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RESUMO 

 

A prevalência de sobrepeso e obesidade infantil tem vindo a ser discutida de forma 

ampla no mundo actual. De forma a verificar o estado de saúde de crianças nos últimos 

anos, os profissionais de educação física têm recorrido à avaliação da aptidão física 

como forma indirecta de análise dessa condição. 

O alvo principal do presente estudo foi relacionar a obesidade e a aptidão física em 

crianças do primeiro ciclo do ensino básico. Especificamente pretendeu-se: (I) 

Descrever a prevalência da obesidade, o IMC e a aptidão física da amostra total; (II) 

Comparar a aptidão física segundo a prevalência da obesidade; comparar a aptidão 

física segundo o género; comparar a aptidão física segundo o ano de escolaridade; (III) 

correlacionar a idade, peso, altura e IMC com a aptidão física. 

A amostra foi constituída por 227 crianças do concelho de Viana do Castelo com idades 

compreendidas entre os 6 e 13 anos (126 correspondentes ao sexo masculino e os 

restantes  101 ao feminino).  Para o critério de obesidade e excesso de peso, foi utilizada 

a distribuição do índice de massa corporal com base nos pontos de corte de Cole et all., 

2000. A aptidão física dos alunos foi avaliada com base na aplicação dos testes 

recomendados por Guedes & Guedes (1997).   

Em crianças dos 5 aos 13 anos de idade, a prevalência de excesso de peso e obesidade 

são respectivamente 22.90 % e 12.30%. No que respeita aos valores médios de IMC, de 

referir que, tendo em conta os valores de referência propostos por Cole et all, a amostra 

apresenta valores bastante elevados, 17.39 ± 2.71 para os rapazes e 18.18±2.70 para as 

raparigas.   

Relativamente às componentes da aptidão física, os resultados revelam desempenhos 

superiores no grupo normoponderal, quando comparado com o grupo dos obesos. De 

modo semelhante, o desempenho do género masculino é globalmente superior ao 

feminino. Os níveis de aptidão física revelam-se superiores em anos de escolaridade 

mais avançados.  

 

Palavras chave:  Excesso de peso, obesidade, aptidão física 
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ABSTRACT  

 

The prevalence of overweight and obesity in children has been discussed widely in the 

world today. In order to check the health status of children in recent years, physical 

education teachers have resorted to the assessment of physical fitness as an indirect 

analysis of this condition. 

The main aim of this study was to relate to obesity and physical fitness in children in 

primary education. Specifically it was intended: (i) to describe the prevalence of 

obesity, BMI and physical fitness of the total sample, (ii) to compare the physical 

fitness according to the prevalence of obesity, to compare the physical fitness according 

to gender, to compare the physical fitness according to school year grade, (iii) to 

correlate age, weight, height and BMI with the  physical fitness. 

The sample consisted of 227 children in the municipality of Viana do Castelo aged 

between 6 and 13 years (126 males and 101 females). For the criteria for obesity and 

overweight, we used the distribution of body mass index based on cutoff points of Cole 

et all., 2000. Physical fitness of students was assessed based on the application of the 

tests recommended by Guedes & Guedes (1997). 

For children from 5 to 13 years of age, the prevalence of overweight and obesity was 

respectively 22.90% and 12.30%. With regard to mean BMI scores, noted that, taking 

into account the reference values proposed by Cole et all, the sample shows very high 

values, 2.71 ± 17:39 for boys and 18:18 ± 2.70 for girls. 

For the components of physical fitness, the results show a superior performance in the 

normoponderal group when compared with the obese group. Similarly, the performance 

of the male gender is generally superior to the female performance. The fitness levels 

prove to be higher in more advanced school year grades. 

 

Keywords: Overweight, obesity, physical fitness 
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I. INTRODUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A sociedade moderna e o estilo de vida que a mesma impõe aos novos jovens 

tem vindo a revelar-se favorecedora de um aumento na prevalência de obesidade em 

especial nas crianças e adolescentes. Esta realidade é cada vez mais, motivo de 

investigação, no sentido de entender a magnitude do problema, as suas causas e 

consequências. É do senso comum que a obesidade tem implicações gravíssimas ao 

nível da saúde física e mental, o que em última instância determina um deteriorar da 

qualidade de vida e do bem-estar. Poucos problemas na infância e na adolescência são 

tão óbvios, difíceis de tratar e ter tantos efeitos a longo prazo na saúde como a 

obesidade. (IOTF, 2002; Lobstein et al., 2004; Ferreira, 2006; Hockenberry et al., 

2006). 

E neste sentido, nas últimas décadas tornou-se evidente o seu papel na promoção 

da saúde e prevenção da doença e referencia-se a importância da sua prática regular para 

um estilo de vida saudável, não só das crianças e adolescentes, mas da população em 

geral (Janz et al., 2005; Schneider et al., 2008). A actividade física é indispensável à 

saúde e ao bem-estar (Schneider et al., 2008). 

Fonseca et al (1998) relatou enfatizando, que a obesidade é o resultado da 

interacção entre a susceptibilidade do hospedeiro e um meio ambiente que promova a 

doença. E hoje confirma-se que o crescimento, desenvolvimento e maturação são o 

resultado da interacção entre os factores genéticos hereditários e o ambiente envolvente, 

que determina a expressão de todo o potencial genético do indivíduo (Maffeis C, 2000; 

Hockenberry et al, 2006). Em suma a obesidade resulta da soma de muitos factores, 

internos (herança genética) e externos (alimentação, actividade física e estado 

psicológico). Entre muitos factores apontados por diferentes autores, estes parecem ser 

os que mais contribuem para estabelecer um ambiente propício a grandes alterações no 

estilo de vida e consequentemente ao desenvolvimento da obesidade nas crianças. 

A infância e a adolescência são considerados períodos críticos e de extrema 

importância, relacionados com aspectos de conduta e solicitação motora. Nesta fase de 

desenvolvimento humano, o organismo jovem encontra-se particularmente sensível à 

influência de factores ambientais e comportamentais.  
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Segundo Guedes & Guedes (2006), o acompanhamento dos índices de 

desempenho motor de crianças e adolescentes pode contribuir de forma decisiva na 

tentativa de promover a prática de actividades físicas no presente, incutindo hábitos para 

toda a vida. Este mesmo acompanhamento, deve ser estabelecido desde a infância, 

sendo que os indivíduos na fase adulta oferecem informações extremamente limitadas e 

de menor aplicabilidade na análise das capacidades motoras. Assim sendo, recomenda-

se determinar as capacidades motoras dos indivíduos, o mais precocemente possível de 

modo a certificar que mais tarde atinjam os níveis esperados e completem todo o seu 

potencial de desenvolvimento.  

Assim e com base nestas considerações O alvo principal do presente estudo foi 

relacionar a obesidade e a aptidão física em crianças do primeiro ciclo do ensino básico. 

Especificamente pretendeu-se: (I) Descrever a prevalência da obesidade, o IMC e a 

aptidão física da amostra total; (II) Comparar a aptidão física segundo a prevalência da 

obesidade; comparar a aptidão física segundo o género; comparar a aptidão física 

segundo o ano de escolaridade; (III) correlacionar a idade, peso, altura e IMC com a 

aptidão física. 

Este trabalho encontra-se organizado em nove capítulos, nomeadamente: (I) 

Introdução e Justificação do problema; (II) Revisão da Literatura; (III) Metodologia; 

(IV) Apresentação dos Resultados; (V) Discussão dos Resultados; (VI) Conclusões; 

(VII) Propostas Futuras; (VIII) Referências Bibliográficas e (IX) Anexos. 

 Este trabalho surge no sentido de avaliar a relação entre aptidão física e 

obesidade na população infantil do concelho de Viana do Castelo. Pretende-se com ele 

proceder a uma rigorosa recolha de dados que permita adquirir novos conhecimentos a 

par de outros estudos similares.  
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. OBESIDADE 

 

2.1.1. Enquadramento conceptual 

 

Poucos problemas na infância e na adolescência são tão óbvios, difíceis de tratar 

e ter tantos efeitos a longo prazo na saúde como a obesidade. É do conhecimento 

comum, que nas últimas décadas, a mesma tem atingido proporções epidemiológicas, 

acarretando consequências profundas na saúde pública.  

A obesidade e excesso de peso caracteriza-se como uma doença que se 

manifesta em países industrializados e desenvolvidos e é habitualmente definida como 

uma quantidade anormal ou excessivamente alta de gordura corporal ou tecido adiposo 

em relação à massa corporal magra, num nível que compromete a saúde dos indivíduos 

(Hockenberry et al, 2006; Salve, 2006; WHO, 2009). 

Definir a fronteira entre a obesidade e excesso de peso é difícil, não havendo 

definições universalmente aceites para crianças e adolescentes (Mota & Sallis, 2002). 

Mas sabe-se que a mesma é representante de uma definição séria para o bem-estar social 

infantil (Hockenberry et al, 2006), sendo considerada por vários autores um distúrbio 

complexo relacionado com numerosos factores que desequilibram o balanço energético 

(Berkey et al., 2000), bem como o excesso de consumo de alimentos densamente 

calóricos e actividade reduzida (Fonseca et al., 1998).  

Do ponto de vista conceptual seria de esperar uma relação inversa entre os níveis 

de actividade física e a massa gorda em crianças e adolescentes. No entanto, Mota & 

Sallis (2002) sublinham que, quer em crianças quer em adultos, os resultados são pouco 

claros sobre o facto dos sujeitos obeso serem mais ou menos activos do que os 

indivíduos considerados dentro dos valores considerados dentro dos valores critério de 

normalidade. Na verdade a actividade física não aumenta de forma considerável os 

níveis de perda de peso sobre e acima dos efeitos conseguidos através da restrição 

calórica. Contudo, níveis elevados de actividade física podem prevenir o ganho de peso 

e obesidade. Logo, todos os esforços de forma a aumentar a actividade física devem 
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representar um dos maiores focos na prevenção ou tratamento da obesidade (Sothern et 

al., 1999).    

O surgimento da mesma, na fase infantil é problemático, pois tende a persistir e 

até a agravar-se com o passar dos anos (Silva et al., 2008). Devido ao cenário actual na 

qual nos deparamos, a saúde e o bem-estar das próximas gerações podem ficar 

altamente comprometido pelo sedentarismo, excesso de peso e obesidade (Malina & 

Little, 2008)  

Estas definições de referência, fundamentam-se também na noção de risco 

aumentado de morbilidade e mortalidade, associados ao excesso de peso e obesidade 

(WHO, 2000). A sua classificação, segundo a WHO, é feita a partir dos valores do IMC, 

apresentados no quadro abaixo, (2000).  

 

Quadro1 - Classificação do excesso de peso e obesidade a partir do IMC, segundo WHO (2000) 

Classificação IMC (kg/m
2
)

 
Risco de morbilidade e mortalidade  

Peso baixo  <18,5 Baixo 

Peso normal  18,5 – 24,9 Médio  

Excesso de peso  25,0 – 29,9 Aumentado  

Obesidade 

 

Obesidade Grau I 30,0 – 34, 9 Moderado  

Obesidade Grau II 35,0 – 39,9 Grave  

Obesidade Grau III ≥ 40 Muito grave 

 

O IMC é, actualmente considerado um indicador antropométrico de adiposidade 

válido. Apesar de não discriminar a massa gorda e a massa magra, tem uma aplicação 

fácil em estudos epidemiológicos (Wang et al., 2002). Assim, e à semelhança do adulto, 

a medida mais correntemente usada é o IMC.  

A avaliação pediátrica passa pela comparação do IMC da criança com os valores 

médios de uma população de referência e não os que acima foram referidos. O estudo de 

Cole et al., propõe uma definição estandardizada para o excesso de peso (25 kg/m
2
) e 

obesidade (30 kg/m
2
) baseada em função da idade e do sexo relativamente a dados de 

IMC de crianças e adolescentes provenientes de várias etnias e com idades 

compreendidas entre os 6 e 18 anos (2000). 

 Segundo Malina et al., (2004a), ao nascer a criança apresenta cerca de 5 biliões 

de adipócitos, os quais se multiplicam para cerca de 30 a 50 biliões, nos jovens adultos 
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não obesos. Este aumento torna-se ainda mais evidente em sujeitos que apresentam 

ganhos excessivos de gordura corporal. Estes autores, consideram ainda, que o número 

e o volume de adipócitos, nos primeiros anos de vida, são idênticos para ambos os 

sexos, verificando-se somente na puberdade um aumento mais óbvio nas raparigas que 

nos rapazes (Hockenberry et al, 2006; Barata, 1997, Malina 2004a).  

      Deste modo, consideram que a infância e adolescência constituem os 

períodos mais críticos para a ocorrência de um aumento do número de adipócitos 

assumindo-se, como momentos fundamentais para intervir na prevenção da obesidade 

em crianças e adolescentes. No entanto, o número de células de gordura pode aumentar 

em qualquer idade. Na verdade, a variabilidade do número de adipócitos ocorre não 

apenas durante a fase de crescimento mas também na idade adulta (Malina et al., 

2004a).   

Resumidamente, a definição de obesidade é muito simples quando não se prende 

a formalidades científicas e metodológicas. O visual do corpo é o grande elemento a ser 

utilizado. O ganho de peso na criança é acompanhado por um aumento de estatura e 

aceleração da idade óssea. No entanto, depois, o ganho de peso contínua e a estatura e a 

idade óssea mantêm-se constantes (Mello et al, 2004).  

Segundo vários autores esta doença é considerada um flagelo e embora haja uma 

relação linear entre a obesidade e mortalidade, esta permanece envolta em alguma 

controvérsia, alguns estudos têm vindo a demonstrar que a obesidade se associa a um 

aumento significativo da morbilidade e mortalidade global, quer no sexo feminino, quer 

no sexo masculino (Nobre et al, 2004). 

Rematando, a obesidade é uma doença crónica, evitável, multifactorial e que está a 

aumentar em todo o mundo, não só nos adultos, mas também nas crianças e adolescentes. É 

a doença mais comum nas sociedades industrializadas, sendo considerada uma epidemia, 

devido à sua prevalência e severidade em todas as idades (Zapata et al., 2008).  

 

2.1.2. Prevalência da Obesidade 

 

Uma tendência secular de aumento da prevalência de obesidade vem sendo 

referida em estudos populacionais. Neste sentido, quanto mais prevalente se torna a 

obesidade maior o estímulo para estudar grupos populacionais mais vulneráveis ao 
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problema, onde se possam levantar hipóteses relacionadas à determinação desta 

patologia.  

É consenso que a obesidade infantil é uma prioridade, tornando-se uma 

tendência preocupante, particularmente em razão de uma substancial proporção de 

crianças obesas se traduzirem também adultos obesos (Silva et al., 2008). Resultados 

existentes, defendem a mesma concepção e mostraram que crianças classificadas como 

obesas na infância apresentavam acentuada tendência (68 a 77%) à obesidade na 

adolescência e consequentemente na vida adulta (Monteiro et al., 2008). No entanto, 

revelam que o peso ao nascer e no primeiro ano de vida não é necessariamente uma 

indicação de obesidade posterior. Segundo Klish (1998), uma criança obesa aos 6 anos 

tem 25% de probabilidades de ser um adulto obeso, mas se for obeso aos 12 anos, a 

probabilidade de continuar obeso na idade adulta sobe para 75%.  

Em todo o mundo a população infantil é considerada um grupo vulnerável ao 

desenvolvimento de excesso de peso e obesidade. Segundo a Internacional Obesity Task 

Force (IOTF), cerca de 22% dos rapazes e 27,5% das raparigas, entre os 2 e os 15 anos de 

idade apresentam excesso de peso, e destes, 5,5% dos rapazes e 7,2% das raparigas foram 

considerados obesos (2002). Segundo o relatório da IOTF, “Obesity in children and young 

people: A crisis in public health, em cada dez crianças, uma tem excesso de peso, num total 

de 155mil. Destas 155mil, 30 a 45 mil são obesas, o que corresponde a 2-3% das crianças 

entre os 5 e 7 anos de idade em todo o mundo (IOTF, 2002; Lobstein et al., 2004; Ferreira, 

2006; Hockenberry et al., 2006).  

Embora na Europa os resultados estatísticos se anunciem num patamar diferente, 

já assumem de igual forma, um carácter epidémico (IOTF, 2002;Wang et al, 2002; 

Padez et al., 2004), atingindo percentagens alarmantes (Wang, 2004; Papandreou et al., 

2008).  

Os países europeus apresentam taxas de sobrepeso e obesidade superiores a 

10%, em crianças a rondar os 10 anos de idade (ver figura abaixo), sendo 

particularmente preocupante os índices iguais ou superiores a 30% apresentados por 

ordem crescente, países como Espanha, Grécia e Itália (ITOF, 2002; Padez et al.. 2004; 

Gouveia et al, 2007; Campos et al., 2008). 
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Figura 1 – Prevalência da obesidade em crianças em idades a rondar os 10anos 

 

 

 

 

 

 

 

É neste contexto Portugal não é excepção, apresentando uma taxa de obesidade 

infantil elevada dentro das referências da União Europeia (WHO, 2007). Os 

arquipélagos dos Açores e da Madeira também obtiveram resultados semelhantes 

(Pereira, 2008; Gouveia et al., 2007). 

A Prevalência portuguesa já ocupa um lugar cimeiro e uma em cada três crianças 

já sofre de obesidade. Dos estudos encontrados em Portugal, destacam-se: 

Em 2004, Portugal quando comparado com outros países europeus ostentava 

uma elevada prevalência de excesso de peso e obesidade infantil, que correspondiam 

respectivamente a 29,4% por parte dos rapazes e 33,7% das raparigas (Padez et al., 

2004); 

Em 2005, a percentagem de crianças obesas e com sobrepeso em Portugal era de 

facto grandiosa, sendo representada por 31.6% da população pediátrica dos quais 20.3% 

correspondem a sobrepeso e 13.3% a obesidade (Padez et al., 2005).  

No entanto, outro estudo realizado em Lisboa, pela faculdade de farmácia, 

revelou contrariamente ao anterior resultados melhores, 11,8% dos jovens em análise 

possuíam excesso de peso e 2,9% obesidade (Soveral et al., 2005).  

Num estudo na cidade de Amarante, as crianças com idades entre os 6-10 anos 

eram detentoras de uma prevalência de excesso de peso entre os 10,8% e 17,9% em 

rapazes e nas raparigas encontrava-se entre os 10,1% e 19,3%. Relativamente a 

obesidade, nos rapazes estava compreendida entre os 4,2% e 6,6% e raparigas 4,1% a 

7,2% (Sousa & Maia, 2005). 
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Em 2006, com amostra de 4500 crianças com idades compreendidas entre os 6 e 

os 10 anos, os resultados do 1ºciclo do concelho de Sintra mostraram que cerca de 

35,6% apresentam excesso de peso e obesidade, na qual os rapazes manifestam maior 

percentagem de excesso de peso (24,8%) e contrariamente as raparigas (14,3%) maiores 

percentagens de obesidade (Ferreira, 2006).  

Neste mesmo ano em Viana do Castelo, publicou-se um estudo morfofuncional 

da criança vianense que teve inicio no ano de 1995, onde no conjunto das crianças 

testadas, 26% dos rapazes e 30,9% das raparigas apresentavam um peso acima do valor 

ideal para a sua altura. Sinais de obesidade foram identificados em 6,8% dos rapazes e 

8,2% das raparigas. A percentagem de raparigas com excesso de peso sofreu uma 

diminuição ligeira ao longo da idade, enquanto nos rapazes se verificou o fenómeno 

inverso. No entanto os resultados mostram que a tendência da obesidade diminui com a 

idade em ambos os sexos (Rodrigues et al., 2006) 

Em 2007, foi elaborado um estudo de “crescimento da Madeira”, onde a 

predominância de sobrepeso correspondia exactamente a 14.22 % no sexo masculino e 

10.99% no sexo feminino e os valores de obesidade eram 2.61% e 1.86% 

respectivamente (Gouveia et al., 2007). 

Em 2008, mais recentemente, as crianças portuguesas continuam a ser 

portadoras de percentagens bastante elevadas quando comparadas com os valores de 

referencia propostos por Cole et al. (2000). As crianças observadas, com idades 

compreendidas entre os 6-10 anos, revelaram uma incidência de obesidade igual a 4,4% 

nos rapazes e 6,5% nas raparigas. No que diz respeito a incidência de excesso de peso 

foi 14,1% nos rapazes e 18% nas raparigas, constatando associações positivas entre o 

género e a prevalência no excesso de peso e obesidade (Silva et al., 2008).   

Num outro estudo, mas agora destacando o arquipélago dos açores, verificou-se 

que na amostra total, 22,8% das meninas e 17,6% dos meninos tem sobrepeso, 13,2% 

das meninas e 12,3% dos meninos são obesos (Pereira, 2008). 

E por último, na cidade de Bragança, estudo elaborado no ensino público e 

privado, a prevalência destacou-se em idades distintas, 9 anos (30,7%) e 8 anos 

(24,7%), respectivamente. Do total da amostra (226 indivíduos), 49 apresentam 

sobrepeso (21,68%) enquanto 25 (11,06%) apresentam obesidade (Campos et al., 2008). 

É neste sentido que assistimos a um grandioso e assustador aumento mundial da 

prevalência da obesidade, manifestamente preocupante quer nos países industrializados, 
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quer nos países em desenvolvimento. É necessário e urgente evitar um desfecho fatal e 

criar um programa nacional de intervenção de modo a combater este flagelo da 

sociedade. 

 

2.1.3. Etiologia da Obesidade 

 

A obesidade infantil, no passado associada a uma imagem de saúde, fruto de 

condições de escassez nas sociedades de então, é actualmente segundo a literatura, 

associada a diversos factores de risco na saúde. E tem sido alvo de discussão ao longo 

de muitos anos, dando origem a várias teorias. Contudo, as causas não são 

completamente conhecidas e claras, visto tratar-se de uma doença complexa, multi-

factorial e muitas vezes crónica (Phipps et al, 2003). 

Ao longo da história do estudo da obesidade, considerou-se, inúmeras vezes que 

a mesma, poderia ser causada por disfunções hormonais. Actualmente sabe-se, segunda 

a literatura, que as doenças endocrinológicas são apenas responsáveis por uma parte 

insignificante dos casos de obesidade (Hockenberry et al, 2006).  

No entanto, Fonseca et al (1998) relatou enfatizando, que a obesidade é o 

resultado da interacção entre a susceptibilidade do hospedeiro e um meio ambiente que 

promova a doença. E hoje confirma-se que o crescimento, desenvolvimento e maturação 

são o resultado da interacção entre os factores genéticos hereditários e o ambiente 

envolvente, que determina a expressão de todo o potencial genético do indivíduo 

(Maffeis C, 2000; Hockenberry et al, 2006). 

 

Factores Genéticos  

São vários os estudos que têm demonstrado, de forma evidente, a participação da 

componente genética na incidência da obesidade (Marques-Lopes et al., 2004).  

O excesso de peso nas crianças persiste na idade adulta, especialmente naquelas 

que são pais de filhas obesos (WHO, 2000; Committee on nutrition 2003, Ferreira, 

2006). Segundo Ferreira (2006), a obesidade parental para além de ser um factor 

determinante para a obesidade infantil, tem também fortes correlações positivas entre as 

medidas antropométricas dos filhos e o peso da mãe e do pai. Segundo Carmo (1999), 

quando o pai e mãe são obesos calcula-se que o filho tenha 70% a 80% de probabilidade 

de se tornar obeso.  
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Dados relativos a vários estudos de agregação familiar (estudos de famílias, 

adoptados e gémeos) estimam que os valores genéticos possam explicar entre 25% a 

40% das diferenças individuais da adiposidade (Mota, 2005). Na verdade, a coexistência 

de obesidade em vários membros da mesma família, confirma a participação da herança 

genética na incidência da obesidade (Marques-Lopes et al., 2004).  

Em determinados indivíduos existe uma maior susceptibilidade para se tornarem 

obesos, comparativamente com outros. Porém, Marques-Lopes et al., (2004) salientam o 

facto de toda esta predisposição estar sujeita actuação dos factores ambientais 

relacionados com o estilo de vida, em que se incluem, principalmente, os hábitos 

alimentares e actividade física. 

 

 Factores ambientais 

 Alimentação 

 Os hábitos alimentares adquiridos durante a infância e a adolescência tendem a ser 

mantidos na vida adulta e têm importantes repercussões na saúde das crianças, como as 

cáries, anemias, atraso de crescimento, excesso de peso e obesidade (Viana, 2002). 

 Actualmente, nos países desenvolvidos, a oferta alimentar é enorme, 

verificando-se um excesso de produção. Embora haja fome em alguns grupos sociais, o 

desperdício de comida é evidente. A alimentação passou a reger-se por modas, 

baseando-se, de uma forma geral em comidas altamente calóricas muito concentradas e 

de rápida ingestão (Carmo, 1999, Magalhães, 2008). A grande actividade das cidades, a 

necessidade de omitir o pequeno-almoço e encurtar o tempo de almoço (Zapata et al., 

2008) e de tornar a alimentação fora de casa mais barata, transformou muitas refeições 

num acto rápido e desvirtuado das suas funções nutritivas (Carmo 1999, Lobstein et al, 

2004).  

 Hockenberry et al., afirma que os factores culturais influenciam as opções 

nutricionais, dado que os padrões de alimentação são aprendidos no meio cultural 

(2006). No entanto, Magalhães (2008) conclui do seu estudo que, o “factor” família 

permanece na origem de todas as escolhas infantis e condiciona as escolhas de vida do 

futuro adulto. Padez et al., acrescenta que o grau de parentesco, mais especificamente a 

mãe, é a responsável pelo controlo da alimentação e consequentemente estilo de vida 

(2004). Isto prende-se ao facto de em Portugal, a tarefa das compras e preparação da 

refeição ser feita geralmente pela mãe. 
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 Está demonstrado que os factores de risco relacionados com a alimentação, 

favorecem o aparecimento de doenças crónicas, que se iniciam na infância e adolescência e 

têm ganho cada vez mais relevância. Uma alimentação saudável e equilibrada é um factor 

determinante para ganhos em saúde (Ministério da Educação, 2007). 

 

 Actividade Física   

 Os hábitos da vida de uma criança reflectem um factor muito importante na 

prevenção da obesidade. A ausência de actividade física parece desempenhar um papel 

fulcral na etiologia da mesma (Gouveia et al., 2007; Janz et al., 2005; Schneider et al., 

2008) e representar uma quota de culpa no crescimento exponencial da mesma (Barata, 

1997; Fonseca et al., 1998; Rinaldi et al; 2008).  

 Seria de esperar uma relação inversa entre a obesidade e actividade física. No 

entanto, quer em crianças quer em adultos, os estudos são pouco claros no que respeita 

ao facto de indivíduos obesos serem mais ou menos activos do que os indivíduos 

considerados dentro dos valores normais (Mota & Sallis, 2002, Campos et al., 2008). O 

registo de diferenças significativas associado a crianças obesas foi apenas observado 

naquelas que praticavam de forma regular e sistemática um ou mais desportos, 

favorecendo os meninos do grupo normoponderal (Gouveia et al., 2007). 

Contrariamente, Malina et al. (1995) afirma que os meninos e meninas com sobrepeso 

são menos aptos. A probabilidade de sucesso em actividades importantes na sua cultura 

motriz é menor, e consequentemente uma diminuição da prática dessas actividades, pelo 

que se constata uma acumulação de gordura.  

 Outros autores encontram diferenças no género sexual, indicando que os ganhos 

de peso seriam inversamente relacionados com a actividade física nas crianças do sexo 

feminino, mas não no masculino (Magalhães et al., 2002; Campos et al., 2008; Werk et 

al., 2009). Uma das explicações poderá ser o facto das crianças meninas evidenciarem 

menores níveis de actividade física do que os rapazes (Werk et al., 2009). 

 Alguns estudos evidenciam o facto de serem os rapazes e os mais novos que 

manifestam uma maior prática de actividade física (Matos et al., 2006) e participam em 

actividades mais intensas do que o sexo feminino (Mota & Sallis, 2002). O decréscimo 

da actividade física e desportiva propõe-se com o avançar da idade, sobretudo nas 

raparigas. Este panorama sugere que de certa forma a comunidade escolar pode não se 

apresentar capaz de motivar a população jovem (Matos et al., 2006). A mesma autora 
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refere a necessidade de estudos adicionais no sentido de ajudar as raparigas a manterem-

se activas.   

 O incentivo à actividade física na infância é de especial importância (Aires et al., 

2004), quer pelos benefícios directos que pode proporcionar à criança, quer pelo 

potencial papel protector que pode desempenhar na vida adulta (Barata, 1997; Mota & 

Sallis, 2002; Gouveia et al., 2007; Teixeira et al., 2006). Tal como os outros hábitos que 

se perpetuam ao longo da vida, os hábitos da manutenção da boa condição física, podem 

e devem ser instituídos na infância (Barata, 1997; Mota, 2005). Do ponto de vista de 

Monteiro (2008), a actividade física é claramente a componente mais variável de todos 

os factores que influenciam o gasto energético diário.   

 É preocupante a velocidade do aumento progressivo que tem sido comprometido 

pelo sedentarismo e estilos de vida (Malina & Little, 2008). Encorajar cada vez mais 

cedo as crianças na construção de uma independência activa, consciencializando-os para 

os benefícios da tomada de decisão autónoma de estilos de vida activos e saudáveis, em 

que a actividade física faça parte dessa mesma tomada de decisão (Mota & Sallis, 2002; 

Mota, 2005). 

   

 Estado psicológico 

 A obesidade está relacionada com factores psicológicos como o controle, a 

percepção de si, a ansiedade e o desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes 

(Cataneo et al., 2005). 

 Problemas emocionais ou psicológicos podem levar as crianças a comer mais, como 

um mecanismo de compensação ou defesa. A alimentação é a forma que as mesmas 

encontram para aliviar o desconforto e aprendem a associar a alimentação com sentimento 

de segurança e presença da pessoa que fornece a nutrição (Hockenberry et al., 2006).  

 Vários autores referem que não existe um perfil psicológico especial para a criança 

obesa mas afirmam ao mesmo tempo que certas obesidades estão associadas a um estado 

depressivo. Hockenberry et al. (2006) define a obesidade como uma causa séria para o bem-

estar social das crianças e adolescentes, tendo consequências emocionais comuns e 

simultaneamente preocupantes, tais como: auto-imagem insuficiente, baixa auto-estima, 

isolamento social e comportamentos de depressão e rejeição. Este autor acrescenta ainda 

que as consequências psicológicas da obesidade afectam mais as raparigas do que os 

rapazes. 
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 Existem ainda variações metabólicas (Hipotiroidismo, Hiperadrenocorticismo, 

diabetes, entre muitos outros) que contribuem de forma determinante para o 

estabelecimento de obesidade em crianças, muito embora estas sejam responsáveis apenas, 

por um pequeno número de casos (Hockenberry et al., 2006). 

 Em suma a obesidade resulta da soma de muitos factores, internos (herança 

genética) e externos (alimentação, actividade física e estado psicológico). Entre muitos 

factores apontados por diferentes autores, estes parecem ser os que mais contribuem para 

estabelecer um ambiente propício a grandes alterações no estilo de vida e consequentemente 

ao desenvolvimento da obesidade nas crianças (Figura 2 ). 

 

Figura 2 : Relacionamentos complexos na Obesidade (Adaptado Hockenberry et al., 2006) 
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e o bem-estar, entre eles a predisposição de sintomas crónico-degenerativas, trazendo 

importantes implicações para a saúde e para a qualidade de vida (Werk et al., 2009). 

Estas enfermidades degenerativas são consideradas como as principais responsáveis por 

gastos na saúde pública e, consequentemente, também as que mais matam (Costa & 

Neto, 2008). Porém, muitos dos seus efeitos adversos são mais comuns nos adultos, 

sendo mais raros nas crianças (Dietz, 1998). 

A obesidade infantil, noutros tempos associada a uma imagem de saúde, fruto 

das condições de escassez características dessa época, é actualmente associada a 

diversos factores de risco para a saúde, tais como, hipertensão arterial, dislipidemia, 

inflamação crónica, hiperinsulinemia e diversos problemas ortopédicos (Ebbeling et al., 

2002 citado por Padez et al., 2005; Phipps et al., 2003; Hockenberry et al., 2006; 

Monteiro, 2008).  

Mello et al. (2004), cita também a aterosclerose, que tem início na infância, com 

o depósito de colesterol na íntima das artérias musculares, formando estria de gordura. 

Essas estrias nas artérias coronárias podem, em algumas crianças, progredir para lesões 

avançadas em poucas décadas, sendo este processo reversível no inicio do seu 

desenvolvimento. É importante realçar que o ritmo de progressão é variável. As 

tromboses venosas, são complicações relacionadas com dislipidemia e a aterosclerose, 

caracterizadas por elevadas concentrações de gordura no plasma (Monteiro, 2008). 

Não menos importantes, as alterações psicossociais, são também uma das 

consequências preocupantes nas crianças e adolescentes (Vessey & Mackenzie, 2000; 

WHO, 2000; Hockenberry et al., 2006). 

A obesidade infantil está relacionada não só com variadíssimas complicações 

mas também com uma maior taxa de morbilidade e mortalidade nos adultos, uma vez 

que o risco de obesidade em adulto é maior (Ribeiro et al., 2003). E, quanto mais tempo 

o indivíduo se mantém obeso, maior é a probabilidade das complicações ocorrerem, 

assim como mais precocemente. A Tabela 4 mostra as possíveis complicações da 

obesidade (Dietz, 1998; Fontanive et al, 2002; Committee on Nutrition, 2003; citado por 

Mello et al., 2004). 
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Quadro 2- Complicações da Obesidade (Adaptado Mello et al., 2004) 

Articulares Maior predisposição a artroses, osteoartrite 

Epifisiólise da cabeça femoral  

Genu valgum, coxa vara 

Cardiovasculares Hipertensão arterial sistémica  

Hipertrofia cardíaca  

Cirurgias Aumento do risco cirúrgico  

Crescimento Idade óssea avançada, aumento da altura  

Menarca precoce  

Cutâneas Maior predisposição a micoses, dermatites e piodermites 

Endócrino - 

metabólicas 

Resistência á insulina e maior predisposição a diabetes Hipertrigliceridemia e 

Hipercolesterolemia 

Gastrointestinais Aumento da frequência da litíase biliar  

Esteatose hepática e esteatohepatite  

Mortalidade Aumento do risco da mortalidade  

Neoplásicas Maior frequência de cancro do endométrio, mama, vesícula biliar, cólon/reto, 

próstata  

Psicossociais Discriminação social e isolamento  

Afastamento de actividades sociais  

Dificuldade de exprimir os seus sentimentos  

Respiratórias Tendência à hipóxia, devido a aumento da demanda ventiladora, aumento do 

esforço respiratório, diminuição da eficiência muscular, diminuição da reserva 

funcional, microectasias, apneia de sono, síndrome de Pickwicky 

Infecções  

Asma      

 

A obesidade deve ser considerada como uma verdadeira doença em si mesma e 

que predispõe a outras doenças. Ela associa-se a múltiplas patologias que foram 

mencionadas e enumeradas anteriormente, isto serve para reforçar a verdadeira 

importância da actividade física (Barata, 1997). É neste sentido que concluímos que 

existem três consequências básicas que derivam do excesso de peso e da obesidade: 

físicas, psicológicas e sociais. Desta forma, as consequências a curto e longo prazo para 

a saúde tanto física como mental devem ser antecipadas (Must & Straus, 1999).  

Todos os estudos em volta da obesidade referem a importância do diagnóstico e 

do tratamento da obesidade em fase precoce da vida, tornando-se imprescindível, pois 

para além das conotações psicológicas envolvidas, como o descontentamento com a 
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auto-imagem, a rejeição pelos amigos, a discriminação na família e nas escolas, pode 

ocorrer o desencadeamento de outras doenças, já acima frisadas. Para que haja uma 

intervenção válida, é indispensável realizar uma abordagem de todos os factores que 

afectem o equilíbrio energético, de forma a delinear estratégias de intervenção que 

permitam controlar a prevalência da obesidade e as consequências da obesidade infantil. 

 

2.1.4. Métodos de avaliação da Composição Corporal 

  

A avaliação da composição corporal poderá indicar, de forma indirecta, o estado 

nutricional, a presença de factores de risco, os níveis de actividade física e alguns traços 

de aptidão física (Sardinha, 1997). Em termos práticos, na perspectiva dos serviços de 

saúde, é desejável que se utilize um critério diagnóstico simples, de baixo custo, 

reproduzível e confiável, que tenha alta sensibilidade e especificidade, minimizando 

assim a ocorrência de diagnósticos falsos, positivos ou negativos (Giugliano & Melo, 

2004) 

Na avaliação da composição corporal dos adultos é frequentemente utilizada o 

IMC. O referido é calculado pela divisão do peso em kg pelo quadrado da altura em 

metros. A Organizaçao Mundial de Saúde (WHO, 2000), define o excesso de peso com 

um IMC igual ou superior a 25 kg/m
2
 e obesidade com um IMC igual ou superior a 30 

kg/m
2
. O cálculo do IMC é simples e prático, no entanto trata-se de um parâmetro que 

não permite a avaliação da gordura corporal, muito embora apresente uma forte 

correlação com a magnitude da adiposidade (Ribeiro, 2003). Este método tem no 

entanto algumas limitações, como por exemplo não distingue o peso proveniente de 

massa gorda e de massa magra. 

Estão disponíveis métodos de avaliação da composição corporal (ver quadro 

abaixo) que têm maior ou menor validade, fiabilidade e facilidade de utilização, sendo 

mais ou menos aconselháveis dependendo dos fins a que se propõem (Sardinha, 1997; 

Chen et al., 2004). 
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Quadro 3- Métodos utilizados para avaliar a composição corporal (Adaptado Malina et al., 2004a) 

Método  Função 

Pesagem Hidrostática 
Avalia o volume e a densidade corporal, na qual permite 

determinar a percentagem de gordura corporal 

Avaliação do Potássio corporal 

(
40

K) 

Avalia a concentração de potássio corporal, na qual permite 

determinar a quantidade massa isenta de gordura 

Hidrometria (Diluição de 

isótopos de Hidrogénio) 

Avalia a quantidade total de água corporal, na qual permite 

determinar a quantidade massa isenta de gordura 

Análise da activação dos neutrões 
Utilização de isótopos de nitrogénio e cálcio para avaliar a 

quantidade de massa isenta de gordura e de tecido mineral 

Bioimpedância (BIA) 

Avalia a quantidade de massa isenta de gordura através da 

condução eléctrica, podendo ser estimada a quantidade de massa 

gorda 

Excreção de creatinina na urina 

(24h) Produto final do metabolismo proteico que permitem estimar a 

quantidade de massa muscular Excreção de 3-metilhistidina da 

urina 

Densitómetria radiológica de 

dupla energia (DEXA-dual 

energy X-ray absorptiometry) 

Avalia o mineral ósseo, o tecido magro e gordo com grande 

precisão 

Ressonância magnética (MRI-

magnetic resonance imaging) 

Avalia o volume da gordura, músculos e ossos através de ondas 

electromagnéticas 

Tomografia Computorizada 
Avalia o volume da gordura, músculos e ossos 

Radiografia 

Ultra-sonografia 
Avalia o volume da gordura, músculos e ossos através de ondas 

sonoras 

Antropometria 
Avalia a gordura subcutânea e prediz a massa gorda e a massa 

isenta de gordura 

 

De todos os métodos referidos por Malina et al. (2004a), só cinco deles é que 

foram utilizados em crianças e adolescentes Destes, três baseiam-se na avalização da 

densidade corporal, da água corporal e da concentração de potássio. Os outros dois, 

mais recentes, são respectivamente a Bioimpedância (BIA), Densitómetria Radiológica 

de dupla energia (DEXA).  

 A avaliação da obesidade em idade pediátrica torna-se cada vez mais complicada 

uma vez que ocorre um grande número de mudanças, a nível de tamanho e composição 
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corporal, durante o crescimento (WHO, 2000; WHO, 2009), oferecendo algumas 

limitações. Os rapazes comparativamente com as raparigas, têm um maior aumento de 

massa muscular durante fase de crescimento e maturação, como consequência, a relação 

entre o peso e altura é alterada devido ao pico de velocidade de crescimento, que 

acontece em primeiro lugar na altura e depois no peso. Por vezes, a presença de um 

elevado valor de IMC poderá estar associado ao factor estatura ou aumento dos níveis 

de massa magra (massa muscular, agua e massa óssea) em detrimento de massa gorda 

(Malina et al., 2004a; Sardinha, 1997; WHO, 2006). Ferreira (2006) sublinha que 

crianças com excesso de peso ou obesidade tendem a ser mais altas que as crianças 

normoponderais e apresentam maior massa muscular 

Desta forma, torna-se indispensável estandardizar a classificação e a 

interpretação dos indicadores de sobrepeso e obesidade nesta faixa etária. A 

Internacional Obesity Task Force (IOTF) apresentou valores representativos do IMC de 

uma amostra populacional de crianças e adolescentes provenientes de seis países 

diferentes. Estes valores de corte de IMC específicos para o sexo e idade dos 2 aos 

18anos de idade (ver anexo), são bastante úteis em termos epidemiológicos, uma vez 

que podem ser aplicados internacionalmente permitindo a comparação de populações a 

nível mundial (Cole et al., 2000). 

De acordo com a IOTF, quando o IMC se encontra entre os valores de corte que 

cruzam os 25 e 30 kg/m
2
 para idade e sexo, considera-se que a criança ou adolescente 

apresenta uma situação de sobrepeso. Por sua vez, a definição de obesidade é atribuída 

quando os valores de IMC são iguais ou superiores aos valores de corte que cruzam os 

30 kg/m
2
. No entanto é importante voltar a reforçar que algumas crianças e adolescentes 

poderão apresentar sobrepeso e obesidade, não há custa de massa gorda mas sim de 

massa magra. 

Deste modo, tendo em conta a literatura, podemos concluir que o IMC é uma 

medida óptima para avaliar o excesso de peso, e que os pontos de corte IOTF fornecem 

uma definição internacional aceite do sobrepeso e da obesidade em crianças e 

adolescentes. O IMC é, actualmente considerado um indicador antropométrico de 

adiposidade válido, com fácil aplicabilidade (Wang, 2004).  

É sabido que nos adultos, percentagens superiores a 25% nos homens e 30% nas 

mulheres apresentam perfis metabólicos considerados de risco no que toca a doenças 

e/ou acidentes cardiovasculares (Rodrigues et al, 2006). Nas crianças estes valores 
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parecem não constituir factor de risco tal como acontece nos adultos, no entanto sabe-se 

que a tendência de uma criança com excesso de peso ou obesidade na infância é 

permanecer igual na idade adulta (Rodrigues et al., 2006).       

 Estudos evidenciam que, relativamente ao IMC calculado, a amostra revela-se 

bastante heterogénea e estatisticamente não é significativa entre géneros (Campos et al., 

2008). Silva et al. (2008), refere que o IMC aumenta no decorrer da idade para os 

meninos e meninas, e a média dos valores é claramente superior no género feminino 

(Rodrigues et al., 2006). No entanto, somente na categoria dos 7,5 anos de idade se 

registaram diferenças significativas.  

Num estudo realizado em Viana do Castelo foi efectuada uma análise dos dados 

recolhidos, centrando-se na descrição e comparação dos resultados obtidos pelo género 

feminino e masculino. Para tal foram utilizados valores retirados na população 

portuguesa e internacional, em estudos com valores amostrais de grande dimensão, 

alguns já referidos. Quando comparados com dados nacionais, as crianças vianenses 

apresentam valores ligeiramente superiores aos encontrados nos seus pares madeirenses, 

mas semelhantes aos reportados em Portugal Continental e nos Açores. Já quanto aos 

jovens norte-americanos, as nossas crianças apresentaram uma média de IMC 

ligeiramente inferior a partir dos 8 anos e em ambos os sexos (Rodrigues et al, 2006). 

Na população Vianense, a média do IMC, sendo praticamente igual entre rapazes e 

raparigas, aumenta sistematicamente ao longo da idade (cerca de 2,3 kg/m
2 

entre os 6 e 

os 10,5anos). 
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2.2. APTIDÃO FÍSICA  

 

2.2.1. Conceito de Aptidão Física  

 

O conceito de “aptidão física”, durante o século XIX e grande parte do século 

XX, relacionou-se com as realidades da guerra, da higiene e saúde, paralelamente com a 

realidade desportiva.  

Em tempos de guerra importava a força muscular e a destreza motora de forma a 

ultrapassar obstáculos e ganhar resistência (cardiovascular e muscular), permitindo 

manter o esforço mesmo em situações de fadiga. Relativamente à higiene e saúde, os 

objectivos prendiam-se com a postura corporal, incluindo a componente psicológica da 

postura (atitude postural). A robustez muscular (fortalecimento da musculatura de 

suporte da coluna vertebral e o desenvolvimento da capacidade respiratória) era tida 

como um indicador de saúde, sendo vista como um factor importante na prevenção da 

tuberculose. A prática desportiva implicava a aptidão física em diferentes capacidades 

que influenciam directamente a qualidade do movimento: coordenação motora, força 

muscular, flexibilidade, resistência e velocidade (Carvalho, 2006). 

A delimitação conceptual de aptidão física tem mostrado, ao longo do tempo, 

alguma ambiguidade e imprecisão (Freitas et al., 1997). Na verdade, segundo estes 

autores, as expressões de aptidão física, aptidão motora, capacidade motora geral, 

condição física, valor físico, entre outras, têm sido frequentemente usadas como 

sinónimos em vários estudos. 

Devido a esta ambiguidade, várias definições de aptidão física têm sido 

publicadas ao longo dos anos, por diferentes autores. No quadro abaixo indicamos 

alguns dos conceitos de aptidão física.   

 

 
Quadro 4- Conceitos de Aptidão Física (Freitas et al., 1997) 

Autor 

 
Conceito 

AAHPERD (1980) Continuum multifacetado que se prolonga desde o nascimento até à morte. 

Os níveis de aptidão física são afectados pela actividade física, e variam 

desde óptima, em todos os aspectos da vida, até limites de doença e 

disfunções. 

Caspersen et al. (1985)   Conjunto de atributos que as pessoas têm ou adquirem, e que estão 
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relacionados com a capacidade de executar actividades físicas. 

AAHPERD (1988)    Estado de bem-estar físico que permite às pessoas realizar actividades diárias 

com vigor, e reduzir o risco de problemas de saúde relacionados com a falta 

de exercício. 

Bouchard & Shephard 

(1994) 

Estado caracterizado pela capacidade de realizar tarefas motoras com rigor e 

pela presença de características associadas a um risco reduzido de 

desenvolvimento de doenças hipocinéticas (doenças associadas com a 

inactividade física). 

Riki & Jones (2001)    Capacidade fisiológica e/ou física para executar as actividades de vida diária 

de forma segura e autónoma, sem revelar fadiga. 

 

Com o passar dos anos fomos assistindo às diferentes definições de aptidão 

física. Até ao ano 1985, a definição de aptidão física por Caspersen et al., assentava com 

base na capacidade funcional do indivíduo. Seguidamente, passou a ser definida tendo 

em conta o risco de doença e problemas de saúde, para finalmente ser vista como uma 

capacidade multifacetada e multidimensional. Passou então de uma evolução focada nos 

seus componentes motores e de força (aptidão relacionada com a performance), para 

uma abordagem com maior ênfase na saúde.   

Desta forma, embora o conceito se mantenha em constante actualização, e apesar 

de algumas definições recentes já incluírem a “aptidão fisiológica” (Bouchard et al., 

1994), a aptidão física pode ser definida como o produto voltado ao dimensionamento 

das capacidades para realização de trabalho muscular (Guedes et al., 2002) ou segundo 

Malina et al. (2004b), como um estado ou condição que permite ao indivíduo levar a 

cabo actividades diárias sem manifestar fadiga com reservas suficientes para desfrutar 

de um lazer activo. 

 

2.2.2. Aptidão Física em Crianças 

 

A infância e a adolescência são considerados períodos críticos e de extrema 

importância, relacionados com aspectos de conduta e solicitação motora. Nesta fase de 

desenvolvimento humano, o organismo jovem encontra-se particularmente sensível à 

influência de factores ambientais e comportamentais.  

Segundo Guedes & Guedes (2006), o acompanhamento dos índices de 

desempenho motor de crianças e adolescentes pode contribuir de forma decisiva na 
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tentativa de promover a prática de actividades físicas no presente, incutindo hábitos para 

toda a vida. Este mesmo acompanhamento, deve ser estabelecido desde a infância, 

sendo que os indivíduos na fase adulta oferecem informações extremamente limitadas e 

de menor aplicabilidade na análise das capacidades motoras. Assim sendo, recomenda-

se determinar as capacidades motoras dos indivíduos, o mais precocemente possível de 

modo a certificar que mais tarde atinjam os níveis esperados e completem todo o seu 

potencial de desenvolvimento.  

A aptidão física, a actividade física e a saúde estabelecem uma relação recíproca, 

ou seja, a aptidão física influencia a actividade física e a saúde e vice-versa (Bouchard 

et al., 1994).  

 

Figura 3 - Modelo relacional entre a actividade física, aptidão física e saúde (Bouchard & Shephard, 

1994). 
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Estudos parecem indicar que a actividade física é factor determinante para a 

aptidão física e saúde. Na perspectiva de Gutin et al., (2005) o corpo humano tende a 

exibir um nível óptimo de aptidão e saúde física quando pratica actividade física, 

moderada ou intensa, mas de forma regular.  

No entanto, as populações que são estudadas podem ser mais aptas fisicamente 

porque são mais activas, do mesmo modo que, podem ser mais activas porque são mais 

aptas fisicamente (Kemper et al., 2001). Conclui-se então, que a relação caracteriza-se 

não só como recíproca mas também causal, não sendo possível estabelecer num 

determinado momento, a direcção da causalidade.  

Um estudo que avaliou a aptidão física relacionada com actividade física regular 

em 453 crianças, demonstrou de forma consistente que a inactividade física na vida 

adulta está relacionada com uma série de fracos resultados em testes de aptidão física 

evidenciados na infância e adolescência (Dennison et al., 1988). Noutro estudo, 

realizado por Pate & Ross (1987), conclui-se que crianças com melhor performance no 

teste dos 1600m tendem a participar mais em actividades físicas na sociedade. No 

entanto, Malina et al. (2004a) refere que a associação da actividade física com a aptidão 

física, pode não ser necessariamente verdadeira, isto é, nem sempre um indivíduo que é 

habitualmente mais activo será o que revela melhor aptidão física, sobretudo nas 

crianças. O autor considera que as relações entre a actividade física regular e os 

indicadores de aptidão física relacionados com a saúde e com a performance são 

geralmente baixas em crianças e adolescentes.  

Em consonância com o que foi dito anteriormente, Guedes et al. (2002) no seu 

estudo concluiu que, informações relacionadas com a actividade física habitual não 

apresentaram associações significativas com indicadores de força/resistência muscular, 

flexibilidade e gordura corporal.  

Verificou-se que outros estudos semelhantes, disponibilizados na literatura, 

apresentam também resultados inconsistentes. Daí especula-se que diferenças quanto ao 

tamanho das amostras, à selecção dos indivíduos e aos instrumentos utilizados na 

identificação dos níveis de actividade física habitual e os índices de aptidão física 

possam justificar as divergências entre estudos (Guedes et al., 2002). O mesmo autor 

remata proferindo, que outros factores que não os hábitos de prática de actividade física, 

podem influenciar os componentes de aptidão física relacionada com a saúde. Mais 
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tarde, Guedes & Guedes realça que apesar da aplicação dos testes ser fácil e possuir a 

vantagem de não carecer de equipamentos sofisticados, é necessário ter em conta, 

sobretudo com crianças: aspectos culturais, motivacionais e ambientais (Guedes & 

Guedes, 2006). 

Num estudo que estabeleceu comparações entre o desempenho motor de 

crianças de diferentes sexos e grupos étnicos, não foram constatadas diferenças 

significativas nos testes aplicados (flexão abdominal modificado e sentar-e-alcançar). 

No entanto, vale salientar que os resultados podem ter sido, em parte, influenciados por 

outros factores como nível de habilidade motora, motivação das crianças para executar 

as tarefas motoras propostas (Okano et al., 2001).  

Num estudo que tinha como objectivo analisar o nível de aptidão física 

relacionada com a saúde em crianças dos 7 a 10 anos, concluiu-se que embora a maioria 

das crianças se encontrassem na zona saudável de aptidão física, na força/resistência 

abdominal (23,83%) apresentaram-se abaixo da zona saudável. Com excepção da 

flexibilidade, os resultados não foram satisfatórios (Werk et al., 2009). 

Em 2005 foi realizado um estudo que constatou, que uma amostra de 61 crianças 

de 10 e 11anos, apresentaram índices preocupantes de aptidão física relacionada com a 

saúde. Nesta amostra, grande percentagem encontrava-se abaixo das zonas saudáveis de 

aptidão física, tendo como referencia os critérios de zona saudável de aptidão física do 

Physical Best (AAPHERD) e Fitnessgram (Bergmam et al., 2005). 

Wang et al. (2006) verificaram num estudo realizado com 264 crianças 

Portuguesas entre os 10 e os 15 anos de idade, que as mesmas não atingiram os mínimos 

nos seis critérios avaliados (aptidão aeróbia, força abdominal, composição corporal, 

flexibilidade total, elevação do tronco e força dos membros superiores) para poderem 

ser consideradas com bons níveis de aptidão física. O teste da Força Superior 

apresentou os valores mais baixos, 28,8%, seguido do teste de flexibilidade com 57,2%.  

Num contexto geral, as crianças obtêm resultados do nível de aptidão física 

idênticos, isto deve-se ao facto, das grandes alterações só acontecerem no início da 

adolescência com prolongamento até ao final da mesma, aproximadamente dos 11 aos 

21 anos de idade (Rocha & Pereira, 2006).  
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2.2.3. Componentes de Aptidão Física  

  

Segundo as informações disponíveis na literatura, percebe-se a existência de 

variadas formas de classificação e ordenação das capacidades motoras. Apesar disso, as 

mesmas não apresentam divergências conceptuais notáveis entre si.  

Resumidamente os modelos tradicionalmente aplicados procuravam reunir as 

informações em dois segmentos claramente definidos: grupo das capacidades motoras 

condicionantes e grupo das capacidades motoras coordenativas (Guedes & Guedes, 

2006). O primeiro grupo apresenta como factor primordial as características de acção 

muscular, a disponibilidade de energia biológica e por conseguinte as condições 

orgânicas do avaliado (Bouchard & Malina, 1983; Bouchard et al., 1994; Guedes & 

Guedes, 2006). E o segundo grupo prende-se ao processo de controlo motor, 

responsável pela organização e formação dos movimentos (Guedes & Guedes, 2006). 

Porém a aptidão física possui uma forte componente genética, no entanto altera com o 

treino dentro da variabilidade individual (Caspersen et al., 1985). 

Bouchard et al., (1994) sublinha que, não existe um consenso universal para 

definir a aptidão física e as suas componentes. Mas não obstante, a aptidão física pode 

ser melhor compreendida através das suas componentes, que devem ser tidas em 

consideração para a sua aferição, e o contexto na qual o conceito é operacionalizado.  

Com o avançar dos anos, novas propostas emergiram, surgindo um modelo 

baseado no paradigma da aptidão física e classificação das capacidades motoras em 

componentes da aptidão física relacionadas, com a saúde e com o desempenho motor 

(Guedes & Guedes, 2006).  

As componentes de aptidão física que se encontram directamente relacionadas 

com a promoção da saúde são, a resistência cardiorrespiratória, força/resistência 

muscular, flexibilidade e composição corporal (Malina et al., 2004b; Guedes & Guedes, 

2006).  

A prática e o desenvolvimento desportivo implicam diferentes componentes de 

aptidão física relacionadas com o desempenho motor que, influenciam directamente a 

qualidade do movimento, tais como: velocidade, potência, agilidade, coordenação 

motora e equilíbrio (Carvalho, 2006; Guedes & Guedes, 2006).  
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Várias baterias de testes foram surgindo, no sentido de avaliar estas 

componentes motoras. Guedes & Guedes (1997), idealizou uma bateria de testes 

motores relacionada com a avaliação da aptidão física.  

 

Quadro 5 - Definição das componentes da aptidão física utilizadas na bateria de testes motores de Guedes 

& Guedes, 1997 (adaptado Guedes & Guedes, 2006) 

 

Resistência 

Cardiorespiratória 

Capacidade de captar, transportar e gastar oxigénio em actividades de média 

intensidade, por um período de duração moderada ou prolongada (Glaner, 

2002). Esta aptidão pode ser definida pelo consumo máximo de oxigénio (VO2 

máximo), (Guedes & Guedes, 2006). 

Força/ Resistência 

Muscular 

Capacidade que o músculo, ou de um grupo de músculos tem para sustentar 

contracções repetidas por um determinado período de tempo (Glaner, 2002). 

Flexibilidade 
Capacidades que permite a obtenção de amplitudes articulares fisiológicas, no 

decurso da realização de acções motoras (Barata, 1997).    

Velocidade 

É uma resultante da interacção de um conjunto de atributos que envolvem 

implicações de ordem neurofisiológica com repercussões em diferentes 

solicitações motoras (Guedes & Guedes, 2006) 

Potência Muscular 
Capacidade que o sistema neuromuscular tem para superar resistências com a 

maior velocidade de contracção possível (Frey, 1977). 

 

Guedes & Guedes (2006) considera, que os testes aptidão aeróbia (Resistência 

Cardiorrespiratória) devem ser obrigatórios na avaliação da aptidão física das crianças 

e adolescentes. Estes oferecem duas características motoras particulares dificilmente 

encontradas em qualquer outro tipo de teste motor: nível da procura energética que a 

criança pode sustentar por longo período de tempo e a capacidade de realização de 

trabalho físico sustentando o próprio peso corporal. A aptidão aeróbia é encarada de 

extrema importância e está associada directamente à promoção da saúde, visto que o 

aumento desta está associado à redução do risco de morte precoce, independentemente 

da causa da mesma (Blair et al., 1995; Sesso et al., 2000).  

Para Glaner (2003), as componentes motoras que envolvem a Força/Resistência 

e Flexibilidade, são considerados os moduladores do sistema músculo-esquelético. 

Como tal, são extremo proveito, na medida em que são requeridas nas mais diversas 

actividades diárias (Malina et al., 2004b). A combinação das componentes referidas 
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anteriormente enquadra-se na prevenção de problemas de postura, articulares e de lesões 

músculo esqueléticas, (Glaner, 2002).  

A Composição Corporal é uma componente fundamental, assim como as 

demais, para indicar o estado de saúde, uma vez que o excesso de massa gorda 

relativamente à massa magra caracteriza a obesidade, que está associada a diversas 

doenças (WHO, 2006).  

 As componentes da aptidão física associadas com o desempenho motor, como a 

Velocidade e Potência muscular são importantes na medida em que estão estritamente 

aliadas às habilidades motoras exigidas na prática de variadíssimos desportos (Guedes 

& Guedes, 2006). 

 

2.2.4.Avaliação da Aptidão Física 

 

 O estudo da aptidão física, tem nas últimas décadas, evidenciado um interesse 

crescente, pela autenticação da reciprocidade entre a aptidão, hábitos de actividade 

física, e estado de saúde e bem-estar. Tendo em conta este facto, a avaliação da aptidão 

física parece ser essencial em qualquer programa de actividade física que tenha como 

objectivo melhorar a saúde e estabelecer um ponto de partida para que os indivíduos 

possam definir objectivos e monitorizar o seu progresso, de forma preventiva.  

 A avaliação da aptidão física é obtida através da administração de vários testes 

motores. Tradicionalmente recorre-se à utilização de baterias de testes, de modo que 

cada um deles ofereça informações acerca de uma capacidade motora em particular e no 

seu conjunto, o nível motor geral da criança. 

 Segundo Guedes & Guedes (2006), é grandiosa a variedade de baterias de testes 

sobre capacidades motoras (ver anexo) e dentro das que estão disponíveis na literatura 

relacionadas com a saúde, três delas, de origem norte-americana, vêm recebendo maior 

aceitação: 

 Physical Best, idealizada pela American Alliance for Health, Physical 

Education, Recreation and Dance; 

 NCYFS (National Children and Youth Fitness Study), protagonizada pelo 

U.S. Department of Health and Human Services; 

 Fitnessgram, proposta pelo Cooper Institute for Aerobics Research. 
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No que diz respeito às capacidades motoras relacionadas com aptidão atlética, 

nos Estados Unidos e no Canadá destacam-se as baterias de testes preconizadas pela 

American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance e pela 

Canadian Association for Health, physical Education and Recreation. Na Europa têm 

dedicado mais atenção à bateria de testes sugerida pelo programa Eurofit. 

 Após alguns estudos, idealizou-se uma bateria de testes com a finalidade de 

avaliar a aptidão física das crianças e adolescentes brasileiros (Guedes & Guedes, 

1997), encontrando-se estes jovens, integrados numa população com uma história com 

padrões infantis semelhantes à população portuguesa. 

 

2.2.5.Variações de Aptidão Física em função da idade e do sexo 

 

Independentemente da idade e do sexo, em princípio pode supor-se que quanto 

maior a solicitação dos esforços físicos mais elevado deverão apresentar-se os índices 

de aptidão física e acredita-se que esta relação venha a ser causal (Guedes et al., 2002). 

Sabemos que no período infantil as crianças de ambos os sexos apresentam resultados 

idênticos, pois só a partir da puberdade é que se encontram expostos a alterações 

hormonais e aumentos significativos de massa muscular, típicas da adolescência; mas 

apesar deste facto constatado, ao longo da infância também se verificam discrepâncias 

nos resultados. 

O nível de Aptidão Física aumenta geralmente com a idade durante a infância e 

a adolescência. No entanto o padrão de aumento não é uniforme para todos os testes 

nem se manifesta de forma igual nos diferentes sexos. 

Malina et al. (2004b) constatou que a Força e Resistência abdominal 

aumentam linearmente dos 6 aos 13 anos nos rapazes, existindo um desenvolvimento 

acentuado a partir desta idade (Figura 4). Nas raparigas, também ocorre um aumento 

gradual até aos 14 anos de idade, não havendo um aumento significativo a partir desta 

idade, tal como se verifica nos rapazes. As diferenças na força entre sexos são 

consistentes embora pequenas durante a infância, enquanto durante a adolescência se 

tornam mais evidentes (Malina et al., 2004b; Schneider et al., 2002). Acrescenta um 

estudo publicado por Schneider et al. que, em qualquer um dos graus maturacionais 

(pré-pubertário, pubertário e pós-pubertário), o teste de força revelou superioridade em 

cerca de 30% dos meninos comparativamente com as meninas pubertárias e chegou a 
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ser 77% superior nos pré-pobertários. Nos rapazes, o desenvolvimento da força acelera 

marcadamente após a puberdade, o que magnifica as diferenças entre sexos (Malina et 

al., 2004b).  

Pode-se desta forma concluir, que as 

diferenças entre sexos na força e resistência 

abdominal são menores durante a infância e 

tornam-se evidentes durante a adolescência.  

A resistência muscular aumenta de forma 

linear desde os 5 aos 14 anos nos rapazes, sendo 

seguida por uma aceleração significativa similar à 

registada nos testes de força muscular.  

Figura 4 – Valores médios de força e 

resistência abdominal em raparigas e rapazes 

dos 6 aos 18 anos (Malina et al, 2004b). 

 

Resultados de um projecto relativamente recente, mostraram que os rapazes 

realizaram em média, um maior número de abdominais do que as raparigas, e esta 

diferença aumentou com a idade. Nas raparigas, aumentou apenas até aos 7,5anos e no 

sexo masculino, o desempenho aumentou até aos 10 anos (Rodrigues et al., 2006). 

Relativamente ao teste indicador de força superior, mais uma vez os rapazes obtiveram 

melhores resultados médios que as raparigas e demonstraram tendência para melhorar 

com idade. Já não se pode referir o mesmo no que consta ao sexo feminino, pois 

praticamente mantêm a prestação média, sem grandes perspectivas de evolução com a 

idade (Rodrigues et al., 2006). 

Em outro estudo realizado neste âmbito, Ferreira et al. (2002), avaliaram os 

indicadores de aptidão física relacionados com a saúde em alunos de ambos os géneros, 

oriundos da cidade de Viseu. Os autores documentaram taxas elevadas de insucesso no 

teste que envolvia a parte superior do tronco. O género masculino evidenciou melhores 

resultados, comparativamente com as raparigas, nos testes de força, resistência 

abdominal e da região superior do tronco e aptidão aeróbia. 

Sabendo que a Aptidão Aeróbia (resistência cardiorrespiratória), é mais uma 

das componentes em que os rapazes se encontram em superioridade (Rodrigues et al., 

2006), vários autores referem a influência que exerce o processo de maturação no 
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aumento desta capacidade, revelando grandes melhorias nos rapazes, após o período 

pubertário (Freitas, et al., 2003; Geithner, et al., 2004). O insucesso do sexo feminino 

após este período, deve-se provavelmente ao aumento da composição corporal, 

diminuição da massa muscular e declínio dos níveis de actividade física habitual (Mota 

& Sallis, 2002).  

Ao longo de um período de onze anos, efectuou-se uma investigação, em que os 

resultados indicaram uma redução importante no desempenho motor de meninas dos 7 

aos 12 anos, sobretudo, em relação aos indicadores de resistência cardiorrespiratória e 

flexibilidade. Este fato veio mais uma vez sugerir uma provável queda nos níveis de 

actividade física de jovens com o avançar das duas últimas décadas, o que pode resultar 

em efeitos prejudiciais para saúde mais precocemente (Dórea & Bartini, 2004).  

No que respeita à Flexibilidade (figura 5), as raparigas são mais flexíveis do que 

os rapazes em todas as idades (Malina et al., 2004b; Anderson et al., 2000), 

encontrando-se as maiores diferenças durante o surto de crescimento e a maturação 

sexual (Malina et al., 2004b). Aliás, confirma-se que, com o avanço da puberdade, 

existe um aumento da flexibilidade por parte das raparigas e uma diminuição por parte 

dos rapazes (Malina & Bouchard, 2002). Contrariamente Rodrigues et al. constatou que, 

o teste de flexibilidade foi o único em que a 

prestação diminui com a idade (apesar de ser 

pouco) em ambos os sexos, não deixando as 

raparigas de ser mais proficientes que os rapazes 

(2006). 

É de referir que no período pré-pubertário, 

os rapazes apresentam uma curta estagnação 

desta componente (Anderson et al., 2000; Guedes 

& Guedes, 2006).  

Figura 5 – Valores médios de flexibilidade 

em raparigas e rapazes dos 6 aos 18 anos 

(Malina et al., 2004b). 

 

Entre muitos estudos, Rocha & Beatriz (2006), avaliaram 186 crianças (91 

raparigas e 95 rapazes), onde constataram que os rapazes apresentavam valores 

superiores na maioria dos indicadores de aptidão física, salvo na flexibilidade e na 
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extensão do tronco, onde as diferenças não eram significativas. As maiores taxas de 

sucessos, dentro e acima da zona saudável, aconteceram, tanto nos rapazes como nas 

raparigas, no teste de abdominais (86,7% para as raparigas e 92,5% para os rapazes) e 

no teste de flexibilidade (95,7% para as raparigas e 90%para os rapazes).  

Outro estudo no mesmo âmbito, realizado por Bergmann (2005) em crianças 

com 10 anos de idade, verificou-se que as variáveis neuromusculares avaliadas pelo 

teste de abdominais e pelo teste senta e alcança (força/resistência muscular e 

flexibilidade), não apresentaram mudanças significativas para os dois sexos nestas 

idades. Tal estudo, vem comprovar, mais uma vez, que as grandes diferenças ao nível da 

aptidão física se denotam, principalmente, a partir da fase da adolescência, face ao 

aumento dos níveis de massa isenta de gordura evidenciada nos rapazes.   

Na Composição Corporal, existem estudos que comprovam que as raparigas 

tendem a apresentar mais tecido adiposo, enquanto os rapazes apresentam maiores 

quantidades de tecido muscular e esta tendência permanece até a fase adulta (Wells et 

al., 2002). 

Os testes de salto são geralmente usados como indicadores de potência e 

coordenação muscular (Malina et al., 2004b). Relativamente à Potência Muscular, 

atribuem resultados superiores ao género masculino, apesar de apresentar uma 

discrepância ligeira nas idades entre os 6 e 9anos, especificamente no teste do salto em 

parado (Guedes & Guedes, 2006).   

Em média o desempenho nos testes de salto, aumenta de forma linear em ambos 

os sexos, até aos 14 anos nas meninas e aos 18 

nos rapazes. Após os 14 anos de idade nas 

raparigas, a performance obtida aumenta muito 

ligeiramente. As diferenças entre sexos são 

relativamente pequenas mas consistentes durante 

a infância, sendo magnificadas durante a 

adolescência (Malina et al., 2004b, Ré et al., 

2005, Rodrigues et al., 2006).   

Figura 6 – Valores médios do salto em 

raparigas e rapazes dos 5 aos 17 anos (Malina 

et al., 2004b). 

 



Revisão Bibliográfica 

  

 

 

34 

Entre outros estudos, Guedes & Barbanti (1995) avaliaram o desempenho da 

potência de crianças e adolescentes, através do teste de salto em distância parado, uma 

vez que o desempenho engloba movimentos com potência. Verificou-se que em ambos 

os sexos, os seus valores representaram uma progressão linear até próximo dos 10-11 

anos de idade, sendo que posteriormente as meninas iniciaram um processo de 

estagnação, e a partir dos 15 anos, apresentarem um declínio notório no seu 

desempenho. Contrariamente, nos meninos, a capacidade de salto continuou aumentar 

de forma mais acentuada até os 17 anos.  

Krebs & Macedo (2005), concluíram uma vez mais que, o desempenho motor 

dos meninos é superior, porém referem que o mesmo caminha paralelamente ao 

desempenho das meninas até aproximadamente aos 12anos. É conveniente referir que a 

amostra foi composta de meninos entre os 7 e 16anos. As meninas dos 12 aos 14 

atingiram um limite, enquanto os meninos mantiveram uma melhora no desempenho 

motor até aos 14anos de idade. Do mesmo estudo conclui-se ainda, que o desempenho 

motor dos meninos, em actividades que envolvam velocidade, agilidade e potência, 

deve estar associado a factores fisiológicos oriundos do processo de maturação. 

Segundo Malina et al. (2004b), a Velocidade apresenta de uma forma bastante 

contundente, melhoras em ambos os sexos dos 5 aos 8 anos. Acrescentam outros autores 

que, nas idades entre os 6 e 9 anos existem discrepâncias significativas (Guedes & 

Guedes, 2006) e que em ambos os sexos a partir dos 9anos de idade a prestação 

desacelera (Rodrigues et al., 2006). Posteriormente a tendência de crescimento é menor, 

podendo constatar-se que as diferenças entre sexos 

tornam-se mais evidentes a partir da adolescência, 

sendo que os rapazes se destacam favoravelmente 

(Malina, 2004b). Admite-se a possibilidade deste 

facto estar relacionado com uma maior actividade 

física por parte dos rapazes, sendo que os maiores 

ganhos em testes de aptidão física destacam-se 

com o inicio da adolescência. 

Figura 7 – Valores médios da velocidade 

em raparigas e rapazes dos 5 aos 18 anos 

(Malina et al., 2004b). 
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 A evidência notável na fase da adolescência por partes dos rapazes, deve-se a 

um incremento de massa muscular e do tamanho corporal (Malina & Bouchard, 2002). 

Nos estudos Guedes e Barbanti (1995) que procuraram evidenciar as 

características de desempenho físicos, em relação à idade cronológica e ao sexo de 

crianças e adolescentes, a partir da administração de testes como a corrida de 50 metros, 

os resultados encontrados em ambos os sexos, demonstraram um comportamento 

ascendente bastante semelhante até os 12 anos. Na sequência, as meninas alcançaram 

um limite, e os meninos, ao contrário continuaram a apresentar um aumento substancial 

a cada ano, o que veio salientar ainda mais as diferenças entre os géneros no final da 

adolescência.  

Cada uma destas componentes, varia de forma diferente nas diversas idades e 

géneros. Em todas elas (com excepção da flexibilidade) os rapazes apresentam melhores 

desempenhos que podem ser influenciadas pelo súbito aumento de massa muscular 

(Malina et al., 2004b). Em geral, os rapazes e as raparigas na infância obtêm resultados 

iguais na maioria dos indicadores de aptidão física, no entanto, o desempenho motor 

passa por grandes alterações desde o início até ao final da adolescência, 

aproximadamente dos 11 aos 21 anos de idade (Rocha & Pereira, 2006). 

Segundo os autores referidos anteriormente, tudo indica que as diferenças entre 

os géneros possam ser explicadas pela interacção de uma série de factores que ocorrem 

com a puberdade. Assim, segundo Gallahue & Ozmun (2001), o aparecimento do surto 

de crescimento marca o início de uma rápida melhoria dos níveis de aptidão física, para 

os rapazes. Em contrapartida, nas raparigas o ritmo de melhoria é inferior e permanece 

até à idade dos 15 anos, altura em que tem tendência para estabilizar e algumas vezes 

até regredir. Segundo estes autores não há uma explicação biológica para estas 

diferenças, no entanto, uma explicação razoável poderá estar relacionada com factores 

sociais e culturais e com a discrepância que existe nas oportunidades e encorajamento 

de envolvimento em actividades físicas vigorosas entre os rapazes e as raparigas.  

É neste sentido necessário, implementar nas escolas programas de promoção da 

saúde junto das crianças e adolescentes, envolvendo professores de Educação Física, 

toda a comunidade educativa e família, de forma a dar informações úteis e 

indispensáveis, aos jovens sobre a importância da actividade física regular e uma 

nutrição adequada e as consequências na ausência das mesmas (Gallahue & Ozmun, 

2001). 
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2.3. RELAÇÃO ENTRE A OBESIDADE E APTIDÃO FÍSICA  

 

A primeira preocupação relativamente às crianças, e no que diz respeito à 

actividade física, aptidão e saúde está relacionada com o crescimento físico, bem-estar 

psicológico, aprendizagem e desenvolvimento de habilidades motoras, hábitos e 

conhecimentos que permitam e convidem a um estilo de vida saudável e activo na vida 

adulta (Schneider et al., 2008; Matos et al., 2006).  

De forma a verificar o estado de saúde de crianças nos últimos anos, os 

profissionais de educação física têm recorrido à avaliação da aptidão física relacionada 

com a saúde como forma indirecta de análise dessa condição (Werk et al., 2009). 

Marques & Gaya (1999) acrescentam ainda que os benefícios para a saúde parecem 

estar relacionados, quer com o processo, actividade física; quer com o produto, aptidão 

física. E é através da actividade física e da possibilidade da prática que as crianças 

melhoram não só a aptidão física como também o padrão motor nas habilidades motoras 

fundamentais (Gallahue & Ozmun, 2002; Cantell et al., 2008; Hands, 2008). 

Estudos recentes apontam a baixa competência motora como um indicador da 

inactividade física das crianças (Ortega et. al., 2008). Consequentemente tendem a 

apresentar uma elevada composição corporal e fracos índices de aptidão física em 

relação às crianças com maior capacidade física (Cairney et al., 2005; Hands & Larkin, 

2006; Tsiotra et al., 2006). Sendo a actividade física um elemento fundamental no 

controlo do peso corporal, na ausência da mesma, pode mesmo ser encarado como um 

factor decisivo para o desenvolvimento da obesidade (Mota & Sallis, 2002). Sublinha 

Barata (1997) refere que, o excesso de peso é um dos factores que mais condiciona o 

desempenho e a prestação motora. Logo, altos e moderados níveis de aptidão 

cardiorrespiratória, flexibilidade, força/resistência muscular e um nível ajustado de 

gordura são de extrema importância na promoção da saúde em todas as idades (Glaner, 

2003).  

Independentemente da idade e do género, uma criança ou adolescente obeso 

apresenta menores níveis de aptidão física quando comparada com uma criança não 

obesa (Malina et al., 2004b). No entanto, no caso particular do teste de flexibilidade, a 

ausência de diferenças significativas é clara entre meninas normoponderais e obesas, 

(Gouveia et al., 2007). É provável que a carga inerte, imposta pela gordura corporal, não 

tenha interferência na realização destes testes motores (Gouveia et al., 2007).  
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Diversos estudos, exibem resultados com associações consistentemente 

negativas e baixas entre a aptidão física e a gordura corporal, durante a infância e 

adolescência (Malina et al., 2004b; Seabra et al., 2004; McGovern et al., 2008). O 

relacionamento negativo entre estas, é mais evidente nos testes motores que exigem 

movimentos de projecção, como os saltos; movimentos rápidos, como as corridas de 

curta distância (velocidade); movimentos de suporte corporal, como as elevações do 

corpo; entre outros (Malina et al., 2004b).  

 No entanto a gordura em excesso mostra-se como um factor penalizador 

(Pfeiffer et al., 2007) e apesar de os estudos não mostrarem evidências negativas com 

todas as componentes, a verdade é que esta representa um factor limitativo em todas 

elas e a sua interpretação deve ser cuidadosa. Malina et al. refere que, os níveis de força 

e potência absoluta de crianças obesas, reflecte-se nas grandes dimensões corporais que 

manifestam, incluindo o volume de massa muscular. Porém, as crianças magras revelam 

grandes níveis de força e potência por unidade de volume corporal. Isto é, apesar de 

apresentarem um menor volume de massa magra e dimensões corporais mais reduzidas, 

revelam uma maior proporção de tecido magro, comparativamente com sujeitos obesos 

(Malina et al., 2004b). Desta forma, as crianças magras apresentam maiores níveis de 

força relativa, enquanto as obesas tendem a manifestar maiores níveis de força absoluta 

(Malina et al., 2004b).  

A prevalência de sobrepeso e obesidade na infância e adolescência, são 

considerados fenómenos cada vez mais associados ao fraco desenvolvimento motor em 

geral e a uma fraca capacidade aeróbia e consequentemente ao aumento de doenças 

cardiovasculares, entre outras (Ronque et al., 2004, Eisenmann et al., 2005, Nassis et 

al., 2005). Do mesmo modo, a diminuição nos níveis de aptidão física e um estilo de 

vida tipicamente sedentário também tem demonstrado ter uma forte associação com o 

aparecimento de doenças (Ronque et al., 2004).  

De todas as componentes no geral, a resistência cardiovascular em particular, 

parece ser a que se encontra mais fortemente associada com os factores de risco das 

doenças cardiovasculares e representa também um dos melhores indicadores de saúde 

(Ortega et al., 2008; Nassis et al., 2005). A gordura corporal é nomeada como uma 

agravante destes factores de risco, o mesmo não podemos dizer em relação ao aumento 

dos níveis de actividade cardiorrespiratória, considerados fundamentais na prevenção 

(Hurtig et al., 2007; McGovern et al., 2009). Podemos até depreender que quanto maior 
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a capacidade aeróbia das crianças menor serão os riscos das mesmas se tornarem 

obesas. Um estudo em crianças obesas sujeitas a programas de exercício físico, prova 

um aumento significativo de aptidão cardiovascular, que pode melhorar a composição 

corporal mesmo que as alterações no índice de massa corporal não se verifiquem (Carrel 

et al., 2005).  

Um estudo que teve como objectivo analisar o nível de aptidão física relacionada 

com a saúde em crianças de 7 a 10 anos e as diferenças entre sexos, concluiu-se que a 

grande parte das crianças encontrava-se com excesso de massa corporal – sobrepeso e 

obesidade (33,24%) e 23,83% das crianças de ambos os sexos estavam abaixam dos 

níveis de referência da força/resistência abdominal. Concluiu-se também que com 

excepção da flexibilidade, os resultados não foram satisfatórios (Werk et al., 2009).  

Assim podemos concluir que a actividade física é essencial à saúde e bem-estar 

(Schneider et al., 2008) não devendo ser considerada como uma escolha, mas sim como 

uma necessidade (WHO, 2006e). Na ausência da mesma, as consequências são nefastas, 

pois os menos activos são tendencialmente os mais obesos e tornam-se os menos aptos 

com a agravante do aparecimento de doenças.  

 É devido ao reconhecimento da interligação entre a aptidão física, actividade 

física e saúde que o interesse tem vindo a crescer. 
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III. METODOLOGIA 

 

A elaboração deste estudo teve por base a pesquisa de informação através de 

recolha bibliográfica (bibliotecas e online), bem como da aplicação de uma bateria de 

testes de aptidão física.  

 

3.1. AMOSTRA 

 

A amostra foi constituída por 227 alunos do 1ºciclo do ensino básico do 

concelho de Viana do Castelo, 126 do sexo masculino (55,51%) e os restantes 101 do 

feminino (44,49%). As idades da amostra oscilam entre os 5,60 e os 12,50 anos, sendo a 

média de 7,79 (±0,91) anos.  

 Relativamente à caracterização da amostra, são apresentados nos quadros 

seguintes, o ano de escolaridade, o peso, a altura e o IMC.  

 

Quadro 6- Caracterização da amostra relativamente aos anos de escolaridade 

 
Número 

de alunos 
Percentagem 

1º Ano 80 35,24 % 

2º Ano 128 56,39 % 

3º Ano 7 3,08% 

4º Ano  12 5,29% 

 

Pela análise do quadro 6, podemos constatar que a maioria dos alunos frequenta 

o 2ºano de escolaridade, correspondendo a 128 alunos (56,39%). 

 

Quadro 7- Caracterização da amostra relativamente ao peso, altura e IMC 

 Mínimo  Máximo   Média Desvio Padrão 

Peso (Kg) 18,80 61,40 29,0 ±6,51 

Altura (m) 1,13 1,53 1,27 ±0,07 

IMC (Kg/ m
2) 13,57 25,01 18,18 ±2,70 
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Podemos observar que o peso variou entre 18,80kg e 61,40kg, com uma média 

de 29,0kg (±6,51). No que diz respeito à altura, esta oscilou entre 1,13m e 1,53m, com 

uma média de 1,27m (±0,07). Quanto ao IMC, este variou entre 13,57kg/m
2
 e 

25,01kg/m
2
, com uma média de 18,18±2,70 kg/m

2
. 

 Não foram incluídos na amostra, todos os alunos/as que apresentassem qualquer 

tipo de doença que pudesse ser impeditiva de efectuar os testes. Deste modo, todos os 

sujeitos eram aparentemente saudáveis, não estando a tomar qualquer medicação. 

  

3.2. DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

  

De acordo com os objectivos deste estudo, definimos como variáveis 

dependentes a flexibilidade, potência muscular, força/resistência muscular, velocidade, 

cardiorespiratório. Relativamente às variáveis independentes, são de referir o sexo 

(masculino ou feminino), o ano de escolaridade (1º, 2º) e a prevalência de obesidade 

(Normoponderal e Obeso).  

 

3.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Para a recolha do peso e altura foram utilizados os seguintes instrumentos: fita 

métrica 2m, balança digital, máquina calculadora, folha de registo e esferográfica. Na 

recolha dos dados da Aptidão Física foram utilizados: sinalizadores, fita métrica com 

aproximadamente 4m e outra de 50, cronómetro, colchões de ginástica, armação de 

madeira (ver anexo), caixa de madeira (ver anexo). 

Para a avaliação das várias componentes da aptidão física, foram aplicados os 

testes recomendados pela Bateria de Testes Guedes & Guedes (1997) apresentada no 

quadro. 

Quadro 8- Bateria de testes de aptidão física, Guedes & Guedes (1997) 

 

 

 

 

Variável Dependente  Teste  

Flexibilidade Sentar-e-alcançar 

Potência Muscular Salto em distância “parado” 

Força/Resistência Muscular  Puxada em suspensão na barra “ modificado” 

Abdominal 

Velocidade Corrida de 50 m 

Cardiorespiratório  Caminhada/Corrida de 9-12 minutos 
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3.4. PROCEDIMENTOS 

 

 Inicialmente foi realizado um pedido formal aos pais dos alunos para a 

autorização da recolha de dados das crianças e à Câmara Municipal de Viana do Castelo 

o transporte para a recolha dos mesmos. Após a autorização dos pais, a marcação dos 

dias da recolha das respectivas turmas foi feita antecipadamente, para que os dados 

fossem recolhidos em situação semelhante para todos os alunos. Todas as avaliações 

foram realizadas da parte da manhã, entre as 8h30 e as 13h30, sendo efectuada pelos 

mesmos observadores. Os dados foram recolhidos (peso, altura, data de nascimento) nas 

aulas de Actividade Física e Desportiva (no âmbito das actividades extra-curriculares), 

por docentes da disciplina. Foram avaliados, o peso e a altura, que possibilitaram 

calcular o valor do IMC (G. Wang & Dietz, 2002), através da seguinte fórmula: 

IMC = Peso (kg) / [Altura (m)]
 2 

Para determinar as crianças com sobrepeso e obesidade, foram utilizados os 

valores de corte internacionais definidos por Cole et al. (2000). 

Para avaliar o peso e a altura, foi utilizado um protocolo que consistiu em manter 

o aluno descalço e com a menor roupa possível. Para o registo do peso, os alunos foram 

colocados em cima da balança e para a medição da altura posicionados com os 

calcanhares, nádegas, omoplatas e cabeça encostados num plano vertical (posição 

antropométrica). Os valores do peso foram registados em Kg e os da altura em Cm.  

Os alunos realizaram a primeira pesagem e medição, intercaladas. Após o 

segundo registo das mesmas, sempre que existia uma discrepância grande entre as duas 

medições, era efectuada uma terceira medição, no sentido de descobrir as duas mais 

semelhantes e calcular a média das duas de forma a obter um registo final.   

 A bateria de testes foi planeada de maneira a que os mesmos fossem realizados 

em dois dias separados. Segundo as recomendações de Guedes & Guedes (1997), este 

sugere que, no primeiro dia se realizem os testes motores que possam ser aplicados em 

espaço indoor (sentar-e-alcançar, salto em distância “parado”, puxada em suspensão na 

barra “modificado”, abdominal) e no segundo dia os testes que possam ser aplicados em 

espaço outdoor (corrida de 50m, caminhada/corrida de 9-12min.).  
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3.5. LIMITAÇÕES 

  

No que se refere às limitações deste estudo é de realçar, especificamente, o teste 

de resistência aeróbia pois não foi possível administrar o teste numa pista de atletismo. 

E como aconselha Guedes (1997), é necessária cautela nas comparações ou na 

utilização de indicadores referenciais idealizados com base em resultados em pista de 

atletismo, considerando que, em razão das diferenças na delimitação do percurso de 

uma e de outra opção, os avaliados podem apresentar diferentes resultados. Outra das 

limitações diz respeito ao teste dos 50m, sendo que este teste não foi realizado em todas 

as escolas por falta de condições para a realização do mesmo. Logo, a amostra deste 

teste não está completa.   

 

3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Iniciou-se pela caracterização da amostra utilizando estatística descritiva: média, 

desvio-padrão, valor máximo, valor mínimo, frequência e percentagem. Através do 

cálculo de enviezamento (skewness) e do achatamento (Kurtosis) (ver quadro 10) 

verifica-se que a maior parte das variáveis apresentam uma distribuição normal, pelo 

que se optou pela estatística paramétrica. Utilizou-se o t-teste na comparação de grupo e 

o coeficiente de correlação de Pearsen para verificar o grau de associação entre 

variáveis. Em todas as análises foi utilizado o nível de significância de 5%.       
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IV. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos do tratamento estatístico 

efectuado, tendo sido utilizados três tipos de análise: descritiva, comparativa e 

correlacional (segundo a prevalência de obesidade, o género e o ano de escolaridade). 

De seguida vão ser analisadas pormenorizadamente pela respectiva ordem supracitada. 

  

4.1. ANÁLISE DESCRITIVA  

 

No seguinte quadro encontra-se a estatística descritiva referente ao IMC e à 

prevalência de obesidade para amostra total e por género. 

 

Quadro 9- Análise descritiva da prevalência de obesidade e IMC 

 Total (n=227) 

 Frequência Percentagem (%) 

Prevalência de obesidade       

Normoponderal 147 64,80% 

Sobrepeso 52 22,90% 

Obesidade 28 12,30% 

 Mínimo Máximo Média±DP 

IMC 12,60 26,23 17,74±2,75 

 Rapazes (n=126) 

 Frequência Percentagem (%) 

Prevalência de obesidade       

Normoponderal  87   69,00%  

Sobrepeso  27   21,40%  

Obesidade  12   9,50%  

 Mínimo Máximo Média±DP 

IMC 12,60 26,23 17,39±2,71 

 Raparigas (n=101) 

 Frequência Percentagem (%) 

Prevalência de obesidade       

Normoponderal 60 59,40% 

Sobrepeso 25 24,80% 

Obesidade 16 15,80% 

 Mínimo Máximo Média±DP 

IMC 13,57 25,01 18,18±2,70 
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Da análise do quadro anterior, pode-se referir que 22,90% e 12,30% da 

totalidade da amostra apresentam sobrepeso e obesidade, respectivamente (total de 

35,20%). Relativamente às diferenças por género, tanto o sobrepeso como a obesidade 

apresentam percentagens superiores no género feminino (total de 40,60% VRS 

30,90%). No que respeita aos valores médios de IMC, de referir que, tendo em conta o 

escalão etário, o género e os valores de referência propostos por Cole et al., (2000), a 

amostra apresenta valores bastante elevados, 17,39±2,71 para os rapazes e 18,18±2,70 

para as raparigas, muito perto mesmo dos valores apresentados por estes autores como 

excesso de peso. 

No passo seguinte, procedemos à análise descritiva dos valores obtidos nos 

vários testes aplicados, recolhendo informações relativamente ao valor mínimo e 

máximo auferido nos vários testes, à tendência central (média) e de dispersão absoluta 

(desvio-padrão). 

Como podemos verificar no quadro acima descrito, existe uma grande oscilação 

em todos os resultados dos testes aplicados, relativamente aos valores mínimos e 

máximos obtidos, sendo de salientar que a amostra apresenta valores mínimos iguais a 0 

no teste abdominal e da puxada em suspensão na barra “modificado”. 

 

4.2. ANÁLISE COMPARATIVA  

 

 4.2.1. Segundo a prevalência da obesidade   

Para comparar os valores obtidos na bateria segundo a prevalência da obesidade 

(ver quadro abaixo), a amostra foi dividida em dois grupos: normoponderal (n=147) e 

Quadro 10- Análise descritiva das componentes da Aptidão Física 

Componentes da aptidão física  N Mínimo Máximo Média±DP  Skewness  Kurtosis 

Abdominal (nº) 227 0,00 59,00 25,92±8,73 -0,126  0,766 

Salto em distância “parado” (cm) 227 30,00 163,00 108,63±21,64 -0,407  0,605 

Corrida50m (Seg.) 123 7,84 14,24 10,24±1,02 0,721  1,658 

Caminhada/Corrida de 9-12 minutos (m) 227 70,00 2820,00 1421,43±484,86 -0,166  -0,050 

Sentar-e-alcançar (cm) 227 14,00 38,00 26,68±4,41 0,052  -0,023 

Puxada em suspensão na barra 

“modificado” (nº) 
227 0,00 25,00 5,31±4,72 

1,598 
 3,115 
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obesos (n=80). No grupo de obesos foram incluídos os alunos com sobrepeso e 

obesidade. 

 *p≤0,05 

Da análise do quadro anterior podemos referir que existem diferenças 

significativas no teste abdominal (p=0,05), na corrida de 50m (p=0,03) e na puxada em 

suspensão na barra “modificado” (p=0,00). Os alunos normoponderais apresentam 

resultados melhores nos três testes referidos anteriormente. No teste do salto em 

distância “parado”, caminhada/corrida de resistência de 9-12min. e sentar-e-alcançar, 

apesar das diferenças não serem estatisticamente significativas, os alunos 

normoponderais apresentam resultados superiores. 

 

4.2.2. Segundo o género 

Neste quadro apresentamos os dados relativos aos testes de aptidão física, 

observando as possíveis diferenças entre géneros. 

 *p≤0,05 

Quadro 11 - Análise comparativa segundo a prevalência da obesidade 

Componentes da aptidão física  
Normoponderal 

(n=147) 

Obesos 

(n=80) 
p 

Abdominal (nº) 26,76 ±8,17 24,40 ±9,54 0,05* 

Salto em distância “parado” (cm) 110,52 ±20,74 105,16 ±2,93 0,08 

Corrida50m (Seg.) 10,08 ±0,91 10,48 ±1,12 0,03* 

Caminhada/Corrida de 9-12 minutos (m) 1438,33 ±495,99 1390,38 ±456,17 0,48 

Sentar-e-alcançar (cm) 26,85 ±3,84 26,38 ±5,32 0,48 

Puxada em suspensão na barra “modificado” (nº) 6,01 ±4,69 4,04 ±4,69 0,00* 

Quadro 11- Análise Comparativa segundo o género 

Componentes da aptidão física  
Feminino 

(n=101) 

Masculino 

(n=126) 
p 

Abdominal (nº) 23,74 ±8,46 27,68 ±8,59 0,00* 

Salto em distância “parado” (cm) 102,09 ±19,76 113,87 ±21,73 0,00* 

Corrida50m (Seg.) 10,49 ±0,85 9,99 ±1,12 0,01* 

Caminhada/Corrida de 9-12 minutos (m) 1347,08 ±454,59 1481,03 ±501,67 0,03* 

Sentar-e-alcançar (cm) 27,96 ±4,33 25,66 ±4,22 0,00* 

Puxada em suspensão na barra “modificado” (nº) 4,12 ±4,27 6,27 ±4,86 0,00* 
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Podemos observar que existem diferenças significativas em todos os testes, 

designadamente, no teste do abdominal (p=0,00), no salto em distância “parado” 

(p=0,00), na corrida50m (p=0,01), na caminhada/corrida de 9-12minutos (p=0,03), 

sentar-e-alcançar (p=0,00) e na puxada em suspensão na barra “modificado” (p=0,00). 

Os alunos do género masculino apresentam melhores resultados em todos os testes 

referidos anteriormente, excepto no teste sentar-e-alcançar, em que os alunos do género 

feminino alcançaram resultados superiores (27,96cm> 25,66 cm). 

 

 4.2.3. Segundo o ano de escolaridade  

 

 O quadro seguinte diz respeito às diferenças entre os anos de escolaridade. 

Optamos por excluir os alunos do 3º e 4ºano, uma vez que o número de indivíduos 

destes dois grupos era reduzido. Assim sendo, vamos comparar apenas os resultados do 

1ºano (n=80) e 2º ano (n=128). 

 

            

  *p≤0,05     

  

Da análise segundo os anos de escolaridade, podemos verificar que há diferenças 

significativas em quase todos os testes, nomeadamente, no teste do abdominal (p=0,05), 

no salto em distância “parado” (p=0,00), na corrida50m (p=0,00), na caminhada/corrida 

de 9-12minutos (p=0,00), sentar-e-alcançar (p=0,01). Os alunos do 2ºano exibem 

melhores resultados em todos os testes anunciados atrás comparativamente com os do 

1ºano.  

Componentes da aptidão física  
1ºAno  

(n=80)  

2ºAno  

(n=128) 
p 

Abdominal (nº) 24,19 ±8,20 26,61 ±8,79 0,05* 

Salto em distância “parado” (cm) 100,28 ±22,36 111,34 ±18,33 0,00* 

Corrida50m (Seg.) 10,84 ±0,92 10,18 ±0,88 0,00* 

Caminhada/Corrida de 9-12 minutos (m) 1101,75 ±406,21 1602,38 ±431,21 0,00* 

Sentar-e-alcançar (cm) 25,91 ±3,96 27,47 ±4,29 0,01* 

Puxada em suspensão 

 na barra “modificado” (nº) 

4,84 ±3,75 5,38 ±5,22 0,42 

Quadro 13- Análise comparativa segundo o ano de escolaridade 
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Apesar do teste da puxada em suspensão na barra “modificado” (p=0,42) não 

apresentar diferenças estatisticamente significativas, os alunos do 2ºano continuam a 

obter resultados superiores. 

 

4.3. ANÁLISE CORRELACIONAL  

 

No quadro seguinte, apresentamos a análise correlacional entre as variáveis dependentes 

(testes de aptidão física) e as variáveis independentes (idade, peso, altura e IMC). 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p≤0,05 

  **p≤0,01 

  

Da análise do quadro anterior, verificaram-se 5 correlações significativas entre a 

idade e as variáveis dependentes: abdominal (r= 0,24); salto em distância “parado” 

(r=0,31); corrida 50m (r=-0,22); caminhada/corrida de 9-12 minutos (r=0,35); e puxada 

em suspensão na barra “modificado” (r=0,15). O peso relacionou-se significativa e 

negativamente com o teste de sentar e alcançar (r=-0,14) e o teste da puxada em 

suspensão na barra “modificado” (r=-0,23). Pode-se constatar uma associação 

significativa e positiva da altura: com o salto em distância “parado” (r=0,23); e com a 

caminhada/corrida de 9-12 minutos (r=0,17). A altura associou-se, ainda, significativa e 

Quadro 14- Análise correlacional 

Bateria de testes Idade Peso Altura IMC 

Abdominal (nº) 
R 0,24** -0,07 0,09 -0,16* 

P 0,00 0,31 0,17 0,02 

Salto em distância “parado” (cm) 
R 0,31** -0,01 0,23** -0,17** 

P 0,00 0,84 0,00 0,01 

Corrida50m (Seg.) 
R -0,22* 0,05 -0,32** 0,31** 

P 0,01 0,56 0,00 0,00 

Caminhada/Corrida de 9-12 minutos (m) 
R 0,35** 0,01 0,17** -0,09 

P 0,00 0,86 0,01 0,15 

Sentar-e-alcançar (cm) 
R -0,12 -0,14* -0,20** -0,04 

P 0,07 0,04 0,00 0,58 

Puxada em suspensão 

na barra “modificado” (nº) 

R 0,15* -0,23** -0,07 -0,26** 

P 0,02 0,00 0,30 0,00 
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negativamente com a corrida 50m (r=0,32) e com o teste de sentar e alcançar (r=-0,20). 

De referir que o IMC apresentou 4 correlações significativas: com o teste abdominal 

(r=-0,16); com o salto em distância “parado” (r=-0,17); com a corrida 50m (r=0,31); e 

com a puxada em suspensão na barra “modificado” (r=-0,26).  



 

 

51 

 

Discussão dos Resultados 

 



Discussão dos resultados  

  

 

 

52 

V. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 A organização deste capítulo segue a mesma estrutura da apresentação de 

resultados. Inicialmente será realizada a discussão da análise descritiva e, seguidamente, 

serão feitas as restantes análises, tendo em conta as comparações e correlações das variáveis 

estudadas.  

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA  

  

 5.1.1. Prevalência da Obesidade e IMC 

 

Tendo em conta os resultados obtidos neste estudo referentes à prevalência de 

obesidade e aos valores médios de IMC, tanto nos rapazes como nas raparigas, 

caracterizam-se por apresentarem valores bastante elevados como acima dos padrões 

considerados normais. Sublinhamos ainda que são valores considerados por estes 

autores como excesso de peso (Cole et al., 2000).  

A incidência de crianças com excesso de peso e obesidade apresentada neste estudo 

(35.20%) vêm corroborar os resultados obtidos por outros investigadores, tanto a nível 

internacional como nacional.  

A nível mundial, cerca de 22% dos rapazes e 27,5% das raparigas, entre os 2 e 

os 15 anos de idade apresentam excesso de peso, e destes, 5,5% dos rapazes e 7,2% das 

raparigas foram considerados obesos (IOTF, 2002). Segundo o relatório da IOTF, em 

cada dez crianças, uma tem excesso de peso, num total de 155mil. Destas 155mil, 30 a 

45 mil são obesas, o que corresponde a 2-3% das crianças em todo o mundo. 

Neste sentido, outros estudos foram desenvolvidos e comprovaram mais uma 

vez, valores médios IMC semelhantes ao da nossa amostra (Ness et al., 2007). Musaiger 

(2004), num estudo que realizou sobre o excesso de peso e obesidade na região do Este 

Mediterrâneo, refere um progressivo aumento desta incidência com a idade, salientando o 

facto de, na maioria dos países, 12% a 25% das crianças entre os 6 e os 10 anos 

apresentarem excesso de peso e obesidade. 

Do mesmo modo, um estudo realizado pela WHO (2007) sobre a prevalência do 

excesso de peso e obesidade em crianças, adolescentes e adultos em 46 dos 52 países que 

compõem a União Europeia, aponta Portugal como sendo o país com maior prevalência de 
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excesso de peso (estudo realizado em crianças dos 7 aos 9 anos de idade – 32%), seguido 

por Espanha (estudo realizado em crianças dos 2 aos 9 anos de idade – 31%) e Itália (estudo 

realizado em crianças dos 6 aos 11 anos – 27%). 

Portugal quando comparado com outros países europeus ostentava uma elevada 

prevalência de excesso de peso e obesidade infantil, que correspondiam respectivamente 

a 29,4% por parte dos rapazes e 33,7% das raparigas (Padez et al., 2004). Em 2005, a 

percentagem de crianças obesas e com sobrepeso em Portugal era de facto grandiosa, 

sendo representada por 31.6% da população pediátrica dos quais 20.3% correspondem a 

sobrepeso e 13.3% a obesidade (Padez et al., 2005).  

Em 2006 em Viana do Castelo, publicou-se um estudo morfofuncional da 

criança vianense que teve inicio no ano de 1995, onde no conjunto das crianças testadas, 

26% dos rapazes e 30,9% das raparigas apresentavam um peso acima do valor ideal 

para a sua altura. Sinais de obesidade foram identificados em 6,8% dos rapazes e 8,2% 

das raparigas. A percentagem de raparigas com excesso de peso sofreu uma diminuição 

ligeira ao longo da idade, enquanto nos rapazes se verificou o fenómeno inverso. No 

entanto os resultados mostram que a tendência da obesidade diminui com a idade em 

ambos os sexos (Rodrigues et al., 2006). Neste mesmo estudo, foram utilizados valores 

médios de IMC retirados na população portuguesa e internacional, em estudos com 

valores amostrais de grande dimensão, alguns já referidos. Quando comparados com 

dados nacionais, as crianças vianenses apresentam valores ligeiramente superiores aos 

encontrados nos seus pares madeirenses, mas semelhantes aos reportados em Portugal 

Continental e nos Açores. Já quanto aos jovens norte-americanos, as nossas crianças 

apresentaram uma média de IMC ligeiramente inferior a partir dos 8 anos e em ambos 

os sexos (Rodrigues et al, 2006). Na população Vianense, a média do IMC, sendo 

praticamente igual entre rapazes e raparigas, aumenta sistematicamente ao longo da 

idade (cerca de 2,3 kg/m
2 

entre os 6 e os 10,5anos). 

Ferreira e Marques-Vidal (2008) levaram a cabo na região de Sintra um estudo com 

o objectivo de avaliarem a prevalência de excesso de peso e obesidade em 1225 crianças na 

faixa etária 6-10 anos de idade. Os resultados finais indicaram uma prevalência de excesso 

de peso de 23% e de obesidade de 12.6%. 

Mais recentemente, mas agora destacando o arquipélago dos açores, verificou-se 

que na amostra total, 22,8% das meninas e 17,6% dos meninos tem sobrepeso, 13,2% 

das meninas e 12,3% dos meninos são obesos (Pereira, 2008). 
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Na cidade de Bragança, estudo elaborado no ensino público e privado, a 

prevalência destacou-se em idades distintas, 9 anos (30,7%) e 8 anos (24,7%), 

respectivamente. Do total da amostra (226 indivíduos), 49 apresentam sobrepeso 

(21,68%) enquanto 25 (11,06%) apresentam obesidade (Campos et al., 2008). 

Embora outros estudos se destaquem em patamares diferentes não deixam de ser 

de igual forma preocupantes, pois as crianças portuguesas continuam a ser portadoras de 

percentagens bastante elevadas quando comparadas com os valores de referencia 

propostos por Cole et al. (2000). 

Um estudo realizado em Lisboa, pela faculdade de farmácia, revelou 

contrariamente ao anterior resultados melhores, 11,8% dos jovens em análise possuíam 

excesso de peso e 2,9% obesidade (Soveral et al., 2005). Na cidade de Amarante, as 

crianças com idades entre os 6-10 anos eram detentoras de uma prevalência de excesso 

de peso entre os 10,8% e 17,9% em rapazes e nas raparigas encontrava-se entre os 

10,1% e 19,3%. Relativamente a obesidade, nos rapazes estava compreendida entre os 

4,2% e 6,6% e raparigas 4,1% a 7,2% (Sousa & Maia, 2005). 

Com amostra de 4500 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 

anos, os resultados do 1ºciclo do concelho de Sintra mostraram que cerca de 35,6% 

apresentam excesso de peso e obesidade, na qual os rapazes manifestam maior 

percentagem de excesso de peso (24,8%) e contrariamente as raparigas (14,3%) maiores 

percentagens de obesidade (Ferreira, 2006).  

A elaboração de um estudo de “crescimento da Madeira”, conclui que a 

predominância de sobrepeso correspondia exactamente a 14.22 % no sexo masculino e 

10.99% no sexo feminino e os valores de obesidade eram 2.61% e 1.86% 

respectivamente (Gouveia et al., 2007). 

Mais recentemente, As crianças observadas, com idades compreendidas entre os 

6-10 anos, revelaram uma incidência de obesidade igual a 4,4% nos rapazes e 6,5% nas 

raparigas. No que diz respeito à incidência de excesso de peso foi 14,1% nos rapazes e 

18% nas raparigas, constatando associações positivas entre o género e a prevalência no 

excesso de peso e obesidade (Silva et al., 2008).   

As crianças que fazem parte da amostra deste estudo, caracterizam-se por 

apresentarem valores acima dos considerados normais, pois 35,20% das crianças 

apresentam excesso de peso e obesidade.   
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Os resultados da nossa amostra podem ser fundamentados com o facto do IMC se 

revelar uma medida sensível, uma vez que durante o crescimento pode ser afectada de uma 

forma diferenciada pelas alterações selectivas na massa muscular e óssea (Sardinha & 

Moreira, s.d.). O visual do corpo é o grande elemento a ser utilizado. O ganho de peso na 

criança é acompanhado por um aumento de estatura e aceleração da idade óssea. No 

entanto, depois, o ganho de peso contínua e a estatura e a idade óssea mantêm-se 

constantes (Mello et al, 2004).  

Relativamente à obesidade, a mesma pode ter diferentes origens e pode resultar 

da soma de muitos factores: internos, herança genética (WHO, 2000; Committee on 

nutrition, 2003; Ferreira, 2006, Carmo, 1999, Marques-Lopes et al., 2004) e externos, 

alimentação (Viana, 2002; Carmo, 1999; Magalhães, 2008; Lobstein et al, 2004; 

Hockenberry et al., 2006; Padez et al. 2004; Ministério da Educação, 2007), actividade 

física (Gouveia et al., 2007; Janz et al., 2005; Schneider et al., 2008; Barata, 1997; 

Fonseca et al., 1998; Rinaldi et al; 2008; Mota & Sallis, 2002, Campos et al., 2008; 

Malina et al. 1995; Magalhães et al., 2002; Campos et al., 2008; Werk et al., 2009; 

Matos et al., 2006; Teixeira et al., 2006; Malina & Little, 2008). e estado psicológico 

(Cataneo et al., 2005; Hockenberry et al., 2006). 

Resultados existentes, defendem e mostram que crianças classificadas como 

obesas na infância apresentam acentuada tendência (68 a 77%) à obesidade na 

adolescência e consequentemente na vida adulta (Monteiro et al., 2008). É sabido que 

nos adultos, percentagens superiores a 25% nos homens e 30% nas mulheres 

apresentam perfis metabólicos considerados de risco no que toca a doenças e/ou 

acidentes cardiovasculares (Rodrigues et al, 2006). Nas crianças estes valores parecem 

não constituir factor de risco tal como acontece nos adultos, no entanto sabe-se que a 

tendência de uma criança com excesso de peso ou obesidade na infância é permanecer 

igual na idade adulta (Rodrigues et al., 2006).      

É neste sentido que assistimos a um grandioso e assustador aumento mundial da 

prevalência da obesidade, manifestamente preocupante quer nos países industrializados, 

quer nos países em desenvolvimento. É necessário e urgente evitar um desfecho fatal e 

criar um programa nacional de intervenção de modo a combater este flagelo da 

sociedade. 
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5.1.2. Componentes da Aptidão Física   

 

Os resultados indicaram que as crianças do nosso estudo apresentam uma grande 

oscilação em todos os resultados dos testes aplicados. Relativamente aos valores 

mínimos e máximos obtidos, é indispensável realçar que a amostra apresenta valores 

mínimos iguais a 0 no teste abdominal e da puxada em suspensão na barra 

“modificado”.  

De acordo com os referenciais normativos com base em estudos brasileiros 

(Guedes & Guedes, 2006), as crianças do presente estudo encontram-se dentro dos 

padrões normais nos testes de aptidão física, considerados por este autor. 

Especificamente no teste de resistência abdominal não conseguimos verificar o mesmo 

sucesso dentro dos padrões normais, pois o mínimo registado nos estudos brasileiros 

corresponde a 14 repetições e o mínimo conseguido na nossa amostra correspondeu a 

um valor igual a 0. De acordo com este cenário, é preocupante perceber que existem 

alunos que não conseguem realizar uma única repetição. Nesta perspectiva, estes alunos 

necessitam de uma intervenção sistematemática, directa e de uma atenção redobrada da 

parte dos profissionais que os acompanham. Este mesmo acompanhamento, deve ser 

estabelecido desde a infância, sendo que os indivíduos na fase adulta oferecem 

informações extremamente limitadas e de menor aplicabilidade na análise das 

capacidades motoras. Assim sendo, recomenda-se determinar as capacidades motoras 

dos indivíduos, o mais precocemente possível de modo a certificar que mais tarde 

atinjam os níveis esperados e completem todo o seu potencial de desenvolvimento 

(Guedes & Guedes, 2006). 

Um estudo que avaliou a aptidão física relacionada com actividade física regular 

em 453 crianças, demonstrou de forma consistente que a inactividade física na vida 

adulta está relacionada com uma série de fracos resultados em testes de aptidão física 

evidenciados na infância e adolescência (Dennison et al., 1988). O mesmo autor remata 

proferindo, que outros factores que não os hábitos de prática de actividade física, podem 

influenciar as componentes de aptidão física relacionada com a saúde. Mais tarde, 

Guedes & Guedes realça que apesar da aplicação dos testes ser fácil e possuir a 

vantagem de não carecer de equipamentos sofisticados, é necessário ter em conta, 
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sobretudo com crianças: aspectos culturais, motivacionais e ambientais (Guedes & 

Guedes, 2006). 

Num estudo que estabeleceu comparações entre o desempenho motor de 

crianças de diferentes sexos e grupos étnicos, não foram constatadas diferenças 

significativas nos testes aplicados (flexão abdominal modificado e sentar-e-alcançar). 

No entanto, vale salientar que os resultados podem ter sido, em parte, influenciados por 

outros factores como nível de habilidade motora, motivação das crianças para executar 

as tarefas motoras propostas (Okano et al., 2001).  

Num estudo que tinha como objectivo analisar o nível de aptidão física 

relacionada com a saúde em crianças dos 7 a 10 anos, concluiu-se que embora a maioria 

das crianças se encontrassem na zona saudável de aptidão física, na força/resistência 

abdominal (23,83%) apresentaram-se abaixo da zona saudável. Com excepção da 

flexibilidade, os resultados não foram satisfatórios (Werk et al., 2009). 

Em 2005 foi realizado um estudo que constatou, que uma amostra de 61 crianças 

de 10 e 11anos, apresentaram índices preocupantes de aptidão física relacionada com a 

saúde. Nesta amostra, grande percentagem encontrava-se abaixo das zonas saudáveis de 

aptidão física, tendo como referencia os critérios de zona saudável de aptidão física do 

Physical Best (AAPHERD) e Fitnessgram (Bergmam et al., 2005). 

Wang et al. (2006) verificaram num estudo realizado com 264 crianças 

Portuguesas entre os 10 e os 15 anos de idade, que as mesmas não atingiram os mínimos 

nos seis critérios avaliados (aptidão aeróbia, força abdominal, composição corporal, 

flexibilidade total, elevação do tronco e força dos membros superiores) para poderem 

ser consideradas com bons níveis de aptidão física. O teste da Força Superior 

apresentou os valores mais baixos, 28,8%, seguido do teste de flexibilidade com 57,2%.  

Num contexto geral, as crianças obtêm resultados do nível de aptidão física 

idênticos, isto deve-se ao facto, das grandes alterações só acontecerem no início da 

adolescência com prolongamento até ao final da mesma, aproximadamente dos 11 aos 

21 anos de idade (Rocha & Pereira, 2006).  
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5.2. ANÁLISE COMPARATIVA 

 

5.2.1. Prevalência da obesidade 

No que diz respeito aos resultados obtidos referentes à prevalência da obesidade, os 

alunos considerados no grupo normoponderal aprestam melhores resultados em todos os 

testes aplicados mas as diferenças só se apresentam significativas nos testes: abdominal, 

corrida de 50m e na puxada em suspensão na barra “modificado”. 

Estudos recentes apontam a baixa competência motora como um indicador da 

inactividade física das crianças (Ortega et. al., 2008). Consequentemente tendem a 

apresentar uma elevada composição corporal e fracos índices de aptidão física em 

relação às crianças com maior capacidade física (Cairney et al., 2005; Hands & Larkin, 

2006; Tsiotra et al., 2006). Barata (1997) refere que, o excesso de peso é um dos 

factores que mais condiciona o desempenho e a prestação motora. Logo, altos e 

moderados níveis de aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade, força/resistência 

muscular e um nível ajustado de gordura são de extrema importância na promoção da 

saúde em todas as idades (Glaner, 2003).  

Independentemente da idade e do género, uma criança ou adolescente obeso 

apresenta menores níveis de aptidão física quando comparada com uma criança não 

obesa (Malina et al., 2004b). As raparigas tendem a apresentar mais tecido adiposo, 

enquanto os rapazes apresentam maiores quantidades de tecido muscular e esta 

tendência permanece até a fase adulta (Wells et al., 2002).  

Gouveia et al. (2007) profere que, no caso particular do teste de flexibilidade, a 

ausência de diferenças significativas é clara entre meninas normoponderais e obesas. Do 

ponto de vista deste autor, é provável que a carga inerte, imposta pela gordura corporal, 

não tenha interferência na realização destes testes motores (Gouveia et al., 2007). 

Embora no estudo em questão verificamos o inverso. 

Diversos estudos, exibem resultados com associações consistentemente 

negativas e baixas entre a aptidão física e a gordura corporal, durante a infância e 

adolescência (Malina et al., 2004b; Seabra et al., 2004; McGovern et al., 2008). O 

relacionamento negativo entre estas, é mais evidente nos testes motores que exigem 

movimentos de projecção, como os saltos; movimentos rápidos, como as corridas de 
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curta distância (velocidade); movimentos de suporte corporal, como as elevações do 

corpo; entre outros (Malina et al., 2004b).  

A gordura em excesso mostra-se como um factor penalizador (Pfeiffer et al., 

2007) e apesar de os estudos não mostrarem evidências negativas com todas as 

componentes, a verdade é que esta representa um factor limitativo em todas elas e a sua 

interpretação deve ser cuidadosa. Malina et al. refere que, os níveis de força e potência 

absoluta de crianças obesas, reflecte-se nas grandes dimensões corporais que 

manifestam, incluindo o volume de massa muscular. Porém, as crianças magras revelam 

grandes níveis de força e potência por unidade de volume corporal. Isto é, apesar de 

apresentarem um menor volume de massa magra e dimensões corporais mais reduzidas, 

revelam uma maior proporção de tecido magro, comparativamente com sujeitos obesos 

(Malina et al., 2004b). Desta forma, as crianças magras apresentam maiores níveis de 

força relativa, enquanto as obesas tendem a manifestar maiores níveis de força absoluta 

(Malina et al., 2004b). 

A prevalência de sobrepeso e obesidade na infância e adolescência, são 

considerados fenómenos cada vez mais associados ao fraco desenvolvimento motor em 

geral e a uma fraca capacidade aeróbia e consequentemente ao aumento de doenças 

cardiovasculares, entre outras (Ronque et al., 2004, Eisenmann et al., 2005, Nassis et 

al., 2005).  

De todas as componentes no geral, a resistência cardiovascular em particular, 

parece ser a que se encontra mais fortemente associada com os factores de risco das 

doenças cardiovasculares e representa também um dos melhores indicadores de saúde 

(Ortega et al., 2008; Nassis et al., 2005). A gordura corporal é nomeada como uma 

agravante destes factores de risco, o mesmo não podemos dizer em relação ao aumento 

dos níveis de actividade cardiorrespiratória, considerados fundamentais na prevenção 

(Hurtig et al., 2007; McGovern et al., 2009). Podemos até depreender que quanto maior 

a capacidade aeróbia das crianças menor serão os riscos das mesmas se tornarem 

obesas. Um estudo em crianças obesas sujeitas a programas de exercício físico, prova 

um aumento significativo de aptidão cardiovascular, que pode melhorar a composição 

corporal mesmo que as alterações no índice de massa corporal não se verifiquem (Carrel 

et al., 2005).  
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Um estudo que teve como objectivo analisar o nível de aptidão física relacionada 

com a saúde em crianças de 7 a 10 anos e as diferenças entre sexos, concluiu-se que a 

grande parte das crianças encontrava-se com excesso de massa corporal – sobrepeso e 

obesidade (33,24%) e 23,83% das crianças de ambos os sexos estavam abaixam dos 

níveis de referência da força/resistência abdominal.  

 

5.2.2. Género 

No que diz respeito aos resultados obtidos relativamente ao género, os alunos do 

género masculino apresentam diferenças significativas em todos os testes aplicados 

quando comparados com o feminino, apresentando uma evidente superioridade. 

Excepto no teste de flexibilidade, sendo o único teste em que as raparigas se destacam. 

O sucesso do sexo feminino no teste de flexibilidade apresentado nesta amostra 

tem vindo a ser confirmado por variadíssimos autores, referindo que as raparigas são 

mais flexíveis do que os rapazes em todas as idades (Malina et al., 2004b; Anderson et 

al., 2000), encontrando-se as maiores diferenças durante o surto de crescimento e a 

maturação sexual (Malina et al., 2004b). Aliás, confirma-se que, com o avanço da 

puberdade, existe um aumento da flexibilidade por parte das raparigas inversamente `a 

diminuição por parte dos rapazes (Malina & Bouchard, 2002).  

Entre muitos estudos, Rocha & Beatriz (2006), avaliaram 186 crianças (91 

raparigas e 95 rapazes), onde constataram que os rapazes apresentavam valores 

superiores na maioria dos indicadores de aptidão física, salvo na flexibilidade e na 

extensão do tronco, onde as diferenças não eram significativas. As maiores taxas de 

sucessos, dentro e acima da zona saudável, aconteceram, tanto nos rapazes como nas 

raparigas, no teste de abdominais (86,7% para as raparigas e 92,5% para os rapazes) e 

no teste de flexibilidade (95,7% para as raparigas e 90%para os rapazes).  

Outro estudo no mesmo âmbito, realizado por Bergmann (2005) em crianças 

com 10 anos de idade, verificou-se que as variáveis neuromusculares avaliadas pelo 

teste de abdominais e pelo teste senta e alcança (força/resistência muscular e 

flexibilidade), não apresentaram mudanças significativas para os dois sexos nestas 

idades.  

As diferenças entre sexos, no teste de força, são consistentes embora pequenas 

durante a infância, enquanto durante a adolescência se tornam mais evidentes (Malina et 



Discussão dos resultados  

  

 

 

61 

al., 2004b; Schneider et al., 2002). Acrescenta um estudo publicado por Schneider et al. 

que, em qualquer um dos graus maturacionais (pré-pubertário, pubertário e pós-

pubertário), o teste de força revelou superioridade em cerca de 30% dos meninos 

comparativamente com as meninas pubertárias e chegou a ser 77% superior nos pré-

pobertários.  

Resultados de um projecto relativamente recente, mostraram que os rapazes 

realizaram em média, um maior número de abdominais do que as raparigas (Rodrigues 

et al., 2006). Relativamente ao teste indicador de força superior, mais uma vez os 

rapazes obtiveram melhores resultados médios que as raparigas (Rodrigues et al., 2006). 

Em outro estudo realizado neste âmbito, Ferreira et al. (2002), avaliaram os 

indicadores de aptidão física relacionados com a saúde em alunos de ambos os géneros, 

oriundos da cidade de Viseu. Os autores documentaram taxas elevadas de insucesso no 

teste que envolvia a parte superior do tronco. O género masculino evidenciou melhores 

resultados, comparativamente com as raparigas, nos testes de força, resistência 

abdominal e da região superior do tronco e aptidão aeróbia. 

Sabendo que a Aptidão Aeróbia (resistência cardiorrespiratória), é mais uma das 

componentes em que os rapazes se encontram em superioridade (Rodrigues et al., 

2006), vários autores referem a influência que exerce o processo de maturação no 

aumento desta capacidade, revelando grandes melhorias nos rapazes, após o período 

pubertário (Freitas, et al., 2003; Geithner, et al., 2004). O insucesso do sexo feminino 

após este período, deve-se provavelmente ao aumento da composição corporal, 

diminuição da massa muscular e declínio dos níveis de actividade física habitual (Mota 

& Sallis, 2002).  

Relativamente à Potência Muscular, mais uma vez atribuem resultados 

superiores ao género masculino, apesar de apresentar uma discrepância ligeira nas 

idades entre os 6 e 9anos, especificamente no teste do salto em parado (Guedes & 

Guedes, 2006).  

Krebs & Macedo (2005), concluíram uma vez mais que, o desempenho motor 

dos meninos é superior em quase todos os testes. Do mesmo estudo conclui-se ainda, 

que o desempenho motor dos meninos, em actividades que envolvam velocidade, 

agilidade e potência, deve estar associado a factores fisiológicos oriundos do processo 

de maturação. 
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Admite-se a possibilidade da superioridade do sexo masculino estar relacionado 

com uma maior actividade física por parte dos rapazes, sendo que os maiores ganhos em 

testes de aptidão física destacam-se com o inicio da adolescência. No entanto segundo 

outros autores já referidos, tudo indica que as diferenças entre os géneros possam ser 

explicadas pela interacção de uma série de factores que ocorrem com a puberdade, 

sendo magnificadas nesta fase da vida (Malina et al., 2004b, Ré et al., 2005, Rodrigues 

et al., 2006).  

Cada uma destas componentes, varia de forma diferente nas diversas idades e 

géneros. Em todas elas (com excepção da flexibilidade) os rapazes apresentam melhores 

desempenhos que podem ser influenciadas pelo súbito aumento de massa muscular e do 

tamanho corporal (Malina et al., 2004b; Malina & Bouchard, 2002). 

Em geral, os rapazes e as raparigas na infância obtêm resultados iguais na 

maioria dos indicadores de aptidão física (Malina et al., 2004b), no entanto, o 

desempenho motor passa por grandes alterações desde o início até ao final da 

adolescência, aproximadamente dos 11 aos 21 anos de idade (Rocha & Pereira, 2006). 

 

5.2.3. Ano de escolaridade  

 

Considerando o ano de escolaridade, os resultados revelaram-se previsíveis 

segundo a literatura, pois os alunos do 2ºano apresentaram-se superiores em quase todos 

os testes, nomeadamente nos testes, abdominal, salto em distância “parado”, corrida 

50m, caminhada/corrida 9-12, sentar-e-alcançar. Sendo escassos os estudos encontrados 

na literatura que relacionam os anos de escolaridade com testes de aptidão física e 

sabendo que o 1º e 2º ano de escolaridade corresponde respectivamente a 6 e 7anos de 

idade, vamos suportar os nossos resultados com dados respectivos a idade. Os anos de 

escolaridade referidos podem no entanto incluir alunos reprovados que tenham idades 

mais avançadas ou casos de alunos que entrem com 5 anos para a escola. 

Como já foi referido anteriormente por Guedes et al. (2002), independentemente 

da idade, em princípio pode supor-se que quanto maior a solicitação dos esforços físicos 

mais elevado deverão apresentar-se os índices de aptidão física e acredita-se que esta 

relação venha a ser causal. Sabemos que no período infantil as crianças de ambos os 

sexos apresentam resultados idênticos, mas a medida que idade avança é que se 
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encontram expostos a alterações hormonais e aumentos significativos de massa 

muscular, típicas da adolescência (Malina et al., 2004b; Malina & Bouchard, 2002). 

Apesar disso ao longo da infância também se verificam discrepâncias significativas nos 

resultados. 

 Malina et al. (2004b) constatou que a Força e Resistência abdominal aumentam 

linearmente dos 6 aos 13 anos nos rapazes, existindo um desenvolvimento acentuado a 

partir desta idade. Nas raparigas, também ocorre um aumento gradual até aos 14 anos de 

idade, não havendo um aumento significativo a partir desta idade, tal como se verifica 

nos rapazes. Pode-se desta forma concluir, que as diferenças entre sexos na força e 

resistência abdominal são menores durante a infância e tornam-se evidentes durante a 

adolescência. (Malina et al., 2004b; Schneider et al., 2002). A resistência muscular 

aumenta de forma linear desde os 5 aos 14 anos nos rapazes, sendo seguida por uma 

aceleração significativa similar à registada nos testes de força muscular (Malina et al., 

2004).  

Rodrigues et al. (2006), concluiu que os rapazes realizaram em média, um maior 

número de abdominais do que as raparigas, e esta diferença aumentou com a idade. Nas 

raparigas, aumentou apenas até aos 7,5anos e no sexo masculino, o desempenho 

aumentou até aos 10 anos (Rodrigues et al., 2006). Relativamente ao teste indicador de 

força superior, mais uma vez os rapazes obtiveram melhores resultados médios que as 

raparigas e demonstraram tendência para melhorar com idade. Já não se pode referir o 

mesmo no que consta ao sexo feminino, pois praticamente mantêm a prestação média, 

sem grandes perspectivas de evolução com a idade (Rodrigues et al., 2006). 

 Em média o desempenho nos testes de salto, aumenta de forma linear em ambos 

os sexos, até aos 14 anos nas meninas e aos 18 nos rapazes. Após os 14 anos de idade 

nas raparigas, a performance obtida aumenta muito ligeiramente. Guedes & Barbanti 

(1995) avaliaram o desempenho da potência de crianças e adolescentes, através do teste 

de salto em distância parado, uma vez que o desempenho engloba movimentos com 

potência. Verificou-se que em ambos os sexos, os seus valores representaram uma 

progressão linear até próximo dos 10-11 anos de idade, sendo que posteriormente as 

meninas iniciaram um processo de estagnação, e a partir dos 15 anos, apresentarem um 

declínio notório no seu desempenho. Contrariamente, nos meninos, a capacidade de 

salto continuou aumentar de forma mais acentuada até os 17 anos.  
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Krebs & Macedo (2005), concluíram uma vez mais que, o desempenho motor 

dos meninos é superior, porém referem que o mesmo caminha paralelamente ao 

desempenho das meninas até aproximadamente aos 12anos. É conveniente referir que a 

amostra foi composta de meninos entre os 7 e 16anos. As meninas dos 12 aos 14 

atingiram um limite, enquanto os meninos mantiveram uma melhora no desempenho 

motor até aos 14anos de idade. Do mesmo estudo conclui-se ainda, que o desempenho 

motor dos meninos, em actividades que envolvam velocidade, agilidade e potência, 

deve estar associado a factores fisiológicos oriundos do processo de maturação, já 

frisados anteriormente. 

A Velocidade apresenta de uma forma bastante contundente, melhoras em 

ambos os sexos dos 5 aos 8 anos (Malina et al., 2004b). Acrescentam outros autores 

que, nas idades entre os 6 e 9 anos existem discrepâncias significativas (Guedes & 

Guedes, 2006) e que em ambos os sexos a partir dos 9anos de idade a prestação 

desacelera (Rodrigues et al., 2006). Posteriormente a tendência de crescimento é menor, 

podendo constatar-se que as diferenças entre sexos tornam-se mais evidentes a partir da 

adolescência, sendo que os rapazes se destacam favoravelmente (Malina, 2004b). Sendo 

que este facto pode ser explicado com uma maior actividade física no género masculino 

e deve-se também a um incremento de massa muscular e do tamanho corporal. Factos 

que vem de encontro ao que já foi falado na alínea anterior (Malina & Bouchard, 2002). 

Nos estudos Guedes e Barbanti (1995) que procuraram evidenciar as 

características de desempenho físicos, em relação à idade cronológica e ao sexo de 

crianças e adolescentes, a partir da administração de testes como a corrida de 50 metros, 

os resultados encontrados em ambos os sexos, demonstraram um comportamento 

ascendente bastante semelhante até os 12 anos. Na sequência, as meninas alcançaram 

um limite, e os meninos, ao contrário continuaram a apresentar um aumento substancial 

a cada ano, o que veio salientar ainda mais as diferenças entre os géneros no final da 

adolescência (Ré et al., 2005; Rodrigues et al., 2006; Bergmann, 2005). 

Com o avanço da idade, existe um aumento da flexibilidade por parte das 

raparigas e uma diminuição por parte dos rapazes (Malina & Bouchard, 2002). 

Contrariamente Rodrigues et al. constatou que, o teste de flexibilidade foi o único em 

que a prestação diminui com a idade (apesar de ser pouco) em ambos os sexos, não 

deixando as raparigas de ser mais proficientes que os rapazes (2006). É de referir que na 
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fase infantil, os rapazes apresentam uma curta estagnação desta componente (Anderson 

et al., 2000; Guedes & Guedes, 2006). 

As componentes da aptidão física são variáveis nas diferentes idades. Os rapazes 

apresentam melhores desempenhos em todas, exceptuando a flexibilidade, que pode ser 

influenciadas pelo súbito aumento de massa muscular (Malina et al., 2004b). Assim, 

segundo Gallahue & Ozmun (2001), o aparecimento do surto de crescimento marca o 

início de uma rápida melhoria dos níveis de aptidão física, para os rapazes. Em 

contrapartida, nas raparigas o ritmo de melhoria é inferior e permanece até à idade dos 

15 anos, altura em que tem tendência para estabilizar e algumas vezes até regredir. 

Segundo estes autores não há uma explicação biológica para estas diferenças, no 

entanto, uma explicação razoável poderá estar relacionada com factores sociais e 

culturais e com a discrepância que existe nas oportunidades e encorajamento de 

envolvimento em actividades físicas vigorosas entre os rapazes e as raparigas. O 

insucesso do sexo feminino após este período, deve-se provavelmente ao aumento da 

composição corporal, diminuição da massa muscular e declínio dos níveis de actividade 

física habitual (Mota & Sallis, 2002). 

É neste sentido necessário, implementar nas escolas programas de promoção da 

saúde junto das crianças e adolescentes, envolvendo professores de Educação Física e 

sensibilizar toda a comunidade educativa e familiar para a prática de actividades físicas 

mais exigentes (Gallahue & Ozmun, 2001). 

 

5.3. ANALISE CORRELACIONAL  

 

 As correlações significativas dos testes com as variáveis independentes 

merecedoras de destaque são a associação entre a idade e os seguintes testes de aptidão 

física: abdominal, salto em distância “parado”, corrida de 50m, caminhada/corrida 

de 9-12 minutos e puxada em suspensão na barra modificado. Da análise destes 

resultados, pode-se constatar que existe uma relação positiva entre a idade e os testes 

abdominal, salto em distância “parado”, caminhada/corrida de 9-12 minutos e puxada 

em suspensão na barra “modificado”. Ou seja, quanto mais velhas forem as 

crianças/adolescentes, maior é a sua prestação nos respectivos testes.  
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A influência da idade nos testes de aptidão física, constatada neste estudo, é 

comprovada por diferentes autores que obtiveram resultados semelhantes (Malina et al., 

2004b; Malina & Bouchard, 2002; Schneider et al., 2002; Krebs & Macedo, 2005; 

Guedes & Guedes, 2006; Rodrigues et al., 2006; Guedes & Barbanti, 1995; Ré et al., 

2005; Rodrigues et al., 2006; Bergmann, 2005). Verificou-se, ainda, que a idade se 

associou negativamente com o teste de corrida de 50m. Entende-se portanto que, as 

crianças mais velhas tendem a ser mais rápidas (realizam a corrida em menor tempo), 

comparativamente às crianças mais novas. Deste modo, pode-se admitir que a idade 

poderá ser um factor influenciador dos resultados destes testes (Malina et al., 2004b; 

Malina & Bouchard, 2002; Guedes & Guedes, 2006; Rodrigues et al., 2006). 

 Seguidamente os resultados manifestam uma relação negativa entre o peso e os 

testes, sentar e alcançar e puxada em suspensão na barra “modificado”. Isto sugere que 

quanto mais peso possuírem as crianças menor será a prestação das mesmas nestes 

testes. 

Por sua vez, a altura e os testes de aptidão física mostraram uma relação positiva 

com os testes: do salto em distância “parado” e caminhada/corrida de 9-12 minutos. 

Inversamente caracteriza-se a relação da altura com os testes, sentar e alcançar e corrida 

50m sejam analisadas de forma negativa. Neste sentido, quanto mais altos são os 

alunos, maior será a sua prestação nos testes do salto em distância “parado” e na 

caminhada/corrida de 9-12min. No entanto quanto mais altos são os alunos menor será a 

prestação nos testes sentar e alcançar e corrida de 50 m.  

Também se verificaram correlações significativas entre o IMC e os testes. Nos 

testes de resistência abdominal, salto em distância “parado” e puxada em suspensão na 

barra “modificado”, a relação define-se como negativa, logo os alunos que apresentaram 

um IMC elevado tiveram menores resultados nos testes referidos. Contrariamente a 

relação do IMC com o teste da corrida 50m, caracteriza-se como positiva, o que 

significa que quanto maior o IMC mais tempo demoram a terminar o teste de 

velocidade.  

O peso, a altura e o IMC são variáveis que se encontram interligadas e podemos 

afirmar que estas influenciam bastante e de forma positiva e negativa com as 

componentes da aptidão física.  
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 O ganho de peso na criança é acompanhado por um aumento de estatura e 

aceleração da idade óssea. No entanto, depois, o ganho de peso contínua e a estatura e a 

idade óssea mantêm-se constantes (Mello et al, 2004). A avaliação da obesidade em 

idade pediátrica torna-se cada vez mais complicada uma vez que oferece algumas 

limitações. Os rapazes comparativamente com as raparigas, têm um maior aumento de 

massa muscular durante fase de crescimento e maturação, como consequência, a relação 

entre o peso e altura é alterada devido ao pico de velocidade de crescimento, que 

acontece em primeiro lugar na altura e depois no peso. Por vezes, a presença de um 

elevado valor de IMC poderá estar associado ao factor estatura ou aumento dos níveis 

de massa magra (massa muscular, agua e massa óssea) em detrimento de massa gorda 

(Malina et al., 2004a; Sardinha, 1997; WHO, 2006). 

Isto pode justificar o facto do IMC se apresentar elevado, pois ocorre um grande 

número de mudanças, a nível de tamanho e composição corporal, durante o crescimento 

(WHO, 2000; WHO, 2009). Consequentemente tendem a apresentar uma elevada 

composição corporal e fracos índices de aptidão física em relação às crianças com maior 

capacidade física (Cairney et al., 2005; Hands & Larkin, 2006; Tsiotra et al., 2006). 

Barata (1997) refere que, o excesso de peso é um dos factores que mais condiciona o 

desempenho e a prestação motora. Diversos estudos, exibem resultados com 

associações consistentemente negativas e baixas entre a aptidão física e a gordura 

corporal, durante a infância e adolescência (Malina et al., 2004b; Seabra et al., 2004; 

McGovern et al., 2008). O relacionamento negativo entre estas, é mais evidente nos 

testes motores que exigem movimentos de projecção, como os saltos; movimentos 

rápidos, como as corridas de curta distância (velocidade); movimentos de suporte 

corporal, como as elevações do corpo; entre outros (Malina et al., 2004b). 

A gordura em excesso mostra-se como um factor penalizador (Pfeiffer et al., 

2007) e apesar de os estudos não mostrarem evidências negativas com todas as 

componentes, a verdade é que esta representa um factor limitativo em todas elas e a sua 

interpretação deve ser cuidadosa. 

A prevalência de sobrepeso e obesidade na infância e adolescência, são 

considerados fenómenos cada vez mais associados ao fraco desenvolvimento motor em 

geral e a uma fraca capacidade aeróbia e consequentemente ao aumento de doenças 
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cardiovasculares, entre outras (Ronque et al., 2004, Eisenmann et al., 2005, Nassis et 

al., 2005).  
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VI. CONCLUSÕES 

 

O presente estudo teve como objectivos verificar se existe uma relação entre obesidade 

e aptidão física.  

Ainda se procurou comparar as componentes da bateria de testes da aptidão física 

realizadas pelos alunos do 1º Ciclo do ensino básico, segundo a prevalência da 

obesidade, género e o ano de escolaridade. 

Foi também verificada a existência de relação entre a idade, peso, altura e IMC com os 

testes de aptidão física nas crianças do 1º C.E.B.  

Concluindo, as crianças que fazem parte da amostra deste estudo, caracterizaram-se por 

possuírem acima dos valores considerados normais, apresentando 35,20% (excesso de 

peso e obesidade).  

Os resultados evidenciam também que a prevalência de peso influencia directamente a 

aptidão física, nas suas componentes em geral. O grupo dos normoponderais obteve 

melhores resultados que o grupo dos obesos. 

O género masculino e manifestamente superior em relação ao feminino em quase todos 

os testes, excepto no teste de flexibilidade 

Relativamente ao ano de escolaridade revelou-se que quanto mais alto o nível de 

escolaridade maiores são as prestações motoras. 

A idade, peso, altura e IMC são altamente relacionadas em alguns testes da aptidão 

física.  

Deste modo, tendo em conta as conclusões apresentadas por esta investigação, 

pode-se admitir que existe uma grande necessidade alterar os hábitos das crianças e 

jovens das novas gerações, de forma a prevenir o excesso de peso e obesidade. A 

actividade caracteriza-se como fazendo parte do processo mas não se encontra só, pois 

factores como a alimentação e motivação não podem ser descorados, de forma a intervir 

directa e sistematicamente no terreno. É por isso importante apelar para uma maior 

preocupação dos familiares, estabelecimento de ensinos e profissionais da área de modo 

estratégico com a intenção de combater a prevalência que já se começa a manifestar 

num curva crescente e exponencial. 
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VII. NOVAS PROPOSTAS  

 

Como propostas para novas investigações, são de referir as seguintes:  

 

- Analisar a actividades física, tendo em conta a intensidade, a sua duração, frequência e 

tipo;  

- Analisar actividade física dentro e fora do contexto escolar;  

 

- Comparar os níveis de actividade física relacionados com aptidão física  

 

- Analisar a importância da influência parental na actividade física das crianças no 

tempo de lazer. 
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Armação de madeira Especialmente construída para que possa haver fixação da barra, com 

dimensões de 120x50  

cm na base e caibros de 12x8 cm acoplados à base para suporte da 

barra de metal circular com aproximadamente 150 cm de 

comprimento e 3 cm de diâmetro. Os caibros que servem de suporte 

para a barra apresentam altura de 140 cm, com orifícios a cada 5 cm, 

para que a barra possa ser ajustada ao comprimento dos braços do 

avaliado. Tábua suspensa de 12 cm de largura por 1,5 cm de espessura 

fixada acima dos caibros de suporte evita que a armação possa 

movimentar-se durante a realização dos movimentos. 

  

Caixa de madeira Especialmente construída para essa finalidade, com dimensões de 30 

cm x 30 cm, parte superior plana com 56 cm de comprimento, sobre a 

qual se fixa a escala de medida com amplitude de até 50 cm, de tal 

forma que o valor 23 coincida com a linha onde o avaliado acomodará 

os pés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de resistência 

Cardiorespiratória (caminhada 

e/ou corrida 9-12min.) 

Trata-se de um teste de patamares de esforço progressivo, ou seja, começa a baixa intensidade tornando-se 

progressivamente mais intenso. O objectivo do mesmo consiste em procurar percorrer, por caminhada e/ou 

corrida, a maior distância possível no espaço de tempo de 9 ou 12 min. Neste sentido foi delimitado um campo 

para prática de desportos colectivos num percurso de 70 metros com cones de 10 em 10 metros e uma linha em 

cada extremidade. Os observadores foram sempre os mesmos durante todo o estudo, estando preparados com 

folha de registo e esferográficas. 

O protocolo do teste baseou-se em instruir os alunos para completarem o maior número de voltas possível no 

tempo previsto, correndo sempre por fora dos sinalizadores. Após o sinal sonoro da partida, os alunos deviam 

correr de forma constante e não desistir até ao sinal sonoro do final do teste.   

Teste de força/resistência dos 

músculos da região abdominal 

 

Para a realização do teste, a posição inicial do aluno deve ser em decúbito dorsal sobre o colchão de ginástica, 

com os joelhos flexionados e a planta dos pés voltada para o solo. Os braços cruzados sobre a face anterior do 

tórax, a palma das mãos voltada para o mesmo tórax na altura dos ombros opostos e com o terceiro dedo em 

direcção ao acromio. Os pés devem ser fixados pelo avaliador a fim de mantê-los em contacto permanente com o 

colchão de ginástica, com afastamento em distância idêntica à largura dos quadris. A distância entre a região 

glútea e os calcanhares deve permitir posição de relativo conforto ao avaliado, em uma amplitude de 

aproximadamente 30 a 45cm. Para a realizar do teste, o avaliado eleva o tronco até à altura em que ocorrer o 

contacto da face anterior dos antebraços com as coxas, mantendo o queixo encostado ao peito à altura do esterno 

e retornando logo em seguida à posição inicial com o toque de pelo menos a metade anterior das escápulas no 

solo. Esses movimentos devem ser repetidos durante um espaço de tempo igual a 1 min, podendo haver algum 

descanso entre uma ou outra. 

Teste de força/resistência dos 

músculos dos membros 

superiores e cintura escapular 

(Puxada em suspensão na 

barra) 

 

Para a realização deste teste, a barra de metal deve ser instalada à altura aproximada de 3 cm da ponta dos dedos, 

de forma que o aluno se encontre em decúbito dorsal no solo e com ambos os braços totalmente estendidos para 

cima. Na posição inicial, o aluno coloca-se pendurado, com os cotovelos em extensão, a barra em direcção a 

seus ombros, o corpo ereto e apenas os calcanhares em contacto com o solo. O aluno tenta elevar o seu corpo até 

que a região da garganta toque a linha de demarcação colocada a dois espaços abaixo da barra e então retorna o 

corpo à posição inicial, completando dessa forma uma repetição. Esse movimento deve ser repetido o máximo 

de vezes possível, sem limite de tempo. Entretanto não são permitidas paragens entre uma repetição e outra. Em 

nenhum momento do teste o aluno deve colocar qualquer parte do corpo em contacto com o solo, a não ser os 

calcanhares, nem mesmo realizar qualquer movimento das ancas ou das pernas ou tentar a extensão da coluna 

cervical para minimizar a sobrecarga dos braços. 

Teste de flexibilidade (Sentar e 

alcançar) 

 

Para a realização do teste, o aluno deve estar descalço e sentado de frente para o aparelho, com as pernas em 

baixo da caixa, os joelhos completamente estendidos e a planta de ambos os pés totalmente em contacto com a 

caixa. O avaliador deve apoiar os joelhos do aluno na tentativa de assegurar que estes permaneçam devidamente 

estendidos durante o movimento da extensibilidade. Os braços são estendidos sobre a superfície da caixa, as 

mãos posicionadas uma sobre a outra e a ponta dos dedos de ambas coincidindo. Para registo dos resultados, o 

aluno, com a palma das mãos voltadas para baixo e em contacto com a caixa, estende-se à frente ao longo da 

escala de medida, procurando alcançar a maior distância possível em movimento lento e sem solavancos. 

Oferecem-se três tentativas ao aluno e, em cada oportunidade, a distância alcançada deve ser mantida por 

aproximadamente 2s      

Teste de velocidade de 

deslocamento (Corrida se 50m) 

 

Para a realização do teste, o aluno na posição de saída, coloca-se de pé com afastamento antero-posterior das 

pernas e com o pé da frente o mais próximo possível à linha de partida. A um sinal sonoro emitido pelo 

avaliador, o aluno sai a correr e procura percorrer a distancia no menor tempo possível, passando pela linha de 

chegada em velocidade máxima, para logo em seguida iniciar o processo de desaceleração até parar totalmente. 

O cronómetro é accionado ao sinal sonoro de saída e travado quando o avaliado ultrapassar a linha de chegada.   

Teste de potência muscular dos 

membros inferiores (Salto em 

distância “parado”) 

 

Para a realização do teste, o aluno coloca-se atrás da linha de partida, com os pés paralelos com afastamento 

idêntico à largura das ancas e a ponta dos pés coincidindo com a marca zero. O aluno salta à frente, com impulso 

simultâneo das pernas, procurando atingir o ponto mais distante possível, preferencialmente com os pés 

paralelos. A movimentação dos braços e do tronco é totalmente livre e a critério do aluno. O salto deve ser 

realizado de maneira que a escala de medida se posicione entre os pés do aluno, permanecendo nessa posição até 

que a leitura da medida seja realizada. Oferecem-se ao aluno três tentativas de salto.  



 

 

 

 

 IMC 25kg/m2 IMC 30kg/m2 

Idade (anos) Masculino Feminino Masculino Feminino 

2 18.41 18.02 20.09 19.81 

2.5 18.13 17.76 19.80 19.55 

3 17.89 17.56 19.57 19.36 

3.5 17.69 17.40 19.39 19.23 

4 17.55 17.28 19.29 19.15 

4.5 17.47 17.19 19.26 19.12 

5 17.42 17.15 19.30 19.17 

5.5 17.45 17.20 19.47 19.34 

6 17.55 17.34 19.78 19.65 

6.5 17.71 17.53 20.23 20.08 

7 17.92 17.75 20.63 20.51 

7.5 18.16 18.03 21.09 21.01 

8 18.44 18.35 21.60 21.57 

8.5 18.76 18.69 22.17 22.18 

9 19.10 19.07 22.77 22.81 

9.5 19.46 19.45 23.39 23.46 

10 19.84 19.86 24.00 24.11 

10.5 20.20 20.29 24.57 24.77 

11 20.55 20.74 25.10 25.42 

11.5 20.89 21.20 25.58 26.05 

12 21.22 21.68 26.02 26.67 

12.5 21.56 22.14 26.43 27.24 

13 21.91 22.58 26.84 27.76 

13.5 22.27 22.98 27.25 28.20 

14 22.62 23.34 27.63 28.57 

14.5 22.96 23.66 27.98 28.87 

15 23.29 23.94 28.30 29.11 

15.5 23.60 24.17 28.60 29.29 

16 23.90 24.37 28.88 29.43 

16.5 24.19 24.54 29.14 29.56 

17 24.46 24.70 29.41 29.69 

17.5 24.73 24.85 29.70 29.84 

18 25 25 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Componente motor Teste motor 

Physical Best 

 

Flexibilidade  

Força/Resistência 

 

Cardiorrespiratório   

Sentar-e-alcançar  

Abdominal 

Puxada em suspensão na barra 

Caminhada/corrida de 1600m 

NCYFS 

 

Flexibilidade  

Força/Resistência 

 

 

Cardiorrespiratório   

Sentar-e-alcançar  

Abdominal 

Puxada em suspensão na barra 

Puxada em suspensão na barra modificada 

Caminhada/corrida de 800 ou 1600m 

Fitnessgram 

 

Flexibilidade  

 

Força/Resistência 

 

 

 

 

 

Cardiorrespiratório   

Sentar-e-alcançar  

Mobilidade de ombros  

Abdominal modificado 

Elevação do tronco  

Flexão/extensão dos braços à frente do solo  

Puxada em suspensão na barra 

Puxada em suspensão na barra modificada 

Suspensão na barra  

Caminhada/corrida de 800 ou 1600m 

AAHPERD Flexibilidade  

Potência muscular  

Agilidade  

Velocidade 

Força/Resistência 

 

 

Cardiorrespiratório  

Sentar-e-alcançar  

Salto em distância “parado”  

Corrida de ida-e-volta 

Corrida de 50m 

Puxada em suspensão na barra 

Suspensão na barra 

Abdominal  

Caminhada/corrida de 9-12min 

CAHPERD Flexibilidade  

Potência muscular  

Agilidade  

Velocidade 

Força/Resistência 

 

 

Cardiorrespiratório 

Sentar-e-alcançar  

Salto em distância “parado”  

Corrida de ida-e-volta 

Corrida de 50m 

Puxada em suspensão na barra 

Suspensão na barra 

Abdominal  

Corrida de 800, 1.600 ou 2.400 

Eurofit Equilíbrio  

Velocidade  

Flexibilidade 

Potência muscular 

Velocidade 

Força/resistência muscular 

 

Cardiorrespiratório   

Posição flamingo 

Batimento em placas 

Sentar-e-alcançar 

Salto em distância “parado” 

Corrida de 10x5m 

Abdominal 

Suspensão na barra 

Caminhada/Corrida de vai-e-vem 

Guedes & Guedes Flexibilidade 

Potência muscular 

Força/resistência muscular 

 

Velocidade 

Cardiorrespiratório   

Sentar-e-alcançar 

Salto em distância “parado” 

Puxada na barra em suspensão “modificado” 

Abdominal 

Corrida de 50m 

Caminhada /corrida de 9-12min. 



 

 

 

 

 


