores; Flex= flexibilidade; Vel= velocidade; Rep= 
repetições.  

 

 

Com referência ao gênero e idade, 56,52% e 53,23% do total da amostra apresentaram 

IMC e %G considerado normal, respectivamente. Dentre a classificação de percentual de gordura 

moderadamente alto, alto e excessivamente alto somam-se cerca de 33% dos sujeitos investigados.  

Nos testes motores, os escolares apresentaram resultados abaixo do esperado em: 

61,96% para aptidão aeróbia; 56,52% para velocidade de deslocamento; 65,22% para repetições de 

abdominais; 73,91% para força de membros inferiores; e 29,75% para força de membros superiores. 

Apenas a variável flexibilidade apresentou resultados superiores ao esperado para a faixa etária 

(45,65%), estando os demais voluntários dentro da classificação de normalidade. 
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4- Discussão 

 

 

Através dos resultados dos valores antropométricos verificou-se que apenas as variáveis 

MC e E apresentaram diferença estatisticamente significante entre as faixas etárias. Estas duas 

variáveis, segundo Guedes e Guedes (2006), são amplamente utilizadas em estudos para 

representatividade do crescimento físico de crianças e adolescentes. Corroborando os dados destes 

pesquisadores, os valores de crescimento físico encontrados nos resultados deste estudo 

demonstraram que os padrões de estatura e massa corpórea entre meninos e meninas foram 

semelhantes entre si e o desvio padrão foi relativamente baixo.  

Apesar do crescimento e desenvolvimento físicos dos indivíduos, foram encontradas 

diferenças estatísticas significantes apenas para as variáveis E, MC e FMMSS. Todas as outras 

variáveis investigadas se manifestaram similares mesmo com o aumento da idade, sendo um 

indicativo de que não houve melhora no desempenho dos voluntários com o passar da idade apesar 

de estes estarem constantemente crescendo e se desenvolvendo. 

Referente aos resultados estatisticamente significantes encontrados para FMMSS, vale 

ressaltar que o equipamento utilizado para esta variável, o dinamômetro hidráulico, não possui 

adaptações específicas para crianças. Durante a coleta dados neste teste, notou-se uma maior 

dificuldade das crianças menores em manusear o equipamento por este ser grande para o tamanho 

de suas mãos. Com o passar da idade, o tamanho das mãos das crianças aumenta, favorecendo 

melhor preensão do equipamento e conferindo o resultado mais fidedigno do teste. Parrot et al. 

(2010) por meio de equipamentos adaptados para faixa etária de crianças e adolescentes realizou um 

estudo comparando a força de preensão manual entre a mão dominante e não-dominante de meninos 

e meninas. Eles verificaram que as diferenças entre força de preensão manual entre meninos e 

meninas começaram a ser mais significante a partir dos 12 anos de idade. Em nossa pesquisa as 

diferenças foram oscilantes, podendo ser devido a falta de um equipamento adaptado. Uma hipótese 

seria a de que se o teste de preensão manual fosse realizado com um equipamento mais adaptável, 

talvez fossem encontrados resultados diferentes nesta variável como ocorreu com as outras 

variáveis.  

Em pesquisa semelhante ao presente estudo, Dória et al., (2008) avaliou 342 estudantes 

com idade entre 07 e 12 anos do município de Jequié-BA, realizando testes de aptidão aeróbia 

(corrida de 9 minutos), abdominal modificado de 1 min e flexibilidade com banco de Wells. Nas 

três variáveis físicas analisadas a grande maioria dos estudantes foi classificada abaixo do esperado 
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para a faixa etária. Com exceção dos valores de flexibilidade, que em nossa pesquisa se mostrou em 

sua maioria dentro da normalidade, os resultados das demais variáveis estudadas por Dória et al. 

(2008) também alarmaram o fato de índices de uma AFRS abaixo do esperado para a faixa etária, 

tendo em vista que níveis satisfatórios de desempenho motor são importantes para um bom 

funcionamento orgânico (PATE et al., 1995). Pate et al. (1995) ainda acrescenta que, possuir níveis 

adequados de resistência cardiorrespiratória e aptidão física musculoesquelética (força/resistência e 

flexibilidade) podem conduzir a diminuição na incidência de fatores de risco para muitas disfunções 

de caráter crônico-degenerativo. 

Corroborando com os resultados de Pereira et al. (2011), que avaliou 69 escolares de 

sete a 11 anos da rede pública de Brasília-DF, nossos resultados para repetições de abdominais 

apresentaram-se maior em meninos do que em meninas, o que pode ser explicado em parte pelo 

maior envolvimento com movimentos corporais por parte dos meninos em relação às meninas em 

todas as faixas de idade. Além do teste de abdominal modificado, em seu estudo Pereira et al. 

(2011) também aplicou os testes de salto horizontal, flexibilidade com banco de Wells, arremesso 

de medicine ball e agilidade com o teste do quadrado. Diferentemente de nossa pesquisa, apenas 

nos testes de salto horizontal e agilidade foram encontrados resultados abaixo do ponto de corte 

desejável. Cabe ressaltar que os resultados do teste de arremesso de medicine ball não podem ser 

comparados com os resultados do teste de preensão manual, apesar de possuírem objetivos 

semelhantes.  

Fonseca et al. (2011) avaliou a flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória e resistência 

muscular localizada através dos mesmos meios que o presente estudo, em 104 escolares com idade 

entre oito e 10 anos da cidade de Ponta Grossa (PR). Seus resultados também apontaram que a 

maior parte dos estudantes obteve classificações insatisfatórias para todas as variáveis, apontando o 

risco elevado para a aquisição de doenças crônicas não transmissíveis no futuro destes escolares. 

Além disso, Fonseca et al. (2011) também não encontrou diferenças estatísticas entre as faixas 

etárias, fato este que poderia ser explicado em parte, segundo os autores, pelo período pré-

pubertário que se encontravam as crianças avaliadas, pois alterações rápidas no tamanho e 

composição do corpo ocorrem no período da puberdade. 

Vaz Ronque et al. (2007) realizou estudo semelhante, analisando a adiposidade corporal 

e o desempenho motor de escolares entre sete e 10 anos. Entretanto, os voluntários pertenciam a um 

alto nível socioeconômico, de acordo com uma avaliação referenciada por critérios de saúde. Os 

pesquisadores observaram uma alta prevalência de crianças que se situaram acima do critério de 

saúde para a quantidade de gordura corporal, associada à baixa proporção de sujeitos que atenderam 

aos critérios estabelecidos no conjunto dos testes motores utilizados, indicando que o nível de 
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aptidão física encontrado nos escolares investigados estava bastante aquém do desejável. Apesar de 

nosso estudo não ter indicado uma maior prevalência de indivíduos com altas taxas de gordura 

corporal (39%), os resultados referentes aos testes motores foram semelhantes.  

Burgos et al. (2011) procuraram avaliar e caracterizar o perfil de AFRS de crianças e 

adolescentes da cidade de Santa Cruz do Sul (RS). Para isso avaliaram 1.664 estudantes da rede 

privada e pública estadual e municipal, através de testes de capacidade cardiorrespiratória, 

flexibilidade, resistência abdominal e IMC. Semelhantemente ao nosso estudo, foram encontrados 

resultados consideravelmente inferiores ao desejável para a faixa etária para a grande maioria da 

amostra em termos de AFRS. Os valores do IMC encontrados também se assemelham à nossa 

pesquisa; sendo que em média 26,75% dos estudantes foram classificados com valores acima do 

desejável, entre sobrepeso e obesidade, enquanto que no presente trabalho os dados revelaram que 

28% dos sujeitos investigados foram classificados com sobrepeso ou obesidade, dados que podem 

ser considerados preocupantes como indicadores de tendências, uma vez que este é um dos fatores 

de risco para doenças cardiovasculares, o que pode desencadear problemas de saúde futuros como 

placas de ateromas no endotélio das artérias e consequentemente um comprometimento da 

qualidade de vida na vida adulta e na velhice. 

Em um estudo bastante interessante, Tornquist et al., (2013) utilizando parte dos dados 

coletados por Burgos et al. (2001) comparou os resultados dos testes de corrida de nove minutos 

(aptidão cardiorrespiratória), abdominal modificado (resistência muscular) e flexibilidade com 

banco de Wells de 626 escolares entre a 1º e 4ª séries do ensino fundamental da cidade de Santa 

Cruz do Sul (RS), de diversas escolas das redes municipais, estaduais e privadas. De todos os 

alunos, 282 possuíam aulas ministradas por professores de educação física, enquanto que 344 

tinham aulas ministradas pelo professor regente. De maneira geral, os resultados encontrados para 

os testes também foram consideravelmente aquém do aconselhado para faixa etária para os dois 

grupos (66,9% abaixo para flexibilidade; 57% para resistência muscular; e 62,8% para aptidão 

cardiorrespiratória). Entretanto, foi verificado que os alunos que tinham aulas com professores de 

educação física apresentaram melhores resultados da AFRS quando comparados com o grupo de 

alunos que tinham aulas com um dos docentes de plantão. Estes resultados podem ser um indicativo 

que a prática da educação física escolar pode apresentar resultados positivos se aplicada por 

profissionais capacitados e voltados a objetivos específicos que contemplem o desenvolvimento de 

capacidades neuromotoras essenciais para o funcionamento orgânico ideal. 

Colantonio et al.(1999) em sua pesquisa sobre crescimento e desempenho físico de 

crianças e adolescentes, comparou variáveis relacionadas a crescimento físico (E, MC e perímetro 

braquial) e relacionadas a AFRS (AA, FMMII, FMMSS e repetições ABD) entre alunos da rede 
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municipal de Guarujá-SP considerados não treinados e crianças e jovens engajados em um 

programa de iniciação esportiva do CEPEUSP. Os resultados demonstraram valores semelhantes 

dos indicadores de crescimento físico para os dois grupos em todas as faixas etárias; já em relação 

aos indicadores de desempenho físico estes demonstraram valores nitidamente superiores para o 

grupo de treinados em relação ao não treinado em todas as faixas etárias. De acordo com o presente 

estudo, estes resultados sugerem que os programas das aulas de EF escolar poderiam ser revistos de 

forma a atender às necessidades das crianças e adolescentes no que tange seus aspectos relacionados 

à saúde. 

Tendo em vista que muitos sintomas são uma consequência de estágios mais avançados 

de maus hábitos de saúde, não se pode considerado, por exemplo, que crianças e adolescentes, ao 

apresentarem índices de crescimento aquém do esperado, ou quantidades de gordura não 

compatíveis com os limites admissíveis, ou, ainda, alguma deficiência em termos de desempenho 

motor, possam demonstrar um status de saúde satisfatório apenas pelo fato de não estarem 

apresentando nenhum sintoma de qualquer tipo de doença (GUEDES e GUEDES, 1995). Ou seja, 

mesmo que neste momento os indivíduos desta pesquisa aparentem estarem saudáveis, estes podem 

constituir um grande potencial para serem adultos e idosos em situação de risco de saúde.   

Embora os estudos apontem que uma criança ativa ou com boa aptidão física não 

significa um adulto mais ativo ou com melhor condição física, cabe ressaltar que os dados 

disponíveis sustentam a ideia de que uma criança sedentária tem maior probabilidade de ser um 

adulto sedentário. Não obstante, no âmbito de um conjunto extenso de temas a serem investigados, 

destaca-se o importante número de estudos epidemiológicos que têm demonstrado a forte e 

consistente associação entre atividade física e saúde (BOUCHARD e SHEPHARD, 1994; 

PAFFENBARGER et al., 1994). Além disso, um conjunto representativo de instituições 

internacionais ligadas à saúde tais como a Organização Mundial da Saúde, o Centro de Controle de 

Doenças dos USA, a Associação de Cardiologia dos USA, o Colégio Americano de Medicina 

Esportiva, dentre outros, destacam as implicações dos hábitos de vida fisicamente ativos como 

fatores de prevenção de um conjunto de doenças entre as quais se situam as cardiovasculares, a 

hipertensão arterial, a hipercolesterolemia e hiperlipidemia, a obesidade, a diabete melito tipo II, a 

osteoporose, as lombalgias, a depressão e determinados tipos de câncer (MOTA e SALLIS, 2002). 

Ainda através de estudos epidemiológicos realizados por Mota e Sallis (2002) observou-

se que o desenvolvimento de hábitos, comportamentos e atitudes descritores de um estilo de vida 

saudável e ativo, condicionantes da redução de fatores de riscos nefastos para o indivíduo, tende a 

desenvolver-se cedo, no seio familiar, e prosseguem na escola, ambos agentes fulcrais de 

socialização e ensino-aprendizagem do que se entende que deva ser uma educação esclarecida para 
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a promoção da saúde. Burgos et al. (2011) salientam que a intervenção no estilo de vida dos 

escolares se faz importante na busca de níveis mais satisfatórios de AFRS, sendo para tanto 

necessário envolver os pais, professores, escolas e órgãos públicos de forma a motivar os escolares 

à prática de AF, promovendo assim ganhos na qualidade de vida e prevenção de fatores de riscos 

para doenças crônico-degenerativas vindouras. 

 Tendo isto em vista, epidemiologistas e especialistas em educação física acreditam que 

a infância e a adolescência possam representar períodos ótimos para uma intervenção pedagógica 

no sentido de estimular hábitos e comportamentos de saúde, que se espera venham a manter-se 

durante o curso superior da vida do sujeito (NUNES, FIGUEIROA e ALVES, 2007). 
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5- Considerações finais 

 

 

Nesse sentido, um bom programa de EF pode representar uma excelente oportunidade 

para a melhoria do nível de AFRS. Atualmente, a inatividade física é o fator de risco número um 

para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Portanto, os programas de EF nas escolas 

deveriam incluir um tempo adequado para o desenvolvimento de suas atividades. Nunes, Figueiroa 

e Alves (2007), relatam que nos EUA o Programa Healthy People 2010 indicou claramente que as 

escolas devem desempenhar um importante papel na promoção das AF e na formação de hábitos 

alimentares saudáveis. 

Essas iniciativas são particularmente importantes sob condições especiais nos espaços 

urbanos dos países em desenvolvimento como o Brasil, onde na maioria das vezes, aqueles 

momentos na escola, em particular na escola pública, são muito preciosos no dia-a-dia da criança, 

em meio às práticas sedentárias predominantes no ambiente fora da escola. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

1 - Título do projeto: Crescimento, desenvolvimento e aptidão física relacionada à saúde de crianças e adolescentes da 

cidade de Santos (SP) – Estudo longitudinal. 

2 – Desenho do estudo e objetivos: Estudos têm mostrado uma relação positiva entre os efeitos da atividade física com 

os níveis de saúde de crianças e adolescentes. A prática de atividade física e/ou exercício físico é uma necessidade 

básica para todos, principalmente as crianças e adolescentes, pois é nessa fase da vida que os benefícios da prática 

poderão atuar na prevenção e redução de riscos de diversas doenças. Devido a poucas evidências dos efeitos dos 

exercícios físicos durante a infância e a adolescência e o impacto dessa prática na idade adulta, é importante verificar o 

comportamento das variáveis associadas ao crescimento, desenvolvimento e aptidão física relacionada à saúde, em 

relação à idade e ao gênero de crianças e jovens escolares. O objetivo deste estudo é identificar e analisar a proporção 

dos indivíduos avaliados que atendam aos critérios relacionados à saúde associados ao crescimento, desenvolvimento e 

aptidão física, de acordo com a idade e ao gênero de crianças e adolescentes da rede municipal de ensino da cidade de 

Santos. 

3 – Descrição dos procedimentos: Para a realização do estudo os voluntários serão submetidos aos seguintes 

procedimentos: 

a) Anamnese: Coleta de dados em impresso próprio de informações sobre o histórico de atividade física, esportiva 

pregressa e atual, de patologias na família, de patologias pessoais pregressas e atuais, utilização de medicamentos e 

hábitos como tabagismo e etilismo, além de avaliação da maturação sexual por meio das pranchas de Tanner. 

b) Aplicação de questionários: A avaliação sócio-econômica será realizada através da utilização de um questionário 

específico de critério de classificação econômica Brasil (ANEP, 1996), e para avaliação do nível de atividade física 

será utilizado o questionário específico do IPAQ (2001). 

c) Antropometria – Serão realizadas as medidas antropométricas de estatura e massa corporal de acordo com a 

padronização proposta por Gordon et al. (1988): c1) Estatura: o sujeito deve ter a sua massa corporal distribuída 

sobre os pés e estes devem estar com os calcanhares unidos, mantendo as bordas mediais em ângulo aproximado de 

60 graus. A parte superior do tronco e parte posterior da cabeça deve estar em contato com a escala. A cabeça dever 

ser mantida de forma que o voluntário direcione o seu olhar para o horizonte, sendo então realizada uma inspiração 

máxima para a mensuração da estatura acima da cabeça. Tal medida será realizada por meio de um estadiômetro 

portátil, registrando-se a estatura com aproximação de 0,1 cm. c2) Massa Corporal: com o sujeito de pé sobre a 

plataforma da balança, com o mínimo de vestuário possível, se registra a massa corporal com aproximação de 0,1 

kg. Para tanto, deverá ser utilizada uma balança digital com escala de 0 a 150 kg. 

d) Composição corporal – A composição corporal (massa magra e massa gorda) será obtida por meio da utilização das 

medidas de dobras cutâneas determinadas nas regiões triciptal e subescapular para crianças e adolescentes, as quais 

serão também utilizadas como indicador de crescimento, de acordo com (Slaugther et al., 1988). 

e) Testes Físicos: 1) Teste “sentar-e-alcançar”: o avaliado deverá estar descalço e assumir uma posição sentada à 

frente para o aparelho (Banco de Wells), com as pernas completamente estendidas e com os pés encostados no 

aparelho. Os braços devem estar estendidos sobre a superfície da caixa, com as mãos colocadas uma sobre a outra e 

com a ponta dos dedos de ambas coincidindo. Para o registro dos resultados, o avaliado, com as palmas voltadas 

para baixo e em contato com o aparelho, estende-se à frente ao longo da escala de medida, procurando alcançar a 

maior distância possível, realizando o movimento de modo lento e sem solavancos.  2) Teste de salto em distância 

parado: O avaliado coloca-se atrás de uma linha de partida, com os pés paralelos e um afastamento tal que ofereça 

uma posição confortável para o salto; o avaliado salta no sentido horizontal, com impulso de ambos os membros 

inferiores, sendo totalmente livre a movimentação dos braços e do tronco, procurando atingir o ponto mais distante 

possível. 3) Teste de preensão manual: a medida da força de preensão manual será obtida através da utilização de 

um dinamômetro hidráulico manual (JAMAR Hydraulic Hand Dynamometer – Model PC-5030J1, Fred Samons, 

Inc. Burr Ridge,Il: USA), respeitando-se o protocolo recomendado pela American Association of Hand Therapists. 

4) Teste abdominal modificado (60s): O avaliado elevará o tronco até o nível em que ocorra o contato da face 

anterior dos antebraços com as coxas, mantendo o queixo encostado ao peito, retornando logo em seguida à posição 

inicial até encostar pelo menos a metade anterior das escápulas ao solo. Esses movimentos devem ser repetidos a 

maior quantidade de vezes possível durante um espaço de tempo igual a 60 segundos, sendo permitido descanso 

entre uma repetição e outra. 5) Teste de corrida de 50m: na posição de saída desse teste, o avaliado coloca-se em pé, 

com afastamento antero-posterior das pernas e com o pé da frente o mais próximo possível da linha de saída. Ao 

sinal sonoro, o avaliado sairá correndo e procurará percorrer a distância no menor tempo possível, passando pela 

linha de chegada em máxima velocidade, para logo em seguida iniciar o processo de desaceleração até a parada 

total. 6) Teste de corrida / caminhada de 9 ou 12 min: a partir de um sinal sonoro, dá-se o início do teste que 

consiste em correr e /ou caminhar a maior distância possível em 9 ou 12 minutos. Será registrada a distância 

percorrida no tempo determinado pelo teste. 

4 – Relação dos procedimentos rotineiros e como serão realizados: Para a realização do estudo será feita uma 

anamnese e a aplicação de questionários que avaliam o nível sócio-econômico e nível de atividade física. Como 

indicadores do desenvolvimento biológico será utilizada a avaliação da maturação sexual através das pranchas de 
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Tanner. Como indicadores de crescimento se fará uso das medidas de estatura e massa corporal, e espessuras de dobras 

cutâneas determinadas nas regiões triciptal (área posterior de braço) e subescapular (nas costas). Com as medidas de 

estatura e massa corporal pode-se calcular o índice de massa corporal (IMC). Os níveis de desempenho motor serão 

determinados com base em testes que seguirão a seguinte sequência: a) Teste “sentar-e-alcançar”; b) Teste de salto em 

distância parado; c) Teste de preensão manual; d) Teste abdominal modificado (60s); e) Teste de corrida de 50m e f) 

Teste de corrida / caminhada de 9 ou 12 min. 

5 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos: Em decorrência dos procedimentos acima 

citados espera-se apenas o desconforto da fadiga ocasionado durante a prática dos testes físicos. 

6 – Benefícios para o participante: O benefício direto para o participante neste estudo está relacionado ao fato de que 

o mesmo realizará as avaliações e exames previstos citados acima e receberá orientações associadas aos resultados 

encontrados; além da possibilidade de estabelecer parâmetros associados ao nível de atividade física e as variáveis 

relacionadas à saúde analisadas neste estudo. 

7 – Garantia de acesso: Em qualquer etapa do estudo, o voluntário terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador será o Prof. Dr. Emilson Colantonio que 

pode ser encontrado no endereço: Av. Ana Costa, 95, Vila Mathias, Santos, SP; Telefone(s): (13) 32322569 ou (13) 

97646494. Se o voluntário tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), localizado na Rua Botucatu, 572, 1º. andar – cj. 13, telefone (11) 55711062, Fax 

(11) 55397162, email: cepunifesp@epm.br 

8 - É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 

qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

9 – Direito de confidencialidade: As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, 

não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente.  

10 – O participante será mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou 

de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

11 - Despesas e compensações: Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

12 – Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

13 - Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo (nexo 

causal comprovado), o participante será encaminhado à unidade de saúde mais próxima acompanhado de integrante da 

pesquisa, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo ”Crescimento, desenvolvimento e aptidão física relacionada à saúde de crianças e adolescentes 

da cidade de Santos (SP) – Estudo longitudinal.” 

Eu discuti com o Dr. Emilson Colantonio sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 

de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido. 

 

Assinatura do aluno/representante legal                                         Data         /       /        

 

Assinatura da testemunha                                         Data         /       /        

 

Para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou 

visual. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou 

representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo                                       Data         /       /        
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