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RESUMO 

 

Introdução: Promoção da saúde são propostas de atuação dentro de um determi-

nado local com objetivo de empoderar e melhorar a qualidade de vida, caso necessário. Para 

melhor intervir, a avaliação se torna uma ferramenta importante para se descrever e reconhecer 

problemas desse local. Com isso, reconhecer como as atividades físicas relacionadas à saúde 

(AFRS) e perfil somatotípico está disposto na população é uma forma de compreender o estado 

de saúde dos indivíduos. Objetivo: Descrever o perfil antropométrico, nível de atividade física, 

aptidões físicas relacionadas a saúde e qualidade de vida dos escolares do segundo ciclo da rede 

municipal de Niterói. Metodologia: Assim foram avaliados 651 escolares de 38 escolas do 

segundo ciclo da rede municipal de Niterói, durante o mês de abril de 2016. Foram analisadas: 

variáveis antropométricas, correspondentes a índice de massa corpóreo (IMC), Body Shape In-

dex (BSI) e percentual de gordura corporal (%GC); para os níveis de AFRS foram utilizados 

alguns testes do projeto esporte Brasil (PROESP-BR) ; para identificar nível de qualidade de 

vida foi utilizado o questionário KIDSCREEN-52 e nível de atividade Física através do PAQ-

C; para reconhecer a diferença biológica e cronológica dos escolares foi utilizado o nível de 

maturação de Tanner como ferramenta para classificar os escolares. Todos os dados foram ta-

bulados e após reconhecimento da normalidade o tratamento estatístico Mann-Whitney e 

Kruskall Wallis para comparação entre os grupos e Spearman e Pearson para comparação. Re-

sultados: Referente ao IMC, temos para população masculina:  63,58% nível eutrófico ,30,86% 

apresentou taxas de sobrepeso e obesidade e 5,56% com baixa massa corporal (MC). Para a 

população feminina: 59,26% nível eutrófico, 35,19% de sobrepeso e obesidade e 4,63% com 

baixa MC. Os testes masculinos apresentaram: potência muscular de membros superiores 

(MMSS) 50,15% fracos e membros inferiores (MMII) 71,32% também fracos, Resistencia 

muscular localizada (RML) 70% apresentou valores bons, para Flexibilidade 62,65% valores 

bons, já o teste cardiorrespiratório teve um total de 84,74% fracos. Para as mulheres: Potência 

muscular MMSS e MMII foram47,98% e 76,80% fracos, RML  69,18% considerado saudável, 

84,16% tiveram um desempenho bom no teste de flexibilidade, contudo 80,20% foram consi-

deradas fracas no teste cardiorrespiratório.  

 

Palavras Chaves: Saúde escolar, Aptidão Física, Obesidade, Maleabilidade 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Health promotion are proposals for action within a certain place with 

the aim of empowering and improving the quality of life, if necessary. Evaluating is an 

important tool for describing and recognizing problems at this location. With this, recognizing 

how the physical activities related to health (AFRS) and somatotype profile is disposed in the 

population is a way to understand the health status of individuals. Objective: To describe the 

anthropometric profile, level of physical activity, physical abilities related to health and quality 

of life of the students of the second cycle of the municipal network of Niterói. Methodology: 

In this way, 651 schools from 38 schools of the second cycle of the municipal network of Niterói 

were evaluated during the month of April 2016. The following were analyzed: anthropometric 

variables corresponding to the body mass index (BMI), Body Shape Index (BSI) and percentage 

of body fat (% GC); For the AFRS levels, some tests of the Brazilian sport project (PROESP-

BR) were used; To identify level of quality of life was used the KIDSCREEN-52 questionnaire 

and level of physical activity through PAQ-C; To recognize the biological and chronological 

difference of the schoolchildren, Tanner's level of maturation was used as a tool to classify 

schoolchildren. All data were tabulated and after recognition of normality the statistical 

treatment Mann-Whitney and Kruskall Wallis for comparison between groups and Spe-arman 

and Pearson for comparison. Results: Regarding the BMI, we have for male population: 

63.58% eutrophic level, 30.86% presented overweight and obesity rates and 5.56% with low 

body mass (MC). For the female population: 59.26% eutrophic level, 35.19% overweight and 

obesity, and 4.63% with low MC. The male tests showed: muscular strength of upper limbs 

(MMSS) 50.15% weak and lower limbs (MLII) 71.32% also weak, localized muscle strength 

(MLR) 70% presented good values for Flexibility 62, 65% good values, and the 

cardiorespiratory test had a total of 84.74% weak. For women: Muscle power MMSS and MMII 

were 47.98% and 76.80% were weak, RML 69.18% considered healthy, 84.16% had a good 

performance in the flexibility test, but 80.20% wereconsidered weak in the test 

cardiopulmonary resuscitation. 

 

Keywords: School Health, Physical Fitness, Obesity, Malleability   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Promoção da saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), pode ser caracte-

rizada por ações de saúde, dentro de ações comunitárias, com intuito de atingir um bem-estar físico, 

mental e social (WHO, 1986). 

Assim, a promoção da saúde (PS), visa empoderar1 o indivíduo para atuar ativamente na 

melhora sua própria saúde (WHO, 1986). Essa preocupação com o estado de saúde da população fez 

com que fossem criadas diversas estratégias para estimular práticas saudáveis (WHO, 2010). Con-

tudo, essa visão também resulta na culpabilização do indivíduo, que transfere o problema para a ví-

tima não para o Estado(FOUCAULT, 2004), dessa forma isentando o Estado de ações para a mudança 

do quadro social (MIKHAIL, 2011). 

 A PS não engloba apenas uma intervenção no comportamento individual, mas também 

na construção de um ambiente que favoreça a atenção a partir de uma intervenção social ampla, não 

se detendo apenas em atender às necessidades momentâneas do sujeito (CZERESNIA; FREITAS, 

2004). Nessa percepção, se torna necessário compreender as especificidades (espaço habitado, indi-

vidualidade e características de convívio) para melhor entender como atuar, tendo em vista que a 

proposta de intervenção partirá de uma resposta as características especificas do local  (PITANGA, 

2002). 

 Nesse sentido, pensar a escola como espaço de PS, é entender a possibilidade de trabalho 

junto com os escolares e comunidade escolar, com intuito de  compreender suas necessidades e ori-

enta-los (BRASIL, 1998a) para dessa forma os  empoderá-los. A própria OMS considera a prática de 

atividades e exercícios físicos, junto à Educação Física Escolar (EFE), um elemento importante para 

uma vida saudável (WHO, 2010). Contudo, essa visão deve ser cuidadosamente analisada para que a 

EFE, assim como a prática de exercícios físicos, não se torne um ‘remédio’ alternativo. 

Pensar a PS dentro da Educação Física é propor ações e reflexões que vão além da prática 

pela prática, refletir sobre a organização teórico-prática das aulas e atividades, oferecer aos escolares 

a compreensão de liberdade e estimular nas ações pedagógicas visando  o entendimento dos mesmos 

a respeito da autonomia, buscando uma emancipação do sujeito (KUNZ, 2001).  

Dentre os desdobramentos desses temas, podemos encontrar a própria aptidão física rela-

cionada à saúde (AFRS)2 como conteúdo a ser trabalhado e desenvolvido dentro da escola (DÓREA 

                                                 
1 O termo “empoderamento” possui origem na luta por direitos civis. A ideia central desse conceito na 

promoção da saúde é a transformação de todos os atores como protagonistas ativos no processo. 

 
2AFRS está relacionada a valências físicas que contribuem para uma vida saudável. 



 

2 

 

 

et al., 2008; LUGUETTI; NICOLAI RÉ; BÖHME, 2010), sendo um elemento dentro do currículo de 

Educação Física que pode auxiliar no desenvolvimento de valências físicas3 (GENEROSI, 2011; 

GONÇALVES et al., 2014; SARDINHA et al., 2000). Além, é claro, de desenvolver nesse processo 

de ensino-aprendizagem uma contínua busca de autonomia para que o escolar continue desenvol-

vendo suas práticas fora da escola (KUNZ, 2001; SOARES; TAFFAREL; VARJAL, 1992; WHO, 

2010). 

Reconhecer esse aspecto é entender que no processo de ensino e aprendizagem, assim 

como na PS, é necessário conhecer o indivíduo e sus especificidades, e dessa forma a avaliação é uma 

forma de identificar/conhecer a melhor forma de atuar e trabalhar. Assim na avaliação é importante 

perceber que: no caso de escolares adolescentes, níveis apropriados de atividade física auxiliam o seu 

desenvolvimento e o crescimento, além de contribuírem para a manutenção de um peso corpóreo 

saudável (COSTA; MARTIN; NAHAS, 2012; GUEDES et al., 2012; WHO, 2010), também fazem 

parte de um grupo de atividades que colaboram para a interação social e a percepção do indivíduo 

enquanto pessoa inserida em um grupo (SOARES; TAFFAREL; VARJAL, 1992). Conhecer esse 

indivíduo através de avaliação é uma forma de identificar e entender o funcionamento ou compreen-

são de determinado conteúdo ou situação (WEISZ; SANCHEZ, 2006). 

Nesse intuito, avaliar, é compreender a individualidade desse escolar pré púbere é com-

preender que elementos como sexo, idade e até mesmo o estágio maturacional são elementos que 

influenciam o processo de crescimento e desenvolvimento (GUEDES; GUEDES, 1993), assim como 

entender que esses fatores são cruciais na mudança dos indicadores de aptidão física (MENDES; 

FILHO; LOPES, 2013), assim como aspectos antropométricos (MELLO; LUFT; MEYER, 2004). 

Dessa forma, compreendendo que existem características antropométricas e algumas va-

lências (como flexibilidade, força, capacidade aeróbia) podem apresentar diferenças significativas de 

acordo com o sexo (PENHA; JOÃO, 2008). Da mesma forma que a idade influencia as práticas físicas 

e o desenvolvimento  (BAVARESCO et al., 2011; VIEIRA, 1989), se torna necessário identificar 

essas diferenças como são apresentados nos escolares de Niterói. 

Estes aspectos do crescimento e desenvolvimento são características fundamentais que 

influenciam a aptidão física, aspectos antropométricos e também estão relacionados ao desenvolvi-

mento maturacional (GODOI FILHO; FARIAS, 2015; MENDES; FILHO; LOPES, 2013). 

Em suma, o presente trabalho pretende compreender como a diferença de idade, sexo e 

estagio maturacional influenciam na Aptidão física, assim como compreender se atividade física está 

correlacionada a aspectos antropométricos. 

 

                                                 
3Valências físicas são componentes físicos relacionados à treinabilidade do indivíduo como a capacidade 

física do mesmo para a execução de determinadas tarefas. 
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1.1 Objetivos 

 

Descrever o perfil antropométrico, nível de atividade física, aptidões físicas relacionadas 

à saúde, e qualidade de vida dos escolares do segundo ciclo da rede municipal de Niterói. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

Além disso, o projeto apresenta os seguintes objetivos específicos: 

 

 Analisar a influência do sexo, idade e estágio maturacional no perfil 

antropométrico, nível de atividade física e aptidão física dos estudantes do 

segundo ciclo da rede municipal de Niterói;   

 Avaliar a correlação entre o nível de atividade física e as variáveis antropométricas 

e capacidade aeróbia.  

 

1.2 Hipóteses 

 

H1 - Há diferença entre o perfil antropométrico, testes motores e níveis de 

atividades físicas em relação ao sexo; 

 

H2 - Há diferença entre o perfil antropométrico, testes motores e níveis de 

atividades físicas em relação à idade das crianças; 

 

H3 - Há diferença entre o perfil antropométrico, testes motores e níveis de 

atividades físicas em relação ao nível de maturação corporal das crianças; 

 

H4 - Existe correlação entre o nível de atividade física e as características 

antropométricas; 

 

H5 - Existe correlação entre o nível de atividade física e capacidade aeróbia; 

 

1.3 Relevância do Estudo 
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A lacuna da literatura sobre investigações sobre alguns indicadores de saúde na cidade é 

um ponto importante para se observar. Por exemplo: Niterói foi palco de um estudo populacional em 

2000 com Silva e Malina, nesse estudo, foi caracterizado o nível de atividade física e dar uma base 

sobre o índice de massa corporal dos escolares da cidade (SILVA; MALINA, 2000). Cinco anos de-

pois um programa de intervenção da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi realizado na cidade, 

tal pesquisa se debruçou a avaliar as práticas alimentares dos escolares (VARGAS et al., 2011). 

Essa lacuna de mais de 10 anos de publicações nunca utilizou da população pré-pubere 

ou tentou analisar se as variáveis físicas são influenciadas pelos níveis antropométricos, fazendo as-

sim um estudo detalhado das características populacionais dos escolares de Niterói, atento a fatores 

como crescimento e desenvolvimento infantil (GUEDES; GUEDES, 1997).   

Com isso a pesquisa pretende reconhecer algumas condições de saúde de escolares da 

rede municipal de Niterói através dos indicadores de saúde (Nível de atividade física, condiciona-

mento físico, percentual de gordura, IMC), tendo em vista que tais fatores contribuem para a qualidade 

de vida e dessa forma para a Promoção da saúde (BRANDÃO et al., 2016; FARIAS JÚNIOR et al., 

2009; SOUZA et al., 2011).  

Dessa forma reconhecer os indicadores de saúde dos escolares através de AFRS pode ser  

uma maneira de mapear a estrutura de saúde dos jovens (MOREIRA et al., 2009; PETROSKI et al., 

2012), assim compreendendo, sua estrutura somatotípica como um fator crucial para nas relações 

sociais  (REGO et al., 2016), como também elemento que influência demais morbidades (hipertensão, 

doenças cardiovasculares, diabetes) (COUTINHO; GENTIL; TORAL, 2008; GIUGLIANO; MELO, 

2004; SBP, 2012). 

Além disso, reconhecer seus níveis de saúde dentro dos resultados referente à força, re-

sistência, flexibilidade e capacidade aeróbia (BERGMANN et al., 2010; DORNELES et al., 2015; 

PALUDO et al., 2015), compreendendo que tais indicadores são importantes para saúde (PETROSKI 

et al., 2012).  

Entretanto, é fundamental, entender que tal grupo possui variações entre sexo, idade e 

nível de maturação biológica (FRIGNANI et al., 2014), o que influencia questões de qualidade de 

vida, nível de atividade física e os testes motores (ALVES et al., 2015), assim a pesquisa tem o inte-

resse de identificar tais nuances reconhecendo que o desenvolvimento motor da criança é singular 

(GUEDES; GUEDES, 1997).  

Somando todos esses fatores podemos entender que um estudo na rede municipal de Ni-

terói pode fornecer dados epidemiológicos para melhor compreensão desse escolar que frequenta a 

rede, tendo em vista que estudos de análise populacional podem identificar problemas e propor cami-

nhos e soluções para especifica população (PITANGA, 2002). 
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Pensando dessa forma, pesquisar na escola é reconhecer que a dimensão de ensino pes-

quisa e extensão não deve ser somente no âmbito universitário e dessa forma fazer da escola um 

espaço continuo de respostas a sociedade (HARDMAN et al., 2014), já que legalmente (ainda) toda 

criança deve estar na escola. 
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2 ENTRE A DIMENSÃO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 

 

A importância da Saúde e Educação é reconhecida internacionalmente, já que por meio 

dos Direitos Humanos são consideradas como direito fundamental. O presente capitulo tem por inte-

resse reconhecer essas dimensões e compreender como no decorrer do tempo e das ações políticas 

elas estiveram entrelaçadas ou distanciadas. 

 No Brasil, por exemplo, esses temas são apresentados na Constituição de 1988, que uti-

lizou os Direitos Humanos como fonte. Assim:  

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispen-

sáveis ao seu pleno exercício através de políticas sociais e econômicas e do estabe-

lecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação(BRASIL, 1988).  

 

É imprescindível lançar um olhar amplo sobre os dois temas, pensando sobre a importân-

cia de ambas para a formação e compreensão do indivíduo em relação a si mesmo, ao outro, e ao 

mundo que o cerca.  

Não se deve abordar de forma dicotômica a saúde, muitas vezes compreendida pelo binô-

mio “saúde-doença”. Mas sim, deve-se abordá-la de forma holística. Neste sentido, o objetivo é iden-

tificar a percepção de qualidade de vida que o termo carrega, já que, na atualidade, qualidade de vida 

está fortemente presente na discussão da saúde coletiva (CARVALHO, 2013). 

Pensar essa relação de promoção da saúde e bem-estar social é compreender que ambos 

estão atrelados ao princípio de empoderamento e atuam como sustentáculo da liberdade. Contudo, 

governos e políticas neoliberais, utilizam a lógica do “lupim proletariado4”, com o intuito de manter 

a própria mão-de-obra que possuem, constituída por indivíduos fortes e mansos, já que tais políticas 

auxiliam na manutenção da saúde (saúde que muitas vezes é vista de forma positiva) e o silenciamento 

das classes trabalhadoras com esvaziamento sindical. 

Dentro de um modelo econômico como o capitalismo a tendência é a transformação das 

coisas em ‘bem-de-capital’5, e é assim que ocorre com a Saúde e com a Educação. A própria educação, 

                                                 
4 “Lupim proletariado” é um termo utilizado por Karl Marx para caracterizar o exército excedente de mão-

de-obra. Segundo o autor esse exército excedente é utilizado como ferramenta para manipular os trabalhadores em 

questões tais como salário, fazendo o mesmo reduzir. 
5 Entende-se por” bem-de-capital” algum elemento não necessariamente econômico que passa a exercer 

dentro do mercado caráter de moeda de troca, ou valor de troca, seja atribuindo um bem simbólico, seja por representações 

sociais. 
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que é um ato político de potencialização e transformação do indivíduo, perde espaço para uma estru-

tura unicamente mercadológica. O melhor exemplo foi o processo que tramitou em 2016 com a Me-

dida Provisória 746 (depois PEC55) que institui caráter profissionalizante ao Ensino Médio, com 

retirada de disciplinas. 

Com isso, não há possibilidades de se falar sobre qualidade de vida ou bem-estar social 

sem pensar no processo educacional como ferramenta fundamental para atuação dentro da sociedade 

e nas suas relações pessoais. 

É fundamental, nesse processo histórico, entender que a educação brasileira passa por um 

momento crítico. No cenário político temos a “Escola sem Partido” ganhando força, o Projeto de 

Emenda Constitucional de corte dos gastos, como a própria Base Nacional Curricular Comum (que 

será votada em 2017). Não muito diferente também do cenário educacional, no qual vem vigorando 

a reprodução de conteúdo, mantendo a lógica educacional de transferência de conhecimento (que 

também está fortemente presente no discurso de políticos), e que contribui com a falta de leitura crítica 

da realidade social. 

Defender uma Educação de qualidade é uma prática educativa que visa à construção de 

indivíduos emancipados, e perceber que o processo educacional é a melhor ferramenta para transfor-

mar a sociedade, no tocante à realidade de saúde (assim como em outras dimensões), acreditando 

assim que a Promoção da Saúde, junto à comunidade escolar, seja uma das possibilidades diretas de, 

enquanto ideal, compreender a melhor forma de como e por que agir dentro da escola. 

A Escola é uma instituição por si só, mesmo atrelada a uma rede de educação pública 

(seja federal, estadual ou municipal) ou particular, que possui significado e características de acordo 

com o espaço no qual está situada.  Ou seja, não se pode dizer que uma escola em comunidade ribei-

rinha tem a mesma estrutura física e/ ou ideológica que uma escola num centro urbano. 

Tais distinções espaciais e políticas são fundamentais para compreender que a Escola está 

inserida numa realidade específica, e o diálogo entre ela e a comunidade escolar (aqueles atendidos 

pela escola) é essencial para transformar e atuar na construção de novos paradigmas sociais. Com 

isso, a saúde, enquanto tema, pode e deve ser trabalhada na escola, não como ferramenta higienista e 

comportamentalista, mas sim com o viés da promoção da saúde, no intuito de ampliar a qualidade de 

vida do local no qual a escola está inserida, considerando a importância do aluno (escolar) como 

agente multiplicador (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014). 

Autores como Czeresnia e Freitas (2009) defendem que a promoção da saúde é uma fer-

ramenta fundamental, já que está relacionada com os aspectos de qualidade de vida do indivíduo, 

auxiliando-o a compreender seus problemas e a ter autonomia para saná-los, caso não seja necessária 

a análise de um especialista. É importante levar o sujeito a compreender que as práticas saudáveis 

podem contribuir com a diminuição de enfermidades, sendo a atividade física elemento fundamental.  
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Tal pensamento entra em conflito com a visão biomédica da realidade, e com a própria 

dependência farmacológica à qual a sociedade se submete, por estar presa ao Estado e ao Capital 

(MIKHAIL, 2011). A relação da transformação da saúde e educação com intuito mercadológico no 

Brasil é fortemente percebida com as políticas públicas apoiadas pelo FMI ou fundos internacionais 

(DIAS RENOVATO; SALGADO BAGNATO, 2012; FONSECA, 1998). Logo, a percepção final de: 

‘como as políticas estão sendo implementadas? ’, ‘para quem? ’, ‘qual objetivo? ’, são perguntas 

fundamentais na compreensão dos direcionamentos de políticas que envolvam, principalmente, Saúde 

e Educação. 

Trata-se de pensar além das estruturas que controlam a sociedade (FOUCAULT, 1998) 

para transformar a realidade de escolares (GALLO, 2002), por meio de uma ação pensada e aplicada 

de forma consciente e com o objetivo de real transformação. 

 

2.1 Temas de saúde na Educação 

 

A utilização de temas transversais dentro de sala de aula é um processo que demanda não 

somente o conhecimento do educador, como também aspectos da sua própria formação que pode 

favorecer ou dificultar a relação de ensino e aprendizagem (GALIAN, 2014; JULIO, 2016). 

Dentro das diversas proximidades das relações de ensino e aprendizagem e, até mesmo, a 

relação entre diversos temas, tem-se a transversalidade como elemento e ferramenta fundamental, não 

somente para compreensão de determinados temas, como, principalmente, para a sua utilização de 

forma ampla em sala de aula. Entretanto, o espaço para essas discussões se perde ao se pensar no 

modelo clássico de disciplinas, por normalmente não se considerarem aspectos multidisciplinares ou 

transdisciplinares6. Dessa forma, a utilização de temas transversais sem a percepção multidisciplinar, 

interdisciplinar ou transdisciplinar, fica comprometido pelo sistema Educacional. 

Se observarmos o PCN sobre Saúde, teremos, como todo e qualquer tema transversal, um 

discurso voltado para diferentes áreas e com possibilidade de aplicação em vários setores do conhe-

cimento escolar, restrito a disciplinas da ‘área’, como Educação Física e Ciências. Isso se dá por 

fatores que correspondem à própria estrutura da Escola, tais como: divisão das disciplinas, pouco 

tempo de aplicação para os determinados conteúdos e falta de conhecimento do tema, e até mesmo 

precariedade no desenvolvimento de projetos integrados. 

Quando se fala em espaço escolar, deve-se pensar não somente na administração, como 

também nas relações de poder por ela exercidas  (FOUCAULT, 2004). Ao se reconhecerem esses 

                                                 
6 Compreende-se por multidisciplinar a capacidade de interação conjunta de diversas disciplinas, e 

interdisciplinar a relação das disciplinas sem a perda de identidade e com atuações entre elas, mantendo a identidade de 

cada uma (MENDES; PEDROSO, 2015).  
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espaços como reprodutores de um sistema de controle social, há forte presença de elementos e atores 

que contribuem para a docilidade dos corpos (PAIM, 2008). 

O processo visto no Estado e presente na Escola serve como representação do conflito 

existente em aspectos macros e micros da sociedade, cabendo assim perceber que essa presença e 

ação influenciam a vida da criança (GALLO, 2002). Com essa forte relação do Estado, a influência 

no currículo se torna uma evidente ferramenta de formação para o interesse econômico e político do 

momento (SACRISTÁN, 2000). 

Assim, ao tratar da divisão do currículo escolar em disciplinas, tem-se uma delimitação 

do conhecimento em áreas estanques, o que impossibilita pensar a escola de forma multidisciplinar, 

desenvolvendo-se propostas, no máximo, entre os eixos temáticos7. Assim, a prática educacional fica 

sujeita a delimitações de espaços e ilhas de saber, cuja internavegação se torna impossível ou restrita. 

Outro ponto comum nas falas de educadores é a falta de tempo hábil para aprofundarem determinados 

temas, tendo em vista o curto período de trabalho em sala de aula ou até mesmo a falta de habilidade 

com a temática.  

A Educação brasileira passa por transformações impostas de caráter assustador e retró-

grado, contudo essas mudanças não são unicamente provenientes do momento neoliberal que o Brasil 

vive após o golpe político sofrido: são também fruto da influência do capital internacional dentro do 

Brasil.  

Com o processo que se deu nos últimos 20 anos, de “democracia representativa”, houve 

mudanças drásticas no ensino (FONSECA, 1998). O desenvolvimento de ciência e tecnologia não 

seria um problema não fosse pela remoção de algumas disciplinas e a concentração dos tempos de 

aula nas áreas de matemática e português, ficando as demais disciplinas compactadas com o restante 

dos tempos. 

Outro ponto dentro desse contexto epistemológico é a falta de conhecimento relatada por 

alguns professores sobre a temática da saúde, que quando a abordam, o fazem normalmente voltados 

às práticas comportamentalistas de caráter higienistas (DOS SANTOS; BÓGUS, 2007). 

Com isso, os temas de saúde dentro da escola ficam restritos à presença dos agentes de 

saúde na escola, ou simplesmente limitadas a três ou quatro tempos de aula, sendo dois de Educação 

Física e dois de Ciências ou Biologia, tornando o trabalho de sensibilização complexo. 

A própria aceitação, ou até mesmo a utilização do tema que deveria ser ‘transversal’ é, 

comumente, restrito às disciplinas da área da saúde, se apresenta oficialmente dentro do PCN de saúde 

(BRASIL, 1998a), o que passa a justificar a falta de diálogo dentro do tema com outras disciplinas, 

                                                 
7 Entende-se por eixo temático nas escolas áreas de conhecimento ou conteúdo. Hoje em dia com o ENEM 

e o advento da BNCC essas áreas estão restritas a: Linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e 

suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; e ciências da natureza e suas tecnologias 
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já que a ausência real de conhecimento de alguns professores sobre a temática dificulta a sua execução 

na escola, complicando-se, assim, ainda mais as ações dentro dos espaços educacionais com escolares 

e/ ou comunidade escolar. Consequentemente, o papel da Escola como elemento a emanar para a 

sociedade a transformação necessária para a construção de uma sociedade digna e livre (BAKUNIN, 

1975), torna-se completamente abandonado e restrito a uma prática de transferência de conhecimento. 

O fim do Ministério da Saúde e Educação se deu em 1953, e com a lei nº1920 foi criado 

o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e Cultura. O Ministério da Saúde passa a ser res-

ponsável pelo departamento nacional de saúde, o que significou uma nova postura do governo, tendo 

uma efetiva preocupação em atender aos importantes problemas de saúde pública de sua competência 

(BRASIL, 2016). 

Assim, fica ele responsável pelas demandas referentes à saúde pública, controle de doen-

ças e programas de ampliação da assistência básica, que são colocadas como essências para a socie-

dade pela Constituição (BRASIL, 1988). Contudo o direito à saúde e educação nela previstos vem, 

atualmente, sendo ameaçados, com o atual governo golpista e sua PEC 55 (antiga PEC 241), cujo 

objetivo é cortar os gastos com Educação e Saúde (além da redução de ações populares que amparam 

a população). 

A dimensão do discurso do governo e suas práticas demonstram a total proximidade com 

o modelo de atenção à saúde que era privatista e curativo, baseado no modelo biomédico8, hospita-

locêntrico9, que estava voltado para interesses financeiros (CARVALHO, 2013; CARVALHO; 

WESTPHAL; LIMA, 2002; FIGUEIREDO; MACHADO; ABREU, 2010; MACIEL, 2009; SILVA 

et al., 2010), modelo esse que permanece presente até os dias atuais, dando ênfase à relação saúde-

doença e aumentando o lucro das indústrias farmacêuticas.  

Assim com a predominância de uma determinada linha política no poder pode-se perceber 

que nesse processo: 

 A educação sanitária, situada também como uma das ações de saúde, se configurava 

como meio, complemento e apoio às ações médico sanitárias, buscando sua maior 

eficiência. A educação era considerada como um processo individual de mudança de 

comportamentos de características indesejáveis tais como: ignorância, falta de higi-

ene, desobediência das normas e prescrições baseadas em valores culturalmente do-

minantes. Neste período, portanto foram adotadas concepções e estratégias que pri-

vilegiavam campanhas educativas dirigidas a problemas específicos, configurando a 

chamada “biologização da saúde”, despolitizando o social, no dizer de Cardoso de 

Mello e depois a “psicologização da saúde”, decorrente do desenvolvimento da psi-

cologia, que recomendava a adoção de rotinas disciplinadas visando bons hábitos de 

                                                 
8 O princípio ou modelo Biomédico é a estrutura maquinal hospitalar e está baseada na relação maquinal 

entre as relações humanas e a vantagem em detrimento das relações homem-máquina. Numa política biomédica, o 

maquinário hospitalar e medicamentos são mais importantes que o procedimento de atendimento, por exemplo (CAPRA, 

1982). 
9 Hospitalocêntrico: Modelo voltado e centrado na construção de hospitais e no equipamento pesado, dessa 

forma ignorando a presença humana e dando ênfase ao lucro.  
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vida, em uma perspectiva conservadora e reprodutiva, traduzida em ações de higie-

nização, normalização e domesticação (WESTPHAL; LUCIA; LIMA, 2002 p. 5).   
 

Fica clara a intenção normativa dessa política de saúde que permanece presente nas prá-

ticas. O interessante nesse processo é a observação de como o passado, assim como o presente, é 

fortemente influenciado pelo capital internacional, devido à grande presença do Capital estrangeiro 

especulativo, o qual teve total reentrada após o Golpe de 2015. 

Uma das grandes dúvidas dos movimentos sociais é a condição futura dos espaços públi-

cos e políticas públicas, já que a PEC dos cortes de gastos limita o desenvolvimento, investimento ou 

melhorias (principalmente em saúde e educação) sem contar o avanço da população (crescimento 

demográfico), atribuindo aos próximos anos um sentimento de total incerteza. 

 

2.2 Atividade Física como elemento de saúde pública 

 

A Educação Física no Brasil, como qualquer outra disciplina, passou por mudanças his-

tóricas, o que acarretou a reconstrução dos paradigmas referentes ao conteúdo e à prática. Dessa 

forma, a história da Educação Física está envolvida com as transformações político-ideológicas do 

Estado.  

A prática do exercício físico como ferramenta estatal foi utilizada, e ainda é, em alguns 

casos, para um processo de alienação, furtando o indivíduo da crítica à sociedade e à realidade 

(SOARES; TAFFAREL; VARJAL, 1992), tornando a escola um espaço de reprodução da sociedade, 

pois, assim como na sociedade, a alienação e o esvaziamento do discurso transformam a população 

em alvo de políticas de interesse exploratório (GALLO, 2012). 

O próprio princípio higienista, junto ao pensamento militarista, nos quais predomina a 

compreensão do soldado forte e do cidadão capaz, ambos prontos para produzir em larga escala, são 

e foram aspectos desenvolvidos dentro das práticas didáticas da Educação Física. Essa política, por si 

só, faz da atuação dentro da escola e traz à disciplina um caráter de adestramento e não de educação 

(SOARES; TAFFAREL; VARJAL, 1992). 

A Educação Física, extremamente vinculada a instituições militares e à classe médica 

(forte presença do aspecto biomédico), teve grande influência na composição de aspectos esportivos 

e disciplinares das práticas de atividade física  (JUNIOR, 2009).  

Já se ouviram declarações como “o esporte educa” ou “o quanto tal esporte disciplina o 

jovem”, e tais pensamentos, de séculos passados, ainda existem. Outro aspecto fortemente presente é 

a visão de “corpus san”, que era entendida por hábitos de saúde e higiene da população, numa busca 

de rendimento, para desenvolver um trabalhador capaz e forte, e hoje travestida de concepções 

estéticas onde o SER se perde no TER numa busca narcisista. 
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Tal aspecto ‘purificador’, que estava fortemente presente nas práticas dos educadores 

físicos da época, transformou a cátedra em uma reprodução eugênica (JUNIOR, 2009), mantendo 

assim o xenofobismo atrelado ao medo da mestiçagem. Assim sendo, a Educação Física esteve 

associada a uma educação eugênica e falocêntrica, que promovia a pureza, onde homens e mulheres 

deveriam se manter sacros (BRASIL, 1998b) e com todas as qualidades da raça branca dominante. 

Dentro desse processo histórico, em 1882, Rui Barbosa deu seu parecer sobre o Projeto 

224 — Reforma Leôncio de Carvalho, Decreto n. 7.247, de 19 de abril de 1879 - no qual defendeu a 

inclusão da ginástica nas escolas e a equiparação dos professores de ginástica aos das outras 

disciplinas (BRASIL, 1998b). Criava-se assim a presença do professor de Educação Física dentro da 

escola, ressaltando a importância da prática do indivíduo para se manter saudável, mas com uma 

percepção de distinção entre habilidades intelectuais e físicas.  

Outra forte influência ocorreu na década de 30, com a instauração de novos conceitos de 

compreensão eugênica e higienista. O ideal de Educação Física era: “objetivos patrióticos e de 

preparação pré-militar” (BRASIL, 1998b).  

Legalmente falando sobre o ensino de Educação Física, somente em 1937 a disciplina foi 

mencionada em um texto constitucional, como aspecto de adestramento físico necessário para 

constituição de uma forte juventude; e apenas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 

1961 se tornou obrigatória a prática da mesma para o Ensino Médio (BRASIL, 1998b).  

Juntamente à mudança histórica e política no Brasil (período ditatorial de 1945 a 1985), 

o ensino e a prática de Educação Física também passaram por mudanças e alterações como quaisquer 

disciplinas, adotando uma vertente puramente voltada à prática de esportes e à visão técnica. Com 

essa mudança política, marcada pela opressão, vemos mudanças referentes ao Macro (sistema de 

governança) e Micro (comportamento social) da sociedade, e, por isso, as práticas populares e 

acadêmicas também mudaram, devido à coerção do Estado (FOUCAULT, 1998). 

Enquanto a Educação Moral e Cívica esteve presente nas aulas e práticas de atividade 

física, o conceito ideológico da época era da juventude “forte e saudável” para auxiliar a nação, 

elemento presente em decretos e práticas (BRASIL, 1998b). 

O modelo esportivizador10 desse período foi sistematizado e organizado com o único 

intuito, junto à escola, de o esporte ser a única ferramenta de organização da disciplina (BARBOSA 

et al., 2009). Esse processo rendeu um longo problema entre a lógica técnica e a prática esportiva, 

fazendo com que os anos vindouros proporcionassem grandes discussões e princípios basicamente 

não trabalhados dos aspectos esportivos ou sócio-culturais, com o fim da Ditadura e a introdução da 

                                                 
10 Esportivização é o fenômeno político-pedagógico no qual as práticas são unicamente voltadas para o 

esporte. Tal processo tem por interesse o esvaziamento político da Educação Física e o interesse em alguns momentos de 

geração de atletas de ponta (BARBOSA et al., 2009). 
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pedagogia crítica dentro da Educação Física, mudando os paradigmas e estruturas do pensar e agir na 

Educação Física. 

Se antes o foco estava totalmente voltado ao esporte, a década de 80 se tornou o período 

de unicamente valorizar os aspectos culturais11 e a cultura corporal12 como elemento de ênfase de 

prática. Segundo o PCN de Educação Física “o enfoque passou a ser o desenvolvimento psicomotor 

do aluno, tirando da escola a função de promover os esportes de alto rendimento”(BRASIL, 1998b). 

Essa mudança caracterizou a reformulação da prática e do indivíduo, atribuindo, no tocante à 

profissão do professor, a posição de formação integral necessária para o desenvolvimento individual 

do educando. 

Essa mudança paradigmática representou conflitos epistemológicos, já que a prática 

puramente esportiva é substituída por uma ação de formação do indivíduo, ampliando assim a atuação 

da Educação Física escolar pra todos os anos iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998b). 

Não somente a ampliação da atuação (início dos trabalhos em anos inicias), como também 

a mudança de visão política e prática apresentada, fizeram da Educação Física escolar um espaço de 

debate dentro e fora de sala sobre ocupação de espaço e compreensão social de atitudes e valores.  

Assim tais mudanças obtiveram dois grandes aspectos:  

Ampliou-se a visão de uma área biológica, reavaliaram-se e enfatizaram-se as di-

mensões psicológicas, sociais, cognitivas e afetivas, concebendo o aluno como ser 

humano integral. No segundo, se abarcaram objetivos educacionais mais amplos (não 

apenas voltados para a formação de um físico que pudesse sustentar a atividade in-

telectual), conteúdos diversificados (não só exercícios e esportes) e pressupostos pe-

dagógicos mais humanos (e não apenas adestramento) (BRASIL., 1998 p.26). 
 

Com tais pressupostos a Educação Física passa agora a ser aberta para debates mais 

complexos de atuação e se torna uma ferramenta de saúde pública dentro da escola. 

Esse axioma se dá por elementos e teorias que comportam a força da atividade física como 

elemento fundamental para desenvolvimento saudável da criança e do adolescente (BOREHAM; 

RIDDOCH, 2001; WHO, 2010), cabendo também ressaltar que não somente nos jovens, mas também 

em toda população, a prática de atividade física gera benefícios biológicos e psicológicos (WHO, 

2010). 

Não adentrando paradigmas comportamentalistas13, cabe ressaltar que a Educação Física 

passou, e passa, por momentos higienistas e behavioristas, utilizando o termo “mudança de hábito” 

em algumas de suas práticas. Isso se dá pela forma tradicional de ensino em que se abandona a 

                                                 
11Elementos presentes na cultura popular.  
12Cultura corporal: aspecto teórico que acredita que o movimento é principalmente influenciado pelas 

experiências pessoais.  
13 Comportamentalismo atua com intuito de explicar os fatos observáveis através de verificação, objetiva-

se, dessa forma, reconhece o problema e tende à mudança de sua concepção(ZANOTTO; MOROZ; GIOIA, 2000). Dentro 

da saúde, atuação com intuito de ‘mudança de hábitos’ tem sido uma das práticas comportamentalistas.  
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observação do outro e da necessidade de compreender o mundo que lhe cerca em detrimento da 

verdade, normalmente retida na fala do professor (LIBÂNEO, 1994). 

O processo de empoderamento é uma ferramenta fundamental que deve ser utilizada na 

Educação Física como relevante para práticas saudáveis que envolvam, principalmente, a prática de 

atividade física, cabendo assim ao professor não somente atrair o aluno para as atividades e práticas 

dentro da escola, como também emancipá-lo (KUNZ, 2001), possibilitando ao escolar a compreensão 

da importância da prática de atividade física para uma vida saudável, e demonstrar que o interesse nas 

práticas de atividades física não deve ficar restrito aos muros da escola. 

 

2.3 Escolas promotoras de saúde 

 

Ao se pensar na atividade física como ferramenta de transformação social, e a escola como 

palco para essa transformação, dentre tantas propostas desenvolvidas, tem-se a dificuldade de identi-

ficar o real interesse delas. O próprio PSE tem por objetivo levar a saúde para a escola, deixando 

aberta a presença contínua da saúde, que se torna elemento metafísico transportado junto com o agente 

para o local no qual se deseja atuar. 

A distinção entre ‘saúde da escola’ e ‘saúde na escola’ são elementos que compõem a 

realidade sociopolítica brasileira e de atuação das unidades junto à população. Para compreender a 

diferença entre ambas, deve-se entender que o primeiro movimento tem por objetivo educar a popu-

lação sobre temas ou situações de saúde pública, enquanto o segundo se refere ao movimento de 

entrada de agentes de saúde dentro das unidades escolares,  normalmente se tornando figuras presen-

tes (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014). 

Cabe ressaltar que o processo educacional que envolve a ‘saúde da escola’ é desenvolvido 

com o objetivo não somente de orientação para os problemas de atenção básica, como também para 

mudança de quadros epidemiológicos (obesidade, hipertensão, sedentarismo...) futuros.  É entender a 

educação em saúde como um tema e uma proposta metodológica que passou por um longo processo 

histórico, e, assim, perceber como a educação sanitarista clássica, por exemplo, possuía como forma 

de intervenção essencialmente tradicional o foco na lógica curativa, cujo objetivo era o controle e 

eliminação da doença  (CARVALHO; WESTPHAL; LIMA, 2002), diferente do pensamento holístico 

defendido para promoção da saúde, que se constitui atualmente no cerne da concepção de saúde que 

a escola possui.   

A singularidade do indivíduo nesse processo, assim como em toda reforma sanitarista, era 

ignorada, em detrimento do bem-estar social, e abalizando o interesse do Estado (MACIEL, 2009) e 

do capital especulativo (que estava investindo nas regiões de atuação dos agentes ou até mesmo ven-

dendo equipamentos e medicamentos). 
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O quadro 1 apresenta a trajetória existente das políticas de saúde e as ações educacionais 

presentes no Brasil durante seu processo histórico (SILVA et al., 2010) 

 

Figura 1- Quadro de referência sobre a trajetória da educação e 

saúde no Brasil 
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Todo esse processo desenvolveu mudanças consideráveis referentes à saúde e à educação 

e saúde, com o advento da promoção da saúde como tema dentro do debate da saúde coletiva, e na 

organização de novas ações para a melhoria da qualidade de vida da população.  

Essa mudança se torna considerável a partir da década de 80, já que: 

com o fortalecimento da democracia e da luta pela cidadania no país, o trabalho edu-

cativo em saúde, vivenciado na escola, tem avançado através da incorporação de no-

vas concepções teóricas da educação e da saúde, assim como na diversificação de 

seu campo de atuação (BRASIL, 2007 p. 7). 
 

A partir do início da década de 90, considera-se o marco conceitual no qual se iniciou o 

debate sobre Programa de Saúde Escolar, pensando nas ações do município com uma proposta de 

atenção integral à saúde da criança e do adolescente em idade escolar (BRASIL, 2007; MONTEIRO; 

BIZZO, 2015). 

Em 1995, como movimento organizado e latino americano, a Organização Pan-Ameri-

cana de Saúde lança oficialmente as iniciativas de Escolas Promotoras de Saúde (BRASIL, 2007; 

CARDOSO; DOS REIS; IERVOLINO, 2008). 

O principal objetivo era o de tornar a escola um espaço a valorizar dentro da convivência 

do educando, no qual seja possível promover a articulação com familiares e a comunidade (BRASIL, 

2007; CARDOSO; DOS REIS; IERVOLINO, 2008; CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014), rea-

firmando assim o documento oficial produzido sobre as escolas promotoras de saúde, que coloca: 

A escola é um espaço de grande relevância para a promoção da saúde, principalmente 

quando esta questão se insere na constituição do conhecimento do cidadão crítico, 

estimulando-o à autonomia, ao exercício de direitos e deveres, às habilidades com 

opção por atitudes mais saudáveis e ao controle das suas condições de sua saúde e 

qualidade de vida (BRASIL, 2007). 
 

Em 1996, foi criada a Rede Latino-Americana de Escolas Promotoras de Saúde, em San 

José, Costa Rica, em cuja reunião de criação foram apresentadas diretrizes para as ações dos países 

envolvidos e apoiados pela OPAS, assim sendo responsável tal ação pela inserção da iniciativa de 

Escolas Promotoras de Saúde (BRASIL, 2007; SILVA et al., 2010). 

Nesse mesmo período, no Brasil, também se debatia o assunto que, no entanto, apresen-

tava uma grande distância entre lei e parâmetro, já que a LDB de 1996 não mencionava nada, e so-

mente em 1998 o PCN de saúde coloca a questão dentro da escola (BRASIL, 1998a). Da mesma 

forma as Diretrizes Curriculares nacionais apontam a saúde como componente da Base Comum Na-

cional (BRASIL, 1998c). 

Assim, o Conselho Nacional de Educação passou a considerar a saúde como parte da 

formação cidadã e integral do aluno (BRASIL, 1998d). 

A partir desse pressuposto, o parecer aponta que “as escolas, com suas propostas 

pedagógicas, estarão contribuindo para um projeto de nação, em aspectos da Vida 

Cidadã, expressando as questões relacionadas com a Saúde, a Sexualidade, a Vida 

Familiar e Social, o Meio Ambiente, o Trabalho, a Ciência e a Tecnologia, a Cultura 
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e as Linguagens, [que] se articulem com os conteúdos mínimos das Áreas de Conhe-

cimento (BRASIL, 1998d). 

 

Consequentemente, observa-se a relação entre saúde e educação que culmina na publica-

ção dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 1998. Dentre os temas transversais abordados 

está o PCN de Saúde. 

Tal PCN tem por importância a estruturação da temática de saúde, principalmente, no 

Ensino Fundamental e por intuito “garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes 

e hábitos de vida”(BRASIL, 1998a). 

O documento desenvolve o tema saúde pela compreensão ampla da singularidade indivi-

dual e pela necessidade de se atentar a aspectos específicos de cada indivíduo e região.  

Além disso, reconhece a necessidade de se atender à demanda local pelo viés da educação 

da saúde e para a organização de políticas que promovam a saúde, entendendo que promoção da saúde 

pode assegurar condições dignas aos cidadãos, além da qualidade de vida (BRASIL, 1998a). 

Assim, cabe ressaltar que há uma percepção política de alguns grupos, que reconhecem 

que a condição de saúde do indivíduo é um importante fator para um estado de equilíbrio (BRASIL, 

1998a; MONTEIRO; BIZZO, 2015; WHO, 2010). Contudo, no decorrer do texto, ainda há a presença 

da dicotomia entre saúde e doença, mantendo nítida a forte influência histórica da estrutura curativa 

dentro da saúde. 

Independentemente das críticas, é inegável como ‘ferramenta curricular ideológica’ 

(SACRISTÁN, 2000) a utilização dos PCN de saúde como aparato para a compreensão dos alunos 

sobre temáticas referidas ao campo da saúde e para a busca real de um bem-estar (BRASIL, 1998a; 

MONTEIRO; BIZZO, 2015), mantendo-se, no entanto, atenção sobre a forma do discurso de saúde 

como prática e teoria política e o interesse ao aplicar o mesmo no ambiente escolar (FOUCAULT, 

1998; GALLO, 2012; MIKHAIL, 2011). 

Nesse sentido, e a despeito das críticas feitas aos PCN, é possível dizer que, no que tange 

ao ensino dos assuntos relacionados à saúde, tais documentos podem ser considerados marcos na 

definição de propostas para o ensino do tema da saúde no ambiente escolar, já que a atividade física 

escolar deve propor a reflexão sobre o mundo, e com isso, também, a reflexão do escolar sobre sua 

condição saudável (CARDOSO; DOS REIS; IERVOLINO, 2008) .  

Além disso, é inegável, dentro dos Parâmetros de Educação Física, a forte presença da 

saúde como ferramenta para o trabalho dentro das escolas promotoras de saúde (BRASIL, 1998b), 

assim favorecendo a utilização nesta disciplina do tema transversal como elemento norteador da prá-

tica pedagógica. Dessa forma, fica plausível pensar e trazer para a realidade brasileira uma proposta 

que engloba a prática física nos espaços escolares como ferramenta de promoção da saúde. 
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Esse processo gerou um movimento de renovação considerável com a amplitude de ações 

de práticas educativas dentro da escola. As ações conjuntas do Ministério da Educação e da Saúde 

vieram a corroborar a construção de um documento chamado “Escolas Promotoras da Saúde”, lançado 

em 2007, que traz aspectos e funções básicas desse projeto, assim como o papel dessa ação conjunta 

se torna: 

Disseminação da proposta das escolas como espaços de desenvolvimento de ações 

de promoção da saúde. Inclusão dos temas transversais – ética e cidadania, consumo 

e trabalho, multiculturalidade, meio ambiente, saúde e sexualidade no currículo das 

escolas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de dezembro de 1996, reforçou e 

ampliou os deveres das instituições públicas com a Educação, basicamente com o 

ensino fundamental. Produção de material didático-informativo para professores, 

alunos e comunidade escolar sobre temáticas de saúde (BRASIL, 2007 p.7). 

 

Analisando-se cada ponto, pode-se perceber que o intuito do governo é a transferência da 

divulgação e disseminação da saúde como elemento de qualidade de vida dentro da escola, tendo a 

mesma como referência de formação para futuros adultos.  

Essa mudança de quadro almejada é a possibilidade de uma sociedade mais saudável que 

o próprio documento deixa claro, da mesma forma que a saúde ainda fica por parte definida como 

“bem-estar”, assim como a definição genérica utilizada pela Organização Mundial de Saúde14.  

Para tamanha mudança e compreensão da sociedade foi necessária uma mudança política 

que envolveu diversos países da América Latina, com o intuito não somente de divulgar o conheci-

mento sobre promoção saúde, como também o desenvolvimento de políticas públicas referentes ao 

tema de promoção da saúde escolar. 

Destaca-se, assim, o papel e a função da escola como elemento de transformação da rea-

lidade social (GALLO, 2012). Sendo obrigatório o Ensino Fundamental (BRASIL, 1996) para todos, 

isto se constitui em um acesso direto à população e uma forma de se manterem os direitos básicos 

(saúde e educação, por exemplo), presentes na Constituição (BRASIL, 1988) em consonância a um 

processo de empoderamento e capacitação do indivíduo para uma vida saudável e digna (FRAGA et 

al., 2013).  

Cabe ressaltar que a prática de atividade física entre crianças e adolescentes tende a ser 

maior em escolares (BRASIL, 2013; HALLAL et al., 2010), dessa forma, levantando como segundo 

ponto a importância da escola para a promoção da saúde e o desenvolvimento da compreensão da 

população sobre a necessidade da prática de atividades físicas, que são essenciais para a saúde (WHO, 

2010) e possuem um caráter fundamental na construção da autonomia do indivíduo (KUNZ, 2001). 

 

                                                 
14 A Organização Mundial de Saúde define como indivíduo saudável aquele que possua um bem-estar físico, 

mental e espiritual, dessa forma tendo uma boa qualidade de vida  
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2.4 A escola como cenário de pesquisa 

 

Niterói, por sua vez, é um local pontual nesta realidade, já que a rede municipal apresenta 

uma característica diferenciada em cada grande região (pólos administrativos), e, dentro das mesmas, 

diferenças discrepantes. Espaço, violência (dentro da escola e nas regiões próximas a ela), abandono, 

falta de material, ou até mesmo desconhecimento sobre a temática de saúde, são elementos presentes 

na rede. 

Avaliar as crianças da rede municipal se tornou um processo fundamental para compre-

ender a realidade local de cada escola, percebendo que, independente da postura ou posição, há pos-

sibilidades de atuação e transformações, fazendo da cidade um terreno fértil para intervenções futuras 

e trabalhos realmente destinados e interessados nessa mudança. 

Cabe, então, conhecer para entender a estrutura e transformar a realidade, promovendo a 

saúde dentro do ambiente escolar. Para tanto, é necessário investigar, e assim utilizar avaliações como 

ferramenta (comum na educação e na saúde), tornando o processo um dos pontos fundamentais para 

compreender a sociedade e começar a agir (WEISZ; SANCHEZ, 2006). Contudo, devemos entender 

que essa avaliação nos mostrará uma perspectiva da realidade, já que o processo avaliativo (WEISZ; 

SANCHEZ, 2006), por si só, não representa uma resposta à realidade, mas sim um processo contínuo 

de observação e aferição. Avaliar é uma forma de acompanhar as mudanças e/ ou quantificar a reali-

dade, tornando-a passível de ser percebida pelos demais, facilitando o estudo da realidade, e até 

mesmo a compreensão de como atuar dentro de determinadas áreas.  

Devemos, então, entender que a pesquisa com a população de escolares envolve a percep-

ção e consideração das diferenças entre indivíduos, as quais estão relacionadas à variabilidade das 

capacidades físicas e motoras que o processo de crescimento e de desenvolvimento propicia 

(GUEDES; GUEDES, 1997; PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006).  

Compreendendo o processo de envelhecimento como sendo influenciado por fatores de 

características predominantemente quantitativas e outros de características qualitativas (GUEDES; 

GUEDES, 1997), temos que observar que o processo de crescimento e desenvolvimento possui dife-

renças diante dos estágios ou períodos de vida da criança (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006). 

Pode-se considerar que o desenvolvimento físico e motor infantil possui elementos que 

contribuem para o ganho de massa corporal, estatura e desenvolvimento muscular, como também 

influencia aspectos envolvendo habilidades motoras finas e complexas (PAPALIA; OLDS; 

FELDMAN, 2006).  

Assim, a diferença de habilidades motoras pode estar associada a características referentes 

ao estágio de infância, seja na primeira infância (0 a 4 anos), na segunda (5 a 7 anos) ou na terceira 

(8 anos a adolescência) (FERNANDES et al., 2012; KRAMER, 2002). 
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A presente pesquisa se debruça sobre um período escolar que possui diferenças conside-

ráveis no desenvolvimento e crescimento infantil. A fase intermediária (segunda infância), que possui 

um crescimento moderado, e a terceira infância, que apresenta um crescimento acelerado, resultando 

em transformações mais complexas, tanto físicas como psicológicas no indivíduo, que atinge “um 

ponto máximo em torno dos 12/13 anos para as meninas e dos 15 para os meninos”(WALTRICK; 

DUARTE, 2000), o que favorece uma mudança de comportamento e atuação social da criança. 

Estudos populacionais tendem dessa forma a ressaltar as características de um determi-

nado grupo e identificar as prevalências existentes nesse local (CASTRO; MENEGHINI; 

FERREIRA, 2006; LESSA, 2001). Com isso, uma busca por reconhecer esse espaço ou hiato na 

identificação da população local é um compromisso com a realidade social que a universidade possui. 

 

2.4.1 Variáveis corporais 

 

Estudos que observem a descrição de variáveis cineantropométricas são uma possibili-

dade de reconhecer e identificar as características de composição corporal encontrada em determinada 

localidade ou região, facilitando assim a compreensão da prevalência de certos perfis somatotípicos 

em determinadas populações (GUEDES; GUEDES, 1997). 

A análise possibilita uma descrição de indicadores como obesidade, perfil somatotípico e 

índice de massa corporal, sem contar a obtenção da própria curva de crescimento, possibilitando uma 

referência local mais próxima da realidade social, e permitindo uma percepção indireta do estado 

alimentar e indicadores de saúde (BRASIL, 2015). 

Para que esse processo de avaliação antropométrica se tornasse presente em pesquisas, na 

atenção básica e, até mesmo, na escola, ocorreram mudanças históricas que contribuíram para tanto. 

Historicamente, elementos introduzidos no século XVIII permaneceram inalterados, já 

que parte das técnicas de mensuração antropométricas obteve rapidamente uma definição metodoló-

gica (SILVA et al., 2013). Pode-se dizer que a diferença entre essas aferições alterou o enfoque com 

a mudança do pensamento antropológico, e, posteriormente, com a mudança do paradigma da saúde15. 

No caso de estudos das características cineantropométricas de crianças, somente em 1723, 

foram colocadas algumas propostas, as quais, infelizmente, não apresentavam curvas de crescimento.  

Isto foi pensado, inicialmente, por Guéneau de Montbéliard, ao analisar o crescimento de seu filho, e 

estruturado por Franz Boas, que passou a organizar metodologicamente e matematicamente um mé-

todo (SILVA et al., 2013). 

                                                 
15 Cabe dizer que o processo epistemológico das ciências teve, em todas as áreas, forte influência e 

entrelaçamento teórico com as ideias positivistas, a retomada e a mudança de paradigmas contribuíram para alterações 

nos campos das Humanas e da área da Saúde, colocando hoje uma percepção e análise voltadas para uma compreensão 

do indivíduo como um todo e atento a uma perspectiva mais humanizada(GARCIA, 1995). 
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Nesse processo de conhecimento e identificação corporal que a antropometria vem trazer, 

a Educação Física utiliza esses dados como ferramenta de avaliação, podendo assim identificar e pro-

por intervenções ou protocolos de treinos e exercícios baseado nas observações antropométricas. As-

sim: 

Circunferências e a quantificação adiposa são utilizadas para verificação da estrutura 

muscular e da gordura subcutânea. Todos esses meios de avaliação antropométrica 

servem para determinar o crescimento humano (WALTRICK; DUARTE, 2000 p. 2). 

 

Dessa forma, tanto, pesquisas de caráter longitudinal como transversal utilizam essas ava-

liações para compreender e classificar a população. 

A utilização desse processo para caracterização da população infantil convenciona a im-

portante tarefa de reconhecer não somente a característica da população, como também perceber como 

o crescimento influencia ou está sendo influenciado pelos indicadores encontrados, assim como o 

próprio desenvolvimento maturacional da criança pode também influenciar as variáveis. 

A própria OMS utiliza esses referenciais de crescimento somático para caracterizar o es-

tado de saúde das crianças e adolescentes (GARLIPP et al., 2014; WHO, 1995), assim, sendo utiliza-

dos como referências para rede básica de saúde e por pesquisadores. Contudo, a falta de indicadores 

referentes à população local gera, por vezes, resultados não condizentes com a realidade de fato. 

Hoje no Brasil, além da prática de medicina preventiva exercida pelas unidades de saúde 

da família, há também entidades organizadas que contribuem para avaliação e descrição do perfil 

somatotípico das crianças. Assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto à OMS, busca analisar e 

detalhar as características corporais dos jovens brasileiros, apresentando dados normativos (pontos de 

corte para classificação de variáveis cineantropométricas, bem como de curvas de crescimento) desses 

indivíduos. 

Ao se tratar diretamente da escola, deve-se, então, entender que os agentes de saúde que 

nela atuam são de proveniência externa, oriundos de programas de saúde governamentais, ou podem 

ser internos, sendo professores (das áreas de Educação Física e Ciências normalmente), que utilizam 

o PCN de saúde como ferramenta para trabalhar a temática dentro da escola. 

É importante observar que a utilização do espaço escolar pode ser um caminho não so-

mente para pesquisas, como também para ações integradas aos órgãos de saúde, com intuito de pro-

mover a qualidade de vida da criança e do adolescente (CARDOSO; DOS REIS; IERVOLINO, 2008). 

É preciso, também, ao se analisar o comportamento de crescimento de crianças, atentar 

para a diferença existente entre as idades cronológica e biológica, além de observar que definir sim-

plesmente um valor atribuído em uma escala é ignorar que o desenvolvimento infantil passa por mu-

danças.  

Dessa forma, observar a gordura aquém do esperado, ou IMC elevado para a criança, pode 

estar atrelado a outras características de crescimento,  fator relevante a se considerar para classificar 
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a criança como sendo pertencente a uma realidade grave, assim como o desempenho motor é ferra-

menta categórica para compreender o estado de saúde da criança (GUEDES; GUEDES, 1993). 

É fundamental atentar para a condição e aspectos socioeconômicos, como elementos ex-

ternos que influenciam não só a capacidade física, como também as características antropomórficas 

dos indivíduos; no caso de escolares esses fatores podem vir a ser elementos que influenciem sua 

prática de atividade física ou até mesmo seu estado de saúde (BRASIL, 2013; CARDOSO et al., 2014; 

HALLAL et al., 2010).  

 

2.4.2 Testes físicos 

 

Um dos fatores associado à prática de atividade física é a sua relação com a saúde, o que 

leva alguns índices e níveis em determinadas capacidades físicas passarem a ser considerados como 

elementos de percepção, parcial, da saúde dos indivíduos.  

Assim, Aptidões Físicas Relacionas à Saúde (AFRS) tornam-se valências que devem ser 

exploradas, dentro do desenvolvimento e crescimento da criança, para identificação dentro dos atri-

butos de condicionamento aeróbio, força, resistência e flexibilidade (FARIAS et al., 2010), além de 

servirem como referência para identificar a população e os níveis nos quais ela se encontra (GARLIPP 

et al., 2014). 

 O desenvolvimento de estudos populacionais passou a reconhecer a relação entre essas 

variáveis e referentes ao nível de atividade física e à saúde dos indivíduos (GUEDES; GUEDES, 

1997; PERONDI, 2011). 

Pate (1988) apresenta a evolução do termo de aptidão física relacionada à saúde e como 

esse processo chegou a uma definição na qual um bom nível de AFRS é fundamental para a vida 

diária, devendo o sedentarismo ser evitado (PATE, 1988).  

Com isso, definindo que um nível adequado das valências físicas (força e resistência mus-

cular, capacidade aeróbia e flexibilidade) são, um dos fatores, fundamentais para uma vida saudável.  

No Brasil, o Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR), lançado em 2002, tem por objetivo 

analisar as AFRS, propondo indicadores bases para crianças brasileiras (GARLIPP et al., 2014; 

LORENZI, 2006; MOREIRA et al., 2009).  

Hoje, por exemplo, conta com 98.367 avaliações em todo o Brasil. Destas, 7362 são pro-

venientes do Estado do Rio de Janeiro, com 2.105 avaliações em Niterói, correspondente a 233 insti-

tuições, entre clubes, escolas públicas, escolas privadas e escolas de treinamento desportivo 

(PROESP-BR, 2016). 
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Para pesquisas com essa população no Brasil, é possível analisar os componentes de 

AFRS a partir de uma base de dados nacional, estratificadas pelas características biológicas de sexo 

e de idade (DUMITH; JÚNIOR; ROMBALDI, 2008). 

Com esse objetivo, uma análise dos níveis de atividade física por questionário, mesmo 

sendo um método limitado, se torna mais acessível e barato do que utilizar acelerômetro em crianças. 

Uma observação por testes das AFRS pode apresentar aspectos sobre as condições da população, e, 

dessa forma, reconhecer os níveis destes testes físicos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 

dos escolares, já que essa intenção da promoção da saúde se faz presente nas pesquisas sobre o tema 

(LUGUETTI; NICOLAI RÉ; BÖHME, 2010). 

Dentre os componentes das AFRS, os fatores antropométricos (já mencionados no tópico 

anterior) e elementos do componente motor são definidos por capacidade aeróbia, força e resistência 

musculares, e flexibilidade (NOGUEIRA; PEREIRA, 2014). 

Cabe ressaltar que a prática de atividade física na escola é fundamental para melhorar as 

AFRS e, nesse sentido, o professor de Educação Física e sua disciplina se tornam elementos funda-

mentais (PATE, 1988). Contudo, é importante salientar que é essencial para a Educação física escolar 

o trabalho com o desenvolvimento do indivíduo com relação à autonomia, e, dessa forma as AFRS 

acabam por ficar em segundo plano, ou não são consideradas, devido a um exercício tecnicista por 

parte dos professores (TORRES; FERREIRA, 2013).  

Avaliar as AFRS em escolares pode ser uma alternativa de análise populacional com in-

tuito de caracterizar a população e planejar aspectos de uma intervenção primária, já que o procedi-

mento de avaliação pode envolver baixo custo, grande abrangência e fácil reprodução e interpretação.  

  

2.4.2.1 Resistência cardiorrespiratória 

 

A mudança de hábitos sociais, o avanço tecnológico e a mudança da própria mobilidade 

urbana contribuíram para o avanço do sedentarismo e de doenças não transmissíveis (JUNIOR, 2009; 

MION JR. et al., 2004). No caso de crianças, além dessas mudanças, o acesso a áreas de lazer, a 

crescente violência (BERGMANN, 2008), adicionada ao aumento de tempo de tela, são fatores que 

têm contribuído com a diminuição considerável do nível de atividade física (BRASIL, 2009, 2013). 

Junto ao sedentarismo, há também um crescente aumento de hipertensão arterial, contri-

buindo dessa forma para um agravo sistemático de doenças coronarianas (MION JR. et al., 2004). 

Assim, dentre as possibilidades de remediar essa condição, procuram-se estruturar práti-

cas de atividade física aeróbia como fator a diminuir diretamente os níveis de sedentarismo e ameni-

zar, quando possível, os efeitos de hipertensão (CORTÊS-NETO et al., 2010; LORENZI, 2006), dado 

que os aspectos dessas práticas esportivas podem ser classificados como esporte de alto rendimento e 
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esportes recreativos (CORTÊS-NETO et al., 2010), sendo que o segundo melhor representa o aspecto 

do bem-estar e da autonomia.  

Uma das formas de identificar o nível de atividade é a capacidade máxima de oxigênio 

(VO2max), contudo a possibilidade de um tipo de estudo populacional com aferidores de consumo de 

oxigênio se torna inviável. Dessa forma, equações preditivas sobre o consumo de oxigênio são utili-

zadas em conjuntos de testes de corrida de longa duração (LORENZI, 2006). 

Assim, dentre as formas de obtenção de medidas indiretas, algumas que são conhecidas e 

utilizadas estão entre testes de 9 minutos, 12 minutos e outros testes como: vaivém, Yo-yo ou Shutlle 

Run (KAIN et al., 2008; LORENZI, 2006). Já o teste de corrida e caminhada de 6 minutos passou a 

ser usado como melhor referência para crianças (GARLIPP et al., 2014; GAYA, 2016). 

Segundo Lorenzi (2006), o próprio PROESP executou análises entre os testes de 6 minu-

tos e 9 minutos, tentando reconhecer as diferenças e identificar a realidade dos mesmos nas correla-

ções de sexo e idade, e, somente no teste de 6 minutos, conseguiu encontrar tal diferença (LORENZI, 

2006). 

Passaram-se a estruturar as medidas referentes à divisão biológica dentro dos testes do 

PROESP (GAYA, 2016), com o objetivo de reconhecer como tal separação torna os valores mais 

próximos do que se podem considerar saudáveis, dentro dos respectivos sexos e idades 

(BERGMANN, 2008; GARLIPP et al., 2014; GAYA, 2016; LORENZI, 2006). 

Essa variável pode ser significativa para evitar doenças coronarianas (MION JR. et al., 

2004). Além disso, efeitos de treinamentos em jovens com intensidades superiores a 70% do máximo 

podem gerar níveis significativos de redução de gordura, considerando que os níveis de maturação e 

composição corporal influenciam fortemente os resultados (MASCARENHAS et al., 2008). 

 

2.4.2.2 Força e resistência muscular 

 

Dentro das valências físicas, força e resistência muscular estão diretamente ligadas à pre-

venção de lesões osteomioarticulares, além da efetividade e bons resultados em modalidades esporti-

vas (ALVES et al., 2015; OLIVEIRA; GALLAGHER, 2012). 

Essa variedade de vantagens faz da observação dos níveis existentes de força física, por 

exemplo, elemento a ser considerado e mensurado para comparação entre a própria prática e seu re-

sultado final (ROVER et al., 2011). 

A força pode ser definida como uma habilidade complexa para executar movimentos que 

envolvam resistência ou até mesmo movimentação de outros objetos (ALVES et al., 2015; FLECK; 

JOSE; JUNIOR, 1997; OLIVEIRA; GALLAGHER, 2012; ROVER et al., 2011). 
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À valência, por si só, compete a melhoria de performance, aptidão física, e a melhora de 

testes motores (OLIVEIRA; GALLAGHER, 2012), o que no caso da pesquisa se torna uma valência 

que pode identificar e até justificar a habilidade autônoma da criança, já que tanto a força como a 

resistência muscular auxiliam em tarefas do dia a dia (NAHAS,2003 APUD PERONDI, 2011). 

Assim, essa componente é de suma importância para o treinamento em crianças, pois o 

aumento de força representa: 

aumento da força muscular e endurance muscular local; menor incidência de lesões 

na prática esportiva e atividades recreacionais; melhoria da performance nos esportes 

e atividades recreacionais; aumento no tempo de fadiga, consequentemente exaustão 

e lesões (FLECK; JOSE; JUNIOR, 1997 p. 71) 

 

Dessa forma, pode ser interessante protocolos de treinamento de força devem ser institu-

ídos dentro dos programas de Educação Física escolar, como também a análise constante desses ín-

dices deve ser observada para acompanhar o desenvolvimento ou se atentar a problemas que os esco-

lares estejam apresentando, tendo em vista o nível baixo adquirido no teste final.  

Da mesma forma que a força, a resistência muscular é uma valência das AFRS, que se 

caracteriza como a capacidade de sustentar ações musculares repetidas vezes, ou uma única, e está 

relacionada com a capacidade de força que o corpo pode gerar para executar certas atividades. Assim, 

níveis consideráveis de resistência muscular definem outro elemento para saúde (DORNELES et al., 

2015; FARIAS et al., 2010). 

Com isso, protocolos e sistemas de identificação de escolares se tornaram fundamentais 

não somente para aferir as capacidades como também para reconhecer o nível de saúde relacionado 

aos indicadores apresentados pelos mesmos (DORNELES et al., 2015; DORNELLES; 

FERNANDES, 2015; GAYA, 2016; MOREIRA et al., 2009), cabendo ai ao professor encarar os 

resultados como elemento multifatorial e não simplesmente classificá-lo.  

Entendendo que Força permite realizar um movimento com potência máxima e a resis-

tência é um componente que permite realizar diversas execuções (PLATONOV; BULATOVA, 

2003), pode-se entender a importância dessas valências, não somente no campo desportivo, como 

também nos aspectos diários, e ainda enquanto elemento fundamental para uma criança, já que esses 

componentes (força e resistência muscular) auxiliam na redução de lesões (FARIAS et al., 2010; 

OLIVEIRA; GALLAGHER, 2012). 

Conhecer aspectos de força e de resistência muscular de crianças é ter a percepção de 

elementos que influenciam sua saúde (FLECK; JOSE; JUNIOR, 1997; GARLIPP et al., 2014; 

MOREIRA et al., 2009) e pode auxiliar na construção de aulas de Educação Física, ou programas de 

educação física, que possam influenciar nos indicadores de saúde, contribuindo para o desenvolvi-

mento da autonomia e da emancipação do sujeito. 
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2.4.2.3 Flexibilidade 

  

Considera-se que a flexibilidade é a capacidade física que, além de estar relacionada à 

saúde, auxilia na amplitude adequada para os movimentos de uma articulação sem riscos de danos 

(BAVARESCO et al., 2011; PERONDI, 2011). 

Assim, o nível de flexibilidade é um componente que enriquece a resistência musculoes-

quelética, auxiliando a postura, fundamental para uma execução de movimentos adequados, contudo 

é um componente que pode diminuir com o passar dos anos de vida (HINMAN, 2004; YOUDAS et 

al., 2005). 

Os exercícios específicos podem atuar nos níveis de flexibilidade, melhorando e alcan-

çando resultados positivos para pessoas de todas as idades (BAVARESCO et al., 2011; PERONDI, 

2011). No caso das crianças, é fundamental um trabalho ou acompanhamento das capacidades de 

flexibilidade com intuito de favorecer um crescimento adequado e prevenir lesões (LUGUETTI; 

NICOLAI RÉ; BÖHME, 2010; RASSILAN; GUERRA, 2006). 

Medidas referentes à flexibilidade em certas regiões (parte inferior das costas e quadril) 

além dos músculos ísquios tibiais podem reduzir consideravelmente dores no quadril (MOREIRA et 

al., 2009). Essa preocupação vem como referente de um aspecto social e tipo de trabalho em que o 

hábito de passar várias horas do dia sentado (a) se tornou comum. 

O nível de flexibilidade se tornou elemento a se observar, e evitar algumas dores locali-

zadas nas costas, ombros e pescoço (MIKKELSSON et al., 2006; MOREIRA et al., 2009). A lombal-

gia, por exemplo, pode ser considerada um problema de saúde pública (BRAZIL et al., 2004). 

A própria relação entre flexibilidade e força é estudada com intuito de observar o gradi-

ente de influência entre os componentes de força ao longo da vida. Estudos demonstram que uma boa 

prática de atividade física na infância e adolescência resulta em baixos índices de dores na fase adulta 

(MIKKELSSON et al., 2006). 

É importante reconhecer o nível de flexibilidade, atentando-se a fatores de influência, tais 

como sexo e idade (BAVARESCO et al., 2011; MOREIRA et al., 2009; RASSILAN; GUERRA, 

2006), para então compreender, através do protocolo da PROESP-BR, de que forma esse componente 

se apresenta (MOREIRA et al., 2009). 

 

2.4.3 Maturação 

 

Maturação é a variável considerada entre as diferenças cronológicas e biológicas dos jo-

vens, importante para reconhecer de forma mais precisa as características existentes não somente nos 

seus testes como também nos seus perfis antropométricos (GUEDES; GUEDES, 1997). Contudo, 
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deve-se ter atenção para que os mesmos não se tornem ‘frios’, ou que adotem um aspecto meramente 

positivo, desconsiderando, assim, as diferenças socioeconômicas dos indivíduos (GUEDES; 

GUEDES, 1993). 

Um dos procedimentos utilizados é o processo de reconhecimento maturacional, através 

de autoanálise pela prancha de Tanner. 

Cabe não somente ao pesquisador, como também ao professor, analisar e identificar que 

tais valências fazem parte do processo de crescimento (ALVES et al., 2015; MENESES; OCAMPOS; 

TOLEDO, 2008), e orientar o escolar para o desenvolvimento motor adequado. 

Com isso, deve-se ter em mente que não somente as variáveis obtidas dentro dos estudos 

com uma população pré-púbere possuem substancial influência em seu nível de maturação, como 

também a forma de execução de uma tarefa motora durante aulas de Educação Física pode e está 

atrelada ao desenvolvimento corporal (ALVES et al., 2015; BASSO et al., 2009; FRIGNANI et al., 

2014; MENESES; OCAMPOS; TOLEDO, 2008). 

Entre as técnicas utilizadas, a mais rápida e barata é o sistema de avaliação biológica de 

maturação sexual desenvolvida por Tanner (1962) que pode ser feita por profissionais da saúde ou 

por entrevista através de auto relato (BOJIKIAN et al., 2002; BRASIL, 2008; FRIGNANI et al., 2014; 

MENESES; OCAMPOS; TOLEDO, 2008). O modelo proposto por Tanner considera: 

 Crescimento esquelético linear; Alteração da forma e composição corporal; Desen-

volvimento dos órgãos e sistemas; Desenvolvimento das gônadas e dos caracteres 

sexuais secundários (LOURENÇO; QUEIROZ, 2010 p. 71). 

 

Assim a puberdade passa a ser caracterizada e identificada para análise do desenvolvi-

mento do indivíduo. Tal método de maturação é uma ferramenta usada pelo SUS na consulta jovem, 

aqui no Brasil (BRASIL, 2002, 2008). 

O grande problema é que, mesmo sendo um processo sem contato (da forma que é desen-

volvida no Brasil), ela apresenta momentos de constrangimento por parte dos avaliados (BOJIKIAN 

et al., 2002), cabendo assim ao pesquisador ter atenção e seriedade no processo de coleta dos dados 

(LOURENÇO; QUEIROZ, 2010). 

Dessa forma, a identificação e caracterização do nível de maturação por forma indireta se 

tornam um método menos coercitivo e capaz de reconhecer o estado maturacional, ressaltando, assim, 

a real influência do crescimento biológico com relação às demais variáveis físicas ou antropométricas 

(ALVES et al., 2015; FRIGNANI et al., 2014; SOARES et al., 2013). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

Trata-se um estudo quantitativo com elementos de teste e aferições para caracterização da 

população (THOMAS; NELSON, 2002) de caráter transversal, com uma análise descritiva/ analítica, 

que tem por objetivo de descrever o perfil antropométrico, nível de atividade física, aptidões físicas 

relacionadas à saúde, e qualidade de vida dos escolares do segundo ciclo da rede municipal de Niterói 

 

3.1 Treinamento de equipe 

 

A organização do processo de coleta de dados foi realizada em duas etapas, para definição da 

organização de recursos humanos e materiais durante a condução do estudo nas escolas da rede mu-

nicipal, tendo em vista a diferença nos espaços disponíveis para realização dos procedimentos e à 

quantidade de escolares avaliados. A primeira etapa foi de treinamento da equipe e a segunda foi a de 

realização de três pilotos com indivíduos com idade escolar similar àquela da amostra no estudo prin-

cipal. 

O recrutamento da equipe foi realizado no início e fim do segundo semestre de 2015 da UFF 

dentro do Instituto de Educação Física da UFF (IEF-UFF). 

Todos os voluntários passaram por entrevistas e palestras iniciais no decorrer do mês de ja-

neiro. O objetivo desse momento foi familiarizar os demais indivíduos com terminologias e práticas 

científicas acadêmicas de pesquisa de campo. Após um mês de palestras e debates teóricos foi iniciado 

o treinamento dos testes. O treinamento foi dividido em três partes:  

1) Aplicação da PROESP (anexo 5); 

 2) Mensuração de variáveis antropométricas;  

3) Aplicação de questionários por entrevistas. 

Os treinos do PROESP foram realizados por pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Biome-

cânica (GPBIO) experientes nas técnicas, e consistiam em conhecimento do teste e execução dos 

mesmos. Assim o teste foi realizado e executado por todos os acadêmicos e professores voluntários.  

 

Pilotos 

 

Foram realizados três pilotos: dois envolvendo a bateria de teste e um para reconheci-

mento da dificuldade da amostra. 
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Foi possível, por intermédio dos pilotos, organizar a estrutura dos testes, reconhecer as 

dificuldades e delimitações que se apresentavam, e considerar a complexidade ao se realizar trans-

porte de material oficial.  

O primeiro e o segundo piloto foram realizados em um projeto de extensão oferecido pelo 

IEF-UFF. O primeiro consistiu em uma entrevista com uma aluna do projeto que possuía 11 anos 

(idade mais frequente na amostra) e sua responsável. O objetivo era reconhecer o nível de compreen-

são das perguntas e dos questionários usados. O segundo foi realizado com todos os alunos do projeto 

e serviu para organizar o estudo, tendo em vista a amostra de 27 alunos e o tempo de 2 horas e 50 

minutos para a realização de todos os testes. O último piloto serviu para reconhecer as dificuldades e 

problemas de transporte de material, tendo em vista que foi realizado em uma escola.  

 

3.2 Amostra e População 

 

POPULAÇÃO 

 

Niterói apresenta, atualmente, um total de 93 escolas públicas municipais, divididas em 

sete pólos administrativos, possuindo um total de 13000 alunos, dos quais 5624 estão no segundo 

ciclo e quase 7360 no primeiro ciclo, segundo a Fundação Municipal de Educação de Niterói em 2015 

(NITERÓI, 2015).  

O estudo foi realizado nas escolas do segundo ciclo da rede municipal de Niterói, que 

conta atualmente com unidades escolares para esse segmento, nas quais foram realizadas visitas, do 

final de novembro de 2015 ao início de fevereiro de 2016, cujas direções foram procuradas, com 

intuito de conseguir autorização para a realização do Estudo. 

Das 43 escolas de segundo ciclo existentes no município de Niterói, apenas 42 foram 

visitadas, sendo uma excluída por periculosidade do local (foi considerado o não comprometimento 

na garantia da integridade física da equipe). Dessas 42 escolas, 2 se recusaram a participar: 1 alegou 

que o estagiamento de Tanner não era de interesse da comunidade e 1 não apresentou o motivo. Das 

40 escolas, 2 foram perdidas por questões administrativas (após o agendamento da data da pesquisa 

houve conflito de interesses e falta de comunicação entre a secretaria administrativa da escola e a 

direção), foi alegado que não havia agendamento e a equipe precisou retornar à UFF, ficando a amos-

tra, no final, composta por 38 escolas o que corresponde a 88,37% das escolas. 
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AMOSTRA 

 

A composição da amostra é baseada em escolares do segundo ciclo da rede municipal de 

Niterói pertencentes às 38 escolas da rede que aceitaram participar do projeto. 

Foram utilizados, como base para cálculo, os dados fornecidos pela Prefeitura, nos quais 

o número de alunos matriculados no segundo ciclo da rede municipal de Niterói é de 5624 (NITERÓI, 

2015). 

 

3.2.1.1 Escolares 

 

Foram analisados os alunos de segundo ciclo da rede municipal de Niterói.  

 

Os critérios de inclusão foram: 

 Estar regulamente matriculado na escola da rede pública municipal; 

 Possuir idade escolar regular (idade entre 6 e 15 anos). 

Foram excluídos do estudo: 

Número de escolas visitadas de novembro de 

2015 a março de 2016 

Número de escolas que aceitaram participar do 

estudo 

Número total de escolas que participaram do es-

tudo no final 

42 

40 

38 

43 

Figura 2 - Diagrama de amostra das escolas 
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 Todos os escolares que não obtiveram a autorização dos pais e responsáveis para par-

ticipar da pesquisa, no caso de os mesmos não terem assinado o TCLE; 

 Qualquer criança que se recusar a participar da pesquisa não assinando o Termo de 

Assentimento; 

 Escolares que possuírem problemas motores, cardiorrespiratórios ou psicossociais.  

. 

Mantendo um nível de confiança de 95%, foi adotado um N mínimo de 523, o que repre-

senta em torno de 15 alunos por escola. Contudo, a amostra de alunos foi de 658 com n. Considerando 

a retirada dos escolares com necessidade especial, o número final da amostra foi composto de 651. 

Para o cálculo populacional foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

Equação 1- Equação para cálculo amostral 

 

 

Onde: 

E - número do estrato; 

ni – número de indivíduos de estrato i; 

pi– expectativa de prevalência de estrato i; 

N – total de indivíduos da população; 

AE – expectativa absoluta de erros; 

Z – O valor obtido através de uma distribuição normal. 

 

Wi - Fator de ponderação de cada estrato, calculado da seguinte forma:  

 

 

 

 

Equação 2 equação de ponde-

ração  
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3.3 Fases da pesquisa 

 

A pesquisa possui, oficialmente, duas visitas: a primeira para captação de voluntários e a 

segunda para avaliação dos alunos. Os alunos foram selecionados, por conveniência, da direção da 

escola. 

A balança e a medicine boll foram substituídas durante o estudo, isso decorrente a um 

assalto onde todo material de pesquisa (exceto o adipômetro) foi levado. 

 

 

3.3.1 Primeira visita 

 

 

Corresponde a todo o trabalho de comunicação junto a FME e à entrada nas escolas, sendo 

uma fase burocrática, mas necessária, dentro do município de Niterói. 

No período de agosto de 2015 a julho de 2016, as escolas foram visitadas para saber quais 

das unidades educacionais tinham interesse em participar; após a seleção e a assinatura da carta de 

anuência (anexo 4), foi pedido que escolhessem, de forma aleatória, uma turma do segundo ciclo 

(quarto ou quinto ano). Uma das limitações encontradas foi a falta de possibilidade de compor a 

amostra por alunos de diversas turmas, pois, segundo os diretores, tal procedimento interferiria em 

várias turmas e, posteriormente, haveria dificuldade para repor as aulas para esses alunos. Sendo as-

sim, somente uma turma poderia ser liberada. Outra dificuldade foi o fato de a equipe não poder 

escolher o ano da turma, sendo a escolha de responsabilidade do quadro administrativo da escola16. 

 Após expor toda a proposta da pesquisa para os pedagogos e diretores, e receber sua 

aprovação, solicitou-se a distribuição do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) na 

turma escolhida. Um detalhe importante deve ser esclarecido: algumas escolas ressaltaram a precari-

edade da escolaridade dos pais e a consequente impossibilidade de retorno do termo. Dessa forma, 

seria mencionada a pesquisa dentro da reunião de pais e mestres, encaminhando junto com o TCLE 

uma carta mais simplificada, explicando todos os procedimentos.  

Também foi nesse período que se definiram as datas para a pesquisa com os alunos e o 

início da segunda visita 

 

 

                                                 
16 Por quadro administrativo da escola entende-se direção (diretor (a) e vice), pedagogos e responsável de 

secretaria   
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3.3.2 Segunda Visita 

 

Após os pilotos, essa visita de avaliação correspondeu a três momentos: 

 

1. Montagem do espaço, cadastro e assinatura de assentimento; 

2. Avaliação física e de medidas de crescimento; 

3. Avaliação antropométrica, questionários e maturação.   

 

3.3.2.1 Primeiro momento (Identificação) 

 

Chegada à escola e identificação do espaço. Como na primeira visita não foi permitido 

(em todas as escolas) reconhecer o ambiente escolar, foi necessário, inicialmente, na chegada à escola 

e na montagem das estações, identificar qual bateria poderia ser realizada. 

Na turma era explicado o objetivo, o processo que compunha a pesquisa, e esclarecidas 

eventuais dúvidas.  

Àqueles que possuíam o TCLE era entregue o Termo de Assentimento para assinatura e 

era preenchida a ficha de cadastro (anexo 5). 

 

3.3.2.2 Segundo Momento (testes motores) 

 

Após a retirada dos escolares de sala e a condução para o local de avaliação era sugerido 

que levassem garrafa com água ou copo. 

No local era conduzido um aquecimento antes dos testes de acordo com PROESP (Figura 

3). 

 

 

Figura 3 - Aquecimento 
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Para todos os testes, os responsáveis por cada estação ou teste explicavam a forma correta 

de executar cada movimento ou de se posicionar, isso para evitar erros na realização dos testes e até 

manter a segurança das escolares. 

 

Estação de Massa Corporal, Estatura e flexibilidade 

 

MASSA CORPORAL 

 

Os indivíduos ficaram descalços com a menor quantidade de roupa possível e, então, su-

biram na balança, mantendo-se em posição ortostática, com a cabeça alinhada à frente e o peso bem 

distribuído nos dois pés (HEYWARD; STOLARCZYK, 2000). 

Para a referida mensuração foi utilizada a balança antropométrica digital Welmey 

W200LED na primeira escola. Contudo, a partir da segunda escola, foi utilizada a balança digital 

G.tec BALGL10. 

Com a troca de equipamento foi realizada uma equação de calibração para equalizar os 

valores de massa dos alunos da primeira escola. Com isso, foi organizado um teste com escolares 

entre 6 e 16 anos (n = 14) de um projeto de extensão da UFF e foi aferida a massa dos escolares antes 

do início da aula. Todos os alunos vestiam trajes de banho. 

Com isso foi desenvolvida a equação de validação: 

  

Equação 3- Equação de validação da  balança 

 y = -0,290110  +  0,978022  x   

 

Onde Y representa a balança G.tec e X a Welmey. 

 

ESTATURA 

A estatura foi obtida com auxílio de uma trena fixada na parede (GAYA, 2016). O indi-

víduo se posicionava descalço, com os calcanhares unidos, em posição ortostática, com o peso igual-

mente distribuído nos dois pés (HEYWARD; STOLARCZYK, 2000), de costas para o instrumento, 

e com a cabeça posicionada no plano de Frankfurt (NORTON; OLDS, 2005).  

Para obtenção da medida, o escolar realizava uma inspiração profunda, mantendo o ar nos 

pulmões, quando o pesquisador posicionava a prancheta no ponto mais alto da cabeça do indivíduo, 

comprimindo os cabelos, registrando a medida. (NORTON; OLDS, 2005). 

A avaliação antropométrica será composta de mensuração da massa corporal e estatura, 

para posterior cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC): 
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Equação 4 - Equação do IMC 

IMC= massa corporal / altura2. 

 

BSI 

Outra forma de calcular a distribuição corporal é o Body Shape Index (BSI). Essa medida 

não somente usa a relação de massa corporal e altura do indivíduo (dessa forma identificando o valor 

de IMC), como também utilizando a circunferência abdominal e o peso. 

 

                 Equação 5- Equação do BSI 

BSI = CA/ (IMC2/3 x mc1/2) 

 

CA= Circunferência Abdominal; IMC = índice de massa corporal; mc= massa corporal. 

Para esse cálculo foi tomado o IMC já calculado e utilizada a circunferência abdominal 

medida em centímetros, aferida com uma trena sunny de acordo com o protocolo ISAK. 

 

TESTE DE FLEXIBILIDADE (SENTAR-E-ALCANÇAR) 

Uma trena foi estendida no chão, com a fita adesiva por cima, tendo um pedaço atraves-

sado na marca de 38,1 cm. O indivíduo era orientado a ficar descalço e a se sentar no chão com os 

joelhos estendidos e a se inclinar, lentamente estendendo as mãos o mais distante possível. O indiví-

duo manteve-se nesta posição até a marcação da distância, que era marcada a partir da posição mais 

longínqua que o indivíduo pode alcançar na escala com a ponta dos dedos, em centímetros (GAYA, 

2016). Figura 4 representa a forma de execução do procedimento. 

 

 

 

 

Figura 4 - Teste de flexibilidade 
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Estação de força dos membros inferiores 

Foi traçada uma linha reta e perpendicular, colocada uma trena no chão para identificar a 

distância como mostra a figura 5. 

 

Para o salto, o avaliado teve que juntar os dois pés e partir atrás da linha branca, ao sinal 

do pesquisador. O pesquisador marcou a distância do salto referente ao ponto mais próximo que o 

corpo do escolar tocou o chão, próximo à linha inicial de salto. Foram realizadas duas medidas 

(GAYA, 2016). 

 

Estação de resistência localizada e força dos membros superiores 

Para o teste foram utilizados colchões e contadores para facilitar a contagem do pesqui-

sador. Nessa estação sempre permaneciam 4 escolares, dois deitados nos colchões e dois apoiando os 

escolares pisando em seus pés. Ao comando do pesquisador os escolares executavam o máximo de 

abdominais possíveis em 1 minuto(GAYA, 2016), apresentado pela figura 6. 

 

 

Figura 5 - Salto à dis-

tância 

 

Figura 6 – teste Abdominal em 1 minuto 
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Para o teste de força dos membros inferiores foi utilizado uma bola de 2 kg (medicine 

ball) durante as primeiras semanas, depois foi utilizada uma bola de 2 kg confeccionada de acordo 

com o manual da PROESP. 

O escolar era colocado sentado no chão com a lombar e costas coladas à parede, e não era 

permitido que afastasse as mesmas até o fim do lançamento. Era explicado que posicionasse a bola 

no peito utilizando as duas mãos e arremessasse após o sinal do pesquisador, conforme a figura 7. 

 

Com uma trena presa ao chão o pesquisador mensurava a distância de saída da bola até o 

ponto de contato dela com o chão, para facilitar a medida era utilizado giz na bola. Este teste foi 

realizado 2 vezes (GAYA, 2016). 

 

Estação de resistência aeróbia 

O espaço foi utilizado da melhor forma possível, sendo organizada a distância do percurso 

de acordo com cada escola. 

Sendo assim, foi utilizado um cone no início e outro no final do percurso, todas as crianças 

foram instruídas a não saírem do percurso e contornarem o cone. Além disso, foi explicada a diferença 

do primeiro teste de velocidade (quando executado), buscando deixar claro que não era necessário 

correr na velocidade máxima no início. 

Após o apito de início da prova, os escolares foram avisados quando restavam: 3 minutos, 

2 minutos, 1 minuto e 30 segundos. Ao som do último apito, pediu-se que todos se sentassem no local 

em que se encontravam para que os pesquisadores medissem a distância e o número de voltas. 

 Os dados foram anotados na ficha de registro dos indivíduos, e os pesquisadores calcu-

laram a distância total a partir da multiplicação do número de voltas pelo comprimento da pista. Dessa 

forma, após esse cálculo, a distância total foi complementada pela adição da distância percorrida entre 

a última volta completada e o ponto de localização do indivíduo, após a finalização do teste. Os re-

sultados foram registrados em metros (GAYA, 2016). 

 

Figura 7 – Arremesso de medicine ball 

 



 

38 

 

 

3.3.2.3 Terceiro momento (questionários) 

 

Esse momento serviu para avaliação do estado de saúde. 

Foram aplicados, nesta estação, os questionários: PAQ-C (SILVA; MALINA, 2000), 

Kidscreen-52 (GUEDES; GUEDES, 2011), aferição de percentual de gordura (SLAUGHTER et al., 

1988) e nível de maturação por Tanner (MENESES; OCAMPOS; TOLEDO, 2008). 

A equipe foi dividida em três grupos: o primeiro grupo era composto por um pesquisador 

experiente em avaliação física que ficou responsável pela avaliação do percentual de gordura de todas 

as crianças da pesquisa; outro grupo era composto pelo pesquisador responsável, para aplicação de 

Tanner (foi o mesmo em toda a pesquisa); e o último grupo era composto pelos demais pesquisadores 

para aplicação dos questionários (PAQ-C e KIDSCREEN52). 

 

Nível de Atividade Física 

Foi analisado o nível de atividade física de cada indivíduo procurando saber seus hábitos 

físicos através de questionário de atividade física PAQ-C (Apêndice1) (SILVA; MALINA, 2000). 

Tal questionário compõe uma sequência de questões que procura identificar as práticas 

de atividade física exercidas pelos alunos. 

Tais atividades físicas são: práticas dentro das aulas de educação física, nos horários de 

recreio, bem como nos momentos de lazer. Com esses dados, foi possível identificar quais atividades 

são executadas mais comumente. 

 

Estilo e Qualidade de Vida 

 

Para identificar a qualidade de vida dos alunos e suas relações sociais foi realizada aferi-

ção através de questionário Kidscreen-52 (Apêndice 2) (GUEDES; GUEDES, 2011), considerando 

não somente a qualidade de vida dos escolares, como sua percepção socioeconômica. 

Kidscreen-52 é uma ferramenta que utiliza a sequência de 52 perguntas divididas em 10 

domínios, reconhecidos no trabalho como: KS1-Saúde e Atividade Física; KS2-Sentimentos; KS3-

Estado Emocional; KS4-Autopercepção; KS5-Autonomia e tempo livre; KS6-Família/ Ambiente Fa-

miliar; KS7-Aspectos Financeiros; KS8-Amigos e Apoio Social; KS9-Ambiente escolar; KS10- Pro-

vocação/ Bulling. Dessa forma, o questionário tem o intuito de identificar o comportamento e intera-

ção social das escolares com o meio em que vivem. 

O procedimento foi realizado como entrevista e foi utilizada uma prancha de respostas 

para as crianças (apêndice 3). 
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Mensuração das dobras cutâneas 

 

Considerando que os sujeitos escolares eram jovens (de pré-púberes à pós-púberes), fo-

ram seguidos os protocolos sugeridos por Slaughter para avaliação da massa livre de gordura 

(SLAUGHTER et al., 1988).  

Tal protocolo é baseado no somatório das dobras cutâneas tríceps e subescapular ou trí-

ceps e panturrilha. Contudo, para evitar a retirada da blusa das escolares e facilitar a avaliação sem 

problemas e com maior economia de tempo foram utilizadas dobras do tríceps e panturrilha. 

 

Equação:  

 

Equação 6- Equação de predição de percentual de gordura masculino e feminino 

 %GC para meninos = 0,735(TR+PA) +1,0 

 %GC para meninas = 0,610(TR+PA) + 5,1 

 

GC = Gordura corporal; TRI=dobra tricipital; PA= dobra panturrilha 

 

O procedimento de mensuração das dobras cutâneas se deu da seguinte maneira: as dobras 

foram pinçadas com os dedos polegar e indicador, o adipômetro Lange foi colocado perpendicular à 

dobra, e então se aguardou, aproximadamente, dois segundos para a realização da leitura no adipô-

metro. Para cada dobra serão realizadas três medidas, e o valor utilizado para determinado ponto será 

a mediana.   

A localização da dobra cutânea do tríceps é paralela à linha do braço e vertical. É marcada 

posteriormente no ponto médio entre o acrômio e a cabeça do rádio. O adipômetro será aplicado na 

linha média marcada. 

Para a panturrilha, foi obtido o valor pela marcação da maior área da panturrilha; o ponto 

central e de maior circunferência é marcado e aferido com o adipômetro. 

Foi utilizado o Adipômetro Lange modelo, e todas as dobras foram tomadas pelo mesmo 

pesquisador. 

 

Nível de Maturação Corporal 

 

Para identificar a maturidade biológica das escolares será utilizado o estagiamento de 

Tanner (MENESES; OCAMPOS; TOLEDO, 2008). 

Dentro do aspecto do desenvolvimento genital masculino existem 5 níveis reconhecíveis 

pelo nível de maturação de Tanner: 
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G1 (9,5-13,5 anos) – pré-adolescência (infantil). G2 (10-13,5 anos) – crescimento da 

bolsa escrotal e dos testículos, sem aumento do pênis. G3 (10,5-15 anos) – ocorre 

também aumento do pênis, inicialmente em toda a sua extensão. G4 (11,5-16 anos) 

– aumento do diâmetro do pênis e da glande, crescimento dos testículos e do escroto, 

cuja pele escurece. G5 (12,5-17 anos) – tipo adulto(MENESES; OCAMPOS; 

TOLEDO, 2008 p.3). 

 

Já o desenvolvimento genital feminino apresenta, também, 5 níveis reconhecíveis pelo 

estágio de maturação de Tanner:  

M1 – mama infantil. M2 (8-13 anos) – fase de broto mamário, com elevação da mama 

e aréola como pequeno montículo. M3 (10-14 anos) – maior aumento da mama, sem 

separação dos contornos. M4 (11-15 anos) – projeção da aréola e das papilas para 

formar montículo secundário por cima da mama. M5 (13-18 anos) – fase adulta, com 

saliência somente nas papilas (MENESES; OCAMPOS; TOLEDO, 2008 p.2). 
 

Enquanto a pilosidade: 

P1 – fase de pré-adolescência (não há pelugem). P2 – presença de pelos longos, ma-

cios e ligeiramente pigmentados ao longo dos grandes lábios. P3– pelos mais escuros 

e ásperos sobre o púbis. P4 – pelugem do tipo adulto, mas a área coberta e conside-

ravelmente menor que a do adulto. P5 – pelugem do tipo adulto, cobrindo todo o  

púbis e a virilha (MENESES; OCAMPOS; TOLEDO, 2008 p. 2 e 3)”. 

 

Com isso, cada aluno, individualmente, com o professor responsável, identificou sua ma-

turidade através de imagens que correspondem ao desenvolvimento corporal. 

Para tal procedimento a turma foi separada entre homens e mulheres e para cada sexo foi 

explicado o processo de desenvolvimento corporal, identificando a diferença entre envelhecimento e 

maturação, e como esse processo influência nas atividades físicas. 

Após a explicação, foi pedido que cada um dos meninos se apresentasse ao pesquisador 

responsável, e foram feitas as seguintes perguntas: Você entendeu o que é maturação? Entendeu por 

que estou perguntando isso? Quer participar dessa fase da pesquisa? 

Após a resposta positiva das três questões eram mostradas as fotos de desenvolvimento 

maturacional para o aluno (anexo 6) e pedido que ele identificasse em que estágio estaria.  

No caso das meninas foi pedido a uma pedagoga ou à professora regente acompanhasse 

o pesquisador durante a avaliação. Também foi perguntado se sabiam o que era menstruação, se já 

menstruaram, e, em caso afirmativo, se sabiam ou conheciam o seu ciclo menstrual.  

 

3.4 Tratamento Estatístico 

 

Primeiramente, foi testada a normalidade dos dados, logo, tendo em vista a relação não 

paramétrica da maioria dos dados, foi utilizado o software Microsoft Excel 2010 para a tabulação dos 

dados e o SPSS 21.0 e Graphpad 6.0PRISM para tratamento estatístico. 
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Para normalidade dos dados, foi adotado Shapiro-wilk para amostras com menos que 50 

indivíduos e kolmogorov-Smirnov para 50 ou mais, de acordo com o tamanho da amostra, já que os 

testes foram aplicados tendo em vista que a partição da amostra para reconhecimento de nível de 

maturação ou divisão por idade apresenta valores menores que a amostra total. Essa variação ocorreu 

no momento da subdivisão da amostra referente à separação por idade ou classificação por nível de 

maturação. 

Para apresentação da estatística descritiva foi utilizado o Software IBMSPSS 21.0, assim 

os dados paramétricos foram apresentados em média e desvio padrão, e os não paramétricos mediana 

e amplitude interquartílica. 

Para a correlação das variáveis de NAF com IMC, %CG e Teste de 6 minutos, foi utilizada 

correlação de Spearman.  

As diferenciações entre os grupos foram realizadas através de testes não paramétricos.  

Para a diferença entre dois grupos (diferença entre homens e mulher em relação a testes 

de força, resistência, flexibilidade e capacidade aeróbia) foi utilizado o teste de Mann-Whitney, utili-

zando o Graphpad 6.0PRISM. 

Para o cálculo do tamanho do efeito, foi usado o GPower3.1 para d, de Cohen nos testes 

t, e de Mann-Whitney e r de Person para os testes de Kruskall Wallis usando a formula r=z/n1/2. 

Para encontrar a diferença entre os dias da semana em relação à frequência de atividade 

física realizada, foi utilizado o teste de Friedman com post-hoc de Dunn, utilizando o Graphpad 

6.0PRISM. 

O NAF foi calculado em tercis e reconhecido o nível de atividade física de Niterói, utili-

zando o SPSS21.0 

Foi adotado para todos os testes nível de significância menor ou igual a 0,05. 

 

3.5 Questões éticas 

 

Para obter acesso às escolas do município foi necessário contatar a Fundação Municipal de 

Educação que autorizou a pesquisa na rede. 

A referente pesquisa obedeceu às questões éticas referentes às normas da Resolução CNS 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde e o Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense. O 

projeto foi submetido e aceito pelo Comitê de Ética sob o número 52651315.8.0000.5243 (anexo 1). 

Todos os participantes, após serem informados sobre a proposta do estudo e sobre os testes aos quais 

seriam submetidos, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 2) e/ ou o Termo 

de Assentimento (anexo 3). As escolas que autorizaram a pesquisa assinaram o Termo de Anuência 

(anexo 4). 
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4 RESULTADOS 

 

 

Para apresentação dos resultados, os dados foram organizados e apresentados em cinco 

grandes blocos: 1) primeira parte referente à descrição das variáveis por estratificação por sexo; 2) 

segunda parte referente à descrição das variáveis estratificadas por idade e sexo; 3) terceira parte 

referente estratificação das variáveis pelo nível de maturação dos indivíduos em relação ao sexo; 4) 

quarta parte é a apresentação das correlações do NAF com demais variáveis (IMC, %CG, 6 minutos); 

5) quinta parte é apresentada a qualidade de vida através da correlação dos domínios  e descrição das 

respostas do questionário.  

 

 

 

4.1 VARIÁVEIS ESTRATIFICAS POR SEXO 

 

 

Nesse tópico são descritos os resultados de composição corporal, testes físicos e NAF 

descritivos parciais estratificados por sexo. Além da verificação de eventuais diferenças estatistica-

mente significativas entre os sexos. 

 

4.1.1 Descrição da composição corporal por sexo 

 

A tabela 1 representa os resultados descritivos das variáveis antropométricas de ambos os 

sexos. Para o sexo feminino temos um total 324 indivíduos, o que representa 49,76% da amostra, 

sendo que no sexo masculino temos um total de 327, o que corresponde a 50,23% da amostra. Nela 

pode se observar que ambos os sexos apresentam idade média próxima a 10 anos, no teste de Mann-

Whitney não foi encontrada diferença estatisticamente significativa para o IMC. O BSI apresentou 

diferença significativa no teste t (p<0,0001, t =4,373 e df=633) com valores superiores nos masculi-

nos.  Já para o %CG foi identificada diferença estatisticamente significativa com u = 35632 e p valor 

de <0,0001 e r=-0,26, na qual as mulheres apresentaram valor superior em comparação aos homens.   
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Tabela 1- Características de composição corporal da amostra 

 

A tabela 2 apresenta a destruição dos escolares pelo percentual de gordura em relação 

aos valores base apresentados por Lohaman e Slaugther. 

 

Tabela 2 – Percentual de Gordura para crianças em Lohaman e Slaugther 

 

4.1.2 Descrição dos testes físicos estratificados por sexo 

 

 

Para composição dos testes foi utilizada a bateria de testes da PROESP (anexo 5), contudo 

o tamanho da amostra nos diferentes testes é mais variável com esses dados devido à diferença de 

 Variável  N Md±AI/M±DP* Min MAX 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

M
as

cu
li

n
o
 

Idade 323 10 ± 1 6 15 9 9 10 10 11 12 12 

Estatura 323 1,44 ± 0,79* 1,24 1,70 1,33 1,34 1,39 1,44 1,50 1,56 1,58 

MC 323 36,5 ± 12,10 18,30 78,90 26,51 28,13 31,70 36,45 43,82 54,34 60,98 

IMC 323 17,26 ± 4,72 10,50 33,68 13,85 14,61 15,74 17,24 20,49 24,02 26,10 

%GC 322 20,10±17,30a 5,4 67,4 9,10 9,89 13,22 20,00 30,60 40,70 45,15 

BSI 323 8,12 ± 0,45B* 7,06 9,77 7,45 7,54 7,80 8,12 8,42 8,72 8,90 

F
em

in
in

o
 

Idade  319 10±1 8 15 9 9 10 10 11 12 12 

Estatura 319 1,46±0,12 1,24 1,77 1,32 1,34 1,40 1,46 1,52 1,58 1,61 

MC 319 38,40±15,15 21,10 88,40 25,73 28,42 32,15 38,40 47,30 55,84 64,61 

IMC 319 17,96±5,43 11,93 33,76 13,84 14,30 15,78 17,96 21,21 24,38 26,62 

%GC 247 24,66±14,56a 10,60 62,20 15,02 16,70 19,70 24,60 34,60 42,90 45,56 

BSI 319 7,88±0,57b 6,62 10,07 7,24 7,41 7,66 7,94 8,23 8,56 8,79 

Os valores apresentados são: Idade em anos. Estatura em metros. Massa corporal (MC) em quilos. Índice de Massa Corporal (IMC) é apresentado por 

quilos/metros2. Body Shape index (BSI) é metros11/6/ quilos2/3. O percentual de gordura (%CG) é apresentado em porcentagem. Md é Mediana e AI é amplitude 

interquartil. * M é média e DP é desvio padrão. e N é o número da amostra. “a” diferença entre os valores de %CG masculino e feminino Mann- Whitney 

com p<0,05 e “b” diferença entre os valores masculinos e femininos no teste t para p<0,05 

  FEMININO MASCULINO 

Níveis  Divisão  VB % VB % 

Baixo MM <= 12,00 0,62 <= 6,00 0,31 

M 12,01 - 15,00 4,40 6,01 - 12,00 18,63 

Bom N 15,01 - 25,00 46,22 13 - 18,00 27,01 

MA SP 25,01 - 30,00 14,46 19 - 25,00 20,49 

Alto O I 30,01 - 35,00 11,00 26 - 31,99 12,11 

O II 35,01+ 23,22 32,00+ 21,42 

  Total 318 Total 322 

Todos os valores são definidos por Lohman e Slaughteret. Os níveis para essa população são: baixo, bom, moderada-

mente alto e alto. A divisão representa: MM é muito magro, M é magro, N é normal, SP é sobre peso, O é obesidade 

variando de 1 a 2. Os valores base (VB) são expressos em porcentagens e a frequência em números ordinais. % é 

porcentagem do total da amostra. 
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espaço físico das escolas, condições físicas dos alunos nos dias dos referidos testes e ou desistências 

no decorrer dos testes (normalmente comum na corrida de 6 minutos). 

A Tabela 3 apresenta os testes físicos dos escolares de Niterói estratificados por sexo. 

As variáveis de sentar e alcançar (com u = 25249, p=0,0008 e tamanho do efeito d=0,27), 

apresenta valores superiores para sexo feminino. 

Variáveis como Força: salto horizontal (apresentou u =18653, p<0,0001 e tamanho do 

efeito d=0,68) e arremesso de medicine ball (com u=22744, p<0,001 e tamanho do efeito d=0,39), 

corrida de 6 minutos (com p<0,0001, u=38008 e tamanho do efeito d = 0,28) e teste de abdominal em 

1 minuto (onde p<0,0001, u = 18249 e tamanho do efeito d=0,72), apresentaram prevalência mascu-

lina; em especial o teste de abdominal que o resultado masculino foi superior. 

 

 

Tabela 3- Testes físicos dos escolares de Niterói 
 Variável  N Md±AI/M±DP* Min Max 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

M
as

cu
li

n
o
 

Sentar alcançara 323 31,27±8,79* 6 56 17,00 20,00 25,00 31,00 37,25 43,00 44,00 

Salto horizontalb 322 137,26±23,24* 67 202 95,00 105,00 123,00 138,00 153,00 163,70 176,95 

Arremessoc 323 255,57±45,93* 125 454 192,15 200,00 226,00 255,00 279,00 312,40 347,70 

Abdominald  323 29,45±7,66* 4 48 17,00 19,00 24,00 30,00 34,25 39,00 42,85 

Corrida 6 min 310 750,6±181,45 276 1809 526,50 570,50 660,00 750,60 841,45 920,00 977,50 

Sentar alcançara 319 35±12 4 53 16,60 22,00 28,00 35,00 40,00 45,00 47,00 

F
em

in
in

o
 

Salto horizontalb 319 121±26 75 199 88,60 93,00 107,00 121,00 133,00 149,00 157,00 

Arremessoc 319 230,5±60 123 500 168,20 180,00 200,00 231,00 260,00 292,80 311,60 

Abdominald 319 23,01±8,29* 1 42 6,00 13,20 18,00 24,00 29,00 33,00 37,00 

Corrida 6 min 314 685,35±136,17* 138 607 483,26 529,73 592,00 680,00 766,00 848,30 906,00 

Sentar e alcançar, Arremesso e Salto Horizontal são representados em centímetros. Corrida de 6 minutos é em metros. Abdominal é o número de repetições. . Md é Mediana 

e AI é amplitude interquartil. * M é média e DP é desvio padrão. e N é tamanho da amostra. Para os testes físicos a,b,c,d,e apresentam diferença em Mann-Whitney para 

p<0,05. 

   

 

4.1.3 Nível de atividade física estratificado por sexo 

 

 

A tabela 4 apresenta o nível de atividade física como também o tempo de tela e a frequên-

cia da semana de maior atividade física onde o n masculino é 323 e o n feminino 319. 

Sobre relação de nível de atividade física cabe realçar que não há diferença significativa 

entre a relação dos turnos (manhã e tarde). 

Podemos observar que mesmo os valores da tabela 4 serem muito próximos o teste de 

Mann-Whitney apresenta diferença significativa p =0,0001 entre os valores masculinos e femininos 
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com superioridade nos valores masculinos (melhor visualizado no gráfico 1), u = 39979 e tamanho 

do efeito d=0,37. 

 

Tabela 4 - Nível de atividade física 
    Md±AI/M±DP* N  Min Max 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

Masculina Score PAQ-Ca 2,65±1,11* 323 1,36 4,74 1,56 1,81 2,27 2,74 3,18 3,64 3,89 

Feminino Score PAQ-Ca 2,73±0,67* 312 1,24 4,42 1,61 1,76 2,09 2,66 3,20 3,70 3,97 

O NAF é nível de atividade física e apresentado por uma unidade arbitrária.   Md é Mediana e AI é amplitude interquartil. 
* M é média e DP é desvio padrão. 

 

 

O gráfico 1 apresenta a relação entre sexo e NAF apresentado pelo questionário de ativi-

dade física (PAQ-C). A diferença significativa entre os valores masculinos e femininos onde o p < 

0,0001, com isso mesmo apresentando valores próximos de percentil 50 (tabela 3) a frequência nos 

valores acima da média no caso masculino é maior. 

 

 

  

Gráfico 1 – Relação de nível de atividade física e sexo  
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O gráfico representa a relação entre o Nível de Atividade Física (NAF) em relação 

ao sexo. Para análise foi investigada um n amostral de 323 homens e 313 mulheres um total 

de 636 indivíduos. 
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4.2 VARIÁVEIS ESTRATIFICADAS POR IDADE E SEXO 

 

 

Tendo em vista que em torno de 1,5% são menores de 9 anos para ambos os sexos e que 

mais de 40% apresenta idade entre 10 e 11 anos (maior concentração da amostra), optou-se por estra-

tificar os resultados pela idade cronológica, verificando as diferenças, caso existam. Estes resultados 

estão apresentados da seguinte forma: menores que 9 anos, grupo de 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos 

e maiores que 12 anos. 

  

 

4.2.1 Características composição corporal estratificada por sexo e idade 

 

A tabela 5 apresenta os percentis referente composição corporal em relação a idade da 

amostra.  

Em ambos os grupos o teste de %CG não encontrou diferença significativa nos resultados. 

No caso da amostra masculina também não apresentam diferença entre os valores encon-

trados nas variáveis de IMC e BSI. Para amostra feminina o BSI apresenta segundo o teste de 

Kruskall-wallis diferença com p=0,0084, contudo o post hoc de Dunn não apresentou o local dessa 

diferença.  

O IMC da amostra feminina apresenta diferença entre as idades de 10 e 11 anos com p= 

0,049 e tamanho do efeito r =-0,02. 

A variável estatura, para ambos os sexos, apresenta a maior diferença entre os grupos.  

Para o grupo feminino existe diferença o grupo de menores que 9 anos se difere do grupo 

de 12 anos (com p=0,0023 e tamanho do efeito r = -0,52) e maiores de 12 (com p<0,0001 e tamanho 

do efeito r= -0,71); 9 anos com 10 anos (com p=0,0022 e tamanho do efeito r = -0,26), com 11 anos 

(com p<0,0001 e tamanho do efeito r =-0,52), 12 anos (com p<0,0001 e tamanho do efeito r =-0,66) 

e com maiores de 12 (com p<0,0001 e tamanho do efeito r =-0,62); diferença entre 10 anos com 

11anos(p=0,0001 e tamanho do efeito r = -0,29), com 12 anos (p<0,0001 e tamanho do efeito r =-

0,43) e maiores de 12 (p<0,0001 e tamanho do efeito r=-0,41); 11 de maiores de 12 (p<0,0001 e 

tamanho do efeito r=-0,41) e por fim 12 e maiores de 12 (p<0,0001 e tamanho do efeito r=-0,41). 

Para o grupo masculino, em relação a estatura, menores que 9 em relação há 12 anos 

(p=0,0338 e tamanho do efeito r=-0,45) e maiores que 12 (p<0,0001 e tamanho do efeito r=-0,68); 9 

anos em relação 10 anos (p=0,0139 e tamanho do efeito r=-0,27) , 11 anos (p<0,0001 e tamanho do 
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efeito r=-0,41), 12 anos (p<0,0001 e tamanho do efeito r=-0,59) e maiores que 12 anos (p<0,0001 e 

tamanho do efeito r=-0,70); 10 anos em relação 11 anos (p=0,0362 e tamanho do efeito r=-0,18), 12 

anos (p=0,0027 e tamanho do efeito r=-0,28) e maiores que 12 (p<0,0001 e tamanho do efeito r=-

0,42); diferença entre os grupos de 11 anos e maiores que 12 (p<0,0001 e tamanho do efeito r=-0,42) 

e ,por fim, entre 12 anos em relação com maiores 12 (p=0,0016 e tamanho do efeito r=-0,48). 

A massa corporal, por sua vez apresenta para o sexo masculino a diferença está entre o 

grupo 9 anos e maiores de 12 anos (com p=0,0038 e tamanho do efeito r=-0,43) e no grupo de 10 e 

maiores de 12 anos (com p=0,0462 e tamanho do efeito r=-0,24), para o grupo feminino a diferença 

de 9 anos é com 11anos (com p<0,0001 e tamanho do efeito r=-0,39), 12 anos (com p=0,0002 e 

tamanho do efeito r=-0,49) e maiores de 12 anos (com p=0,005 e tamanho do efeito r=-0,45), e o 

grupo de 10 anos se difere do grupo de 11anos (com p=0,0008 e tamanho do efeito r=-0,27), 12 anos 

(com p=0,003 e tamanho do efeito r=-0,29) e maiores de 12 anos (com p=0,0049 e tamanho do efeito 

r=-0,28). 

 

Tabela 5 Percentis da composição corporal pela idade 

   

  Feminino Masculino 

 I n 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% n 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

E
st

at
u

ra
 

<9 4 1,35 1,35 1,35 1,38 1,42 . . 5 1,34 1,34 1,35 1,37 1,43     
9 59 1,29 1,31 1,345 1,39 1,45 1,49 1,55 41 1,30 1,31 1,35 1,39 1,44 1,46 1,53 

10 144 1,32 1,35 1,4 1,44 1,5 1,54 1,56 137 1,32 1,34 1,39 1,43 1,48 1,53 1,56 

11 69 1,33 1,4 1,445 1,49 1,54 1,60 1,61 93 1,34 1,36 1,41 1,47 1,52 1,56 1,58 

12 29 1,40 1,46 1,49 1,54 1,57 1,64 1,66 31 1,36 1,42 1,44 1,49 1,54 1,59 1,61 

>12 13 1,47 1,48 1,52 1,61 1,69 1,75 . 16 1,42 1,45 1,53 1,57 1,64 1,70   

M
C

 

<9 4 23,9 23,9 25,05 36,7 54,72 . . 5 30,30 30,30 30,35 32,80 39,03     
9 59 23 25,6 30,4 34,7 41,1 45,2 52 41 24,72 26,08 28,60 33,60 40,70 50,78 60,26 

10 144 25,77 27,65 31,15 36,1 43,6 51,45 63,37 137 26,15 27,40 31,20 36,40 43,65 51,02 54,47 

11 69 28,3 30 34,25 45,1 54,85 59 69,95 93 26,67 28,34 32,15 37,30 46,30 57,06 62,69 
12 29 30,25 33,9 37,55 45,6 51,35 59,3 67,05 31 29,30 30,72 33,60 35,60 40,50 58,38 77,40 

>12 13 28,4 32,12 40,1 49,6 68,25 84,04 . 16 26,00 32,65 38,40 44,20 55,90 65,24   

IM
C

 

<9 4 12,83 12,83 13,53 18,8 27,68 . . 5 15,18 15,18 15,66 16,93 20,83     

9 59 13,84 14,18 15,78 17,42 20,03 22,6 25,16 41 13,91 14,30 15,58 17,30 19,65 25,13 26,09 
10 144 13,57 14,02 15,33 17,53 20,22 23,74 26,78 137 13,72 14,46 16,03 17,35 20,70 23,78 25,32 

11 69 14,39 15,04 16,14 19,78 23,55 26,64 27,94 93 14,22 14,62 15,47 17,20 20,76 25,44 26,84 

12 29 14,18 14,66 16,7 18,86 22,53 24,71 26,06 31 13,38 14,07 15,55 16,60 18,19 23,19 30,43 
>12 13 13,05 14,44 17,24 19,02 22,97 30,44 . 16 12,89 14,21 16,46 17,83 20,72 25,05   

%
G

C
 

<9 4 13,6 13,6 15,12 24,9 41,42 . . 5 12,80 12,80 13,50 16,70 25,95     

9 59 13,4 13,6 20,4 24,2 30,7 39,9 40,9 41 7,82 10,84 14,85 23,50 31,80 42,40 46,66 
10 144 14,45 16,6 19,1 23,8 33,72 42,8 45,5 137 9,28 10,26 13,50 20,80 30,75 39,60 43,50 

11 69 16,45 17,1 20,7 28,7 36,8 48,2 53,2 93 9,10 10,10 13,00 19,40 31,25 47,54 50,74 

12 29 16,2 16,9 19,5 24,8 34,9 41,7 43,4 31 7,90 9,80 11,80 15,70 24,30 34,30 39,38 
>12 13 16,9 17,14 19 25,2 38,55 55,4 . 16 8,10 8,31 9,65 15,70 21,40 35,79   

B
S

I 

<9 4 7,25 7,25 7,33 7,58 7,99 . . 5 7,80 7,80 7,82 8,25 8,76     

9 59 7,15 7,46 7,68 8 8,41 8,83 9,13 41 7,46 7,61 7,87 8,19 8,52 8,75 9,16 
10 144 7,28 7,43 7,72 8,03 8,32 8,62 8,76 137 7,46 7,51 7,75 8,11 8,48 8,76 8,95 

11 69 7,22 7,38 7,58 7,86 8,15 8,34 8,68 93 7,33 7,52 7,80 8,15 8,38 8,65 8,80 

12 29 6,94 7,06 7,44 7,88 8,12 8,37 8,55 31 7,47 7,52 7,90 8,06 8,24 8,62 8,76 
>12 13 7,12 7,24 7,445 7,74 8,08 8,22 . 16 7,60 7,61 7,72 8,00 8,22 9,15   

Estatura em metros. Massa corporal (MC) em quilos. Índice de Massa Corporal (IMC) é apresentado por quilos/metros2. Body Shape index (BSI) é metros11/6/ 

quilos2/3. O percentual de gordura (%CG) é apresentado em porcentagem. Os valores apresentados são: Idade em anos e estão presentes entre menores que 9 

anos, 9 a 12 e maiores que 12 anos. n é o número da amostra. 
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A tabela 6 apresenta a distribuição dos escolares masculinos seccionados pela idade e pela 

definição de seu estado físico em relação ao IMC. Podemos notar na distribuição da amostra maior 

tendência de indivíduos eutróficos   

 

Tabela 6 –Níveis de distribuição do IMC masculino 
Idade  Magreza grave% Magreza%  Normal%  Sobre peso% Obesidade% Obesidade grave% N total 

6    100   1 

7   100    1 

8   66,66  33,34  3 

9  2,43 58,53 17,07 12,19 9,75 41 

10 2,91 2,91 59,85 13,86 16,78 3,64 137 

11 1,07 2,15 67,74 11,82 17,20  93 

12 6,25 3,12 71,87 12,5 3,12 3,12 32 

13  10 70 20   10 

14 20 20 60    5 

15   100    1 

N do grupo 8 10 206 44 46 10 324 

IMC do grupo  2.47% 3.09% 63.58% 13.58% 14.20% 3.09%  
IMC do nível 5.56% 63.58% 30.86%  
Idade está em anos. Demais unidades são arbitrarias. Os valores de cada grupo são apresentados em percentagem relativa ou número total. N do 

grupo representa a soma de cada substrato. IMC do nível representa o percentil referente a cada substrato. IMC do nível refere-se ao percentil de 
abaixo do normal, normal e acima do normal. N total é referente ao número de indivíduos por idade 

 

A tabela 7 apresenta a distribuição dos escolares femininos seccionados pela idade e pela 

definição de seu estado físico em relação ao IMC. Assim como a distribuição dos indivíduos mascu-

linos (maior incidência em indivíduos eutróficos), podemos observar um aumento da população com 

sobrepeso e obesidade. 

  

Tabela 7 – IMC feminino 
Idade  Magreza grave% Magreza%  Normal % Sobre peso% Obesidade%  Obesidade grave% N total 

8  25,00 25,00  25,00 25,00 4 

9  3,33 60 21,66 25,00  60 

10 1,37 3,44 63,44 17,93 11,03 2,75 145 

11  2,89 50,72 28,98 17,39  69 

12  6,66 63,33 23,33 6,66  30 

13 14,28  57,14 14,28 14,28  7 

14   75,00 25,00   4 

15   100    2 

N do grupo 3 12 192 68 41 5 321 

IMC do grupo  0.93% 3.70% 59.26% 20.99% 12.65% 1.54%  
IMC do nível  4.63% 59.26% 35.19%  
Idade está em anos. Demais unidades são arbitrarias. Os valores são apresentados em percentagem do total.  N do grupo representa a soma 

de cada substrato. IMC do nível representa o percentil referente a cada substrato. IMC do nível refere-se ao percentil de abaixo do normal, 

normal e acima do normal. N total é referente ao número de indivíduos por idade 

 

4.2.2 Características dos testes físicos estratificados por sexo e idade 

 

Os valores abaixo da tabela 5 representam os valores referentes aos testes físicos divididos 

de acordo com a idade e separados por sexo. 

Não houve diferença significativa entre as variáveis de distância referente a corrida de 6 

minutos e o teste de abdominal para ambos os sexos em relação a idade. Para os garotos o teste de 

flexibilidade não apresentou diferença significativa e, para as garotas o teste salto também não apre-

sentou diferença. 
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Os testes de sentar e alcançar (flexibilidade) (p=0,0481) executado pelas meninas apre-

sentou diferença significativa, contudo o post hoc não identificou o local onde ocorreu essa diferença. 

O teste de salto para os garotos apresentou diferença entre a idade de 9 anos com maiores 

12 (com p=0,0281 e tamanho do efeito r=-0,39) e 10 anos com os maiores de 12 anos (com p=0,0169 

e tamanho do efeito r=-0,16). 

Para ambos os sexos o teste de arremesso apresentou maiores diferença. 

 Para o sexo masculino a idade de 9 anos apresenta diferença entre os maiores de 12 anos 

(com p=0,0084 e tamanho do efeito r=-0,44); 10 anos de idade é diferente em valores em relação a 

12 anos (com p=0,02 e tamanho do efeito r=-0,24) e maiores de 12 (com p=0,0008 e tamanho do 

efeito r=-0,32) e 11 anos de idade em relação também a maiores de 12 anos (com p=0,0219 e tamanho 

do efeito r=-0,30).  

 Para as jovens a diferença está entre 9 anos com 11 anos (com p=0,0005 e tamanho do 

efeito r=-0,36), 12 anos (com p=0,0002 e tamanho do efeito r=-0,47) e maiores que 12 anos (com 

p=0,0038 e tamanho do efeito r=-0,37); 10 anos de idade e 12 anos (com p<0,0001 e tamanho do 

efeito r=-0,25). 

 

Tabela 8 - Percentil dos testes físicos estratificados por sexo e idade 

  

           I 

 Feminino    Masculino 

n 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% n 
5% 

    10%    25%       50%     75%    90% 
      

95% 

S
en

ta
 e

 a
l-

ca
n
ça

r 

<9 3 29,00 29,00 29,00 34,00       4 28,00 28,00 28,75 31,50 32,75     
9 46 22,00 24,10 30,75 38,00 41,00 45,30 46,65 36 18,55 24,00 28,00 33,00 38,00 42,30 44,00 

10 117 17,90 23,00 28,00 36,00 41,00 46,00 48,10 100 17,00 19,10 26,00 31,00 37,00 44,00 46,00 

11 54 14,25 19,00 26,00 34,00 39,00 43,50 48,50 65 13,00 19,00 24,00 31,50 38,00 43,40 46,40 
12 24 5,75 11,50 25,75 33,50 37,00 39,75 40,38 26 14,40 19,80 23,00 34,00 37,25 42,30 49,50 

>12 12 16,00 16,00 19,50 31,00 37,75 46,80   11 12,00 12,40 20,00 28,00 33,00 38,40   

S
al

to
 

<9 3 89,00 89,00 89,00 110,00       4 94,00 94,00 99,50 119,00 164,00     
9 46 81,40 98,20 108,75 119,00 125,75 151,50 171,8 36 94,85 100,00 118,50 137,50 152,25 156,20 163,75 

10 117 90,00 91,80 103,00 119,00 133,50 148,20 153,6 100 85,05 98,50 117,00 130,50 149,50 160,90 167,95 

11 54 87,25 94,50 113,75 125,00 136,25 156,50 161,7 65 99,80 119,20 126,50 137,00 152,50 167,80 179,70 
12 24 82,50 91,00 116,00 126,50 132,00 145,50 152,0 26 81,45 101,80 131,50 150,50 159,25 169,60 191,15 

>12 12 89,00 91,70 103,25 124,00 133,75 146,50   11 120,00 121,40 138,00 146,00 185,00 193,00   

A
rr

em
es

so
 <9 3 171,00 171,00 171,00 192,00       4 246,00 246,00 247,00 256,00 278,50     

9 46 161,35 166,70 187,50 211,50 241,25 258,00 278,2 36 192,85 204,20 223,75 244,50 277,50 317,80 345,45 
10 117 167,00 179,80 200,00 225,00 256,00 279,00 290,2 100 190,05 200,00 217,50 246,00 271,75 300,00 322,50 

11 54 179,50 183,50 209,75 252,00 287,75 319,50 367,5 65 169,90 201,80 213,50 254,00 274,50 319,20 347,70 

12 24 178,00 194,00 219,00 258,50 277,50 302,00 305,5 26 200,00 214,00 249,00 275,00 290,00 361,70 431,25 
>12 12 200,00 200,00 229,50 291,00 359,00 381,80   11 248,00 250,00 258,00 280,00 344,00 371,80   

A
b

d
o

m
in

al
 <9 3 17,00 17,00 17,00 19,00       4 22,00 22,00 23,50 33,00 41,75     

9 46 7,40 11,70 16,75 24,50 29,00 33,00 38,95 36 11,90 16,10 23,25 27,50 33,00 36,30 41,30 
10 117 4,00 10,80 19,00 24,00 29,50 33,20 37,10 100 11,15 18,00 25,00 31,00 35,00 39,00 43,95 

11 54 5,25 13,50 18,00 22,00 28,00 32,50 34,75 65 18,00 20,20 24,00 30,00 35,50 41,00 42,00 

12 24 16,00 16,50 19,50 22,00 28,00 36,00 40,00 26 18,70 20,70 27,25 30,00 33,25 36,30 37,00 
>12 12 1,00 1,60 9,75 23,00 27,75 36,40   11 16,00 16,40 22,00 24,00 35,00 42,40   

C
o

rr
id

a 
6
 m

i-

n
u
to

s 

<9 3 542,30 542,30 542,30 667,40       4 700,00 700,00 720,80 813,35 1152,28     

9 46 472,90 527,70 577,00 650,50 735,50 815,00 826,9 36 492,20 563,30 649,75 758,35 840,38 925,70 1217,0 
10 117 529,97 562,80 632,25 716,50 806,60 889,36 975,5 100 475,45 558,51 658,93 761,00 847,95 932,69 977,21 

11 54 373,50 450,15 553,50 666,00 752,05 820,90 966,9 65 538,91 595,72 667,65 796,00 878,50 944,56 990,35 

12 24 550,58 564,55 626,25 702,50 825,28 908,65 994,0 26 533,83 642,45 699,75 746,40 851,00 1088,39 1189,9 
>12 12 499,00 514,15 586,88 704,65 802,25 888,36   11 646,40 649,12 693,30 740,00 853,00 903,10   

Sentar e alcançar, Arremesso e Salto Horizontal são representados em centímetros. Corrida de 6 minutos é em metros. Abdominal é o número de repetições.  Os valores 

apresentados são: Idade em anos e estão presentes entre menores que 9 anos, 9 a 12 e maiores que 12 anos. n é o número da amostra. 
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4.2.3 Descrição do nível de atividade física dividida por sexo e idade 

 

A Tabela 9 apresenta o percentil de NAF dos escolares de acordo com idade e sexo dos 

mesmos.  

Não há diferença significativa entre as idades e podemos observar na tabela abaixo a 

pouca mudança dos valores da pontuação do questionário. 

 

  Tabela 9 - Percentil de NAF referente a idade 

  
   Masculino   Feminino  

  I   n 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% n 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

S
co

re
 P

A
Q

-C
 

  

<9 5 2,82 2,82 2,82 3,13 3,75     4 2,82 2,82 2,82 3,13 3,75     

9 14 1,59 1,71 2,07 2,71 3,22 3,65 3,99 59 1,59 1,71 2,07 2,71 3,22 3,65 3,99 

10 137 1,65 1,88 2,26 2,75 3,32 3,75 3,97 144 1,65 1,88 2,26 2,75 3,32 3,75 3,97 

11 93 1,80 1,96 2,46 2,82 3,55 3,96 4,15 69 1,80 1,96 2,46 2,82 3,55 3,96 4,15 

12 31 1,47 1,78 2,23 2,83 3,38 3,93 4,09 30 1,47 1,78 2,23 2,83 3,38 3,93 4,09 

>12 16 1,80 1,93 2,46 2,82 3,22 3,63   13 1,80 1,93 2,46 2,82 3,22 3,63   

PAQ-C é uma unidade arbitraria. Os valores apresentados são: Idade em anos e estão presentes entre menores que 9 anos, 9 a 12 
e maiores que 12 anos. n é o número da amostra. 
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4.3  VARIÁVEIS ESTRATIFICADAS POR TANNER E SEXO 

 

 

Dentro das formas de caracterização da população existe a identificação de nível de ma-

turação ou envelhecimento. Para essa pesquisa foi utilizado o sistema de auto relato do nível de ma-

turação do indivíduo atentando ao desenvolvimento genital e da pilosidade. 

Nenhuma criança apresentou pilosidade referente a nível 6, contudo algumas crianças op-

taram por não responder o questionário e são identificados como NR nas tabelas. 

 

 

4.3.1 Características da composição corporal estratificadas por Tanner e sexo. 

 

 

A Tabela 10, apresentada abaixo, representa o fracionamento dos indivíduos masculinos 

de acordo com a resposta ao Tanner em relação a maturação genital, um N total 323.  

Para os valores de: Índice Massa Corpórea (IMC), Body Shape index (BSI) e Percentual 

de gordura (%CG) não foram encontrados no teste de Kruskall-Wallis diferenças significativas entre 

os grupos. 

Para Massa corporal, o teste de Kruskal-wallis, apresentou diferença significativa, com o 

post hoc de Dunn essa diferença foi encontrada somente em relação do segundo estágio de Tanner 

com o 4 estagio (com p=0,0395 e tamanho do efeito r=-0,12). 

Para variável de Estatura a divisão entre níveis de maturação resultou na normalidade dos 

dados, dessa forma foi realiza ANOVA one-Way para descobrir se existe diferença e o post hoc de 

Bonferroni para localizar os locais de diferença.  

Dessa forma os níveis 4 em relação ao nível 1(com p<0,0001 e tamanho do efeito d=0,75), 

2 (com p<0,0001 e tamanho do efeito d= 0,64), 3 (com p=0,0019 e tamanho do efeito d=0,37) e 5 

(com p=0,0005 e tamanho do efeito d=1,56). 

Outra observação é a organização de número de indivíduos dentro do nível de maturação 

observando que em maior parte dos indivíduos apresentam frequência dentro dos níveis 2 e 3, que são 

caracterizados como nível de pré- púbere.  
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Tabela 10-  Características masculinas divididas pela maturação genital 
Variável  TG N Md±AI/M±DP* Min MAX 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

Id
a

d
e 

NR 55 10 ±1 7 14 9 9 10 10 11 12 13 

1 62 10±2 8 12 9 9 9 10 11 11 11 

2 104 10±1 6 14 9 9 10 10 11 12 12 

3 62 11±1 9 13 9 10 10 11 11 12 12,85 

4 27 11±3 10 15 10 10 10 11 13 14 14,6 

5 13 10±1 8 12 8 8,4 10 10 11 11,6 . 

M
C

 

NR 55 36,90±14,50 24,60 78,90 26,76 27,36 30,4 36,9 44,9 53,94 65,34 

1 62 35,15±15,60 18,30 71,80 26,54 27,11 31,65 35,15 47,25 56,16 61,49 

2b 104 35,8±9,1 21,8 66,8 25,97 28,35 31,85 35,8 40,95 49,5 53,77 

3 62 36,5±13,48 25 68,4 26,04 28,85 31,27 36,65 44,75 54,1 56,04 

4b 27 46,33±14,24* 26 76,4 26,44 30,7 34,6 42,4 57,4 70,64 74,96 

5 13 35,69±7,74* 25,3 50,1 25,3 26,14 28,85 34,5 42,65 48,3 . 

E
st

a
tu

ra
 

NR 55 1,45±0,08* 1,27 1,64 1,316 1,34 1,4 1,445 1,51 1,56 1,58 

1c 62 1,42±0,07* 1,29 1,59 1,30 1,32 1,37 1,42 1,46 1,54 1,56 

2c 104 1,43±0,07* 1,24 1,61 1,33 1,35 1,38 1,43 1,49 1,52 1,56 

3c 62 1,46±0,08* 1,29 1,65 1,33 1,35 1,38 1,46 1,52 1,55 1,60 

4abcd 27 1,52±0,1* 1,24 1,70 1,28 1,4 1,46 1,53 1,61 1,65 1,7 

5d 13 1,42±0,05* 1,34 1,56 1,34 1,352 1,38 1,43 1,445 1,52 . 

IM
C

 

NR 55 15,55±4,7 12,64 32,42 13,74 14,17 15,58 17 20,28 24,212 26,56 

1 62 17,65±6,03 10,50 33,68 12,8 14,65 15,91 17,65 21,94 26,30 27,37 

2 104 17,2±3,73 12,57 29,69 13,97 14,61 15,88 17,2 19,60 23,04 24,67 

3 62 17,01±5,09 13,34 28,47 13,98 14,76 15,35 17,01 20,44 23,53 25,37 

4 27 17,62±7,31 12,89 29,11 13,09 14,35 16,46 17,62 23,77 27,02 28,91 

5 13 16,11±6,38 12,91 24,5 12,91 13,79 15,18 16,11 21,55 23,48 . 

B
S

I 

NR 55 8,18±0,42* 7,51 9,19 7,584 7,636 7,79 8,2 8,41 8,814 9,03 

1 62 8,22±0,52* 7,15 9,6 7,45 7,55 7,89 8,21 8,55 8,89 9,32 

2 104 8,11±0,45* 7,06 9,35 7,44 7,5 7,83 8,095 8,44 8,745 8,9 

3 62 8,04±0,39* 7,3 8,79 7,40 7,48 7,73 8,005 8,33 8,64 8,72 

4 27 8,06±0,49* 7,28 9,77 7,30 7,39 7,72 8,07 8,27 8,48 9,3 

5 13 8,07±0,39* 7,34 8,91 7,54 7,56 7,715 8,12 8,37 8,73 . 

%
G

C
 

NR 55 22,63±11,31* 5,4 52 7,58 7,63 7,79 8,2 8,41 8,81 9,036 

1 62 21,05±19,8 9,10 53,90 10,13 10,6 13,22 21,05 33,02 46,08 49,18 

2 104 20,1±15,35 6,1 50,2 9,65 9,95 13,77 20,1 29,12 40,35 42,92 

3 62 17,65±11,43 6,1 67,4 8,67 10,6 12,37 17,65 26,7 37,14 44,48 

4 27 17,90±20,60 8,4 53,90 8,68 9,66 12 17,9 32,6 44,36 52,42 

5 13 16,4±20,05 9,1 44,4 9,1 9,5 11,9 16,4 31,95 40,28 . 
Os valores apresentados são: Idade em anos. Estatura em metros. Massa corporal (MC) em quilos. Índice de Massa Corporal (IMC) é apresen-

tado por quilos/metros2. Body Shape index (BSI) é metros11/6/ quilos2/3. O percentual de gordura (%CG) é apresentado em porcentagem. Md é 

Mediana e AI é amplitude interquartil. * M é média e DP é desvio padrão. NR representa os indivíduos que não responderam o nível de 

maturação. 1 a 5 é a faixa que se encontra dentro do estagionamento de Tanner. a,b,c,d,e representa diferença significativa para um p=0,005 
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A tabela 11 apresenta o nível de maturação masculina em relação a pilosidade 

Dessa forma tivemos caracterizações distintas entre genitália e pilosidade assim mu-

dando os números de indivíduos em cada categoria e mantendo o N total da amostra. 

Assim como o nível de maturação genital, os valores de IMC, BSI e %CG não apresen-

taram diferenças significativas entre os grupos nos testes de Kruskall wallis, além dessas variáveis a 

Massa corporal também passa a não apresentar diferença significativa em relação a pilosidade. 

A estatura continua apresentando comportamento paramétrico dos seus dados após se-

paração por nível de pilosidade, contudo a diferença só se encontra entre nível 1 e nível 3 (com 

p=0,0013 e tamanho do efeito d= 0,33), do nível de desenvolvimento de pilosidade.  

 

Tabela 11- Características masculinas divididas por pilosidade 
V  TG N Md±AI/M±DP* Min MAX 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

Id
ad

e 

NR 54 10±1 7 14 9 9 10 10 11 12 13 

1 62 10±2 9 12 9 9 9 10 11 11 11 

2 101 10±1 6 14 9 9 10 10 11 12 12 

3 61 11±1 8 13 9 10 10 11 11 12 12,9 

4 33 11±3 9 15 9,7 10 10 11 12,5 14 14,3 

5 12 10,42±1,16* 8 12 8 8,3 10 10,5 11 12 . 

M
C

 

NR 54 36,55±13,33 24,60 78,90 26,75 27,35 30,15 36,65 43,47 54,35 65,6 

1 62 35,15±12,48 18,30 71,80 22,55 26,96 31,65 35,15 44,12 54,43 61,49 

2 101 36,5±9,7 24,6 66,8 26,2 28,5 31,75 35,6 41,45 49,5 56,6 

3 61 37,2±13,15 25 68,4 28,75 29,6 31,75 37,2 44,9 53,02 56,06 

4 33 43,5±20,8 25,30 76,40 25,65 26,44 34,6 43,5 55,4 66,86 73,88 

5 12 35,21±11,35* 25,3 45,6 25,3 25,93 29,57 34,75 40,92 45,06 . 

E
st

at
u

ra
 

NR 54 1,45±0,08* 1,27 1,64 1,315 1,34 1,39 1,445 1,51 1,565 1,585 

1a 62 1,42±0,06* 1,24 1,57 1,3 1,32 1,37 1,42 1,465 1,51 1,54 

2 101 1,44±0,07* 1,26 1,61 1,34 1,351 1,38 1,435 1,49 1,554 1,57 

3a 61 1,45±0,07* 1,33 1,65 1,33 1,352 1,38 1,465 1,525 1,55 1,569 

4 33 1,50±0,11* 1,24 1,70 1,27 1,36 1,42 1,51 1,5875 1,636 1,7 

5 12 1,44±0,06* 1,34 1,56 25,3 25,93 29,57 34,75 40,92 45,06 . 

IM
C

 

NR 54 16,99±4,30 12,64 32,42 13,72 14,15 15,57 16,99 19,87 23,35 26,60 

1 62 17,59±5,96 10,50 33,68 13,5 14,51 15,76 17,59 21,72 26,0 27,29 

2 101 17,13±3,68 12,57 29,69 13,85 14,58 15,8 17,13 19,48 23,04 24,87 

3 61 17,09±4,79 13,34 28,47 13,94 14,76 15,7 17,09 20,49 23,63 25,39 

4 33 17,64±7,52 12,89 29,11 13,63 14,782 16,62 17,64 24,14 26,38 28,76 

5 12 16,16±5,11 12,91 21,95 12,91 13,54 15,18 16,165 20,28 21,87 . 

B
S

I 

NR 54 8,18±0,42* 7,51 9,19 7,58 7,63 7,78 8,2 8,42 8,82 9,04 

1 62 8,19±0,51* 7,15 9,60 7,45 7,55 7,83 8,19 8,50 8,79 9,20 

2 101 8,13±0,57* 7,06 9,35 7,47 7,51 7,85 8,09 8,42 8,73 8,93 

3 61 8,05±0,39* 7,32 8,89 7,432 7,48 7,73 8,01 8,36 8,64 8,75 

4 33 8,02±0,50* 7,28 9,77 7,29 7,33 7,67 8,03 8,30 8,57 8,97 

5 12 8,15±0,43* 7,54 8,91 7,54 7,55 7,69 8,14 8,46 8,83 . 

%
G

C
 

NR 54 22,34±11,21* 5,4 52 7,97 9,1 13,32 20,45 30,67 41,4 43,87 

1 62 21,2±19,78 7,60 53,90 10,13 10,6 12,87 21,2 32,65 45,57 49,18 

2 101 19,90±16,40 6,10 50,2 9,15 9,8 13,5 19,9 29,9 41,5 44,27 

3 61 19,9±13,55 8,4 67,4 9,62 10,6 13,15 19,9 26,7 36,2 40,65 

4 33 17,9±21,60 6,10 53,90 7,71 9,38 12 17,9 33,6 44,28 51,31 

5 12 12,9±16,98 10,10 44,4 10,1 10,25 11,42 12,9 28,4 41,07 . 

Os valores apresentados são: Idade em anos. Estatura em metros. Massa corporal (MC) em quilos. Índice de Massa Corporal (IMC) é 
apresentado por quilos/metros2. Body Shape index (BSI) é metros11/6/ quilos2/3. O percentual de gordura (%CG) é apresentado em porcen-

tagem. Md é Mediana e AI é amplitude interquartil. * M é média e DP é desvio padrão. NR representa os indivíduos que não responderam 

o nível de maturação. 1 a 5 é a faixa que se encontra dentro do estagionamento de Tanner. a,b,c,d,e representa diferença significativa para 
um p=0,005 
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A tabela 12 apresenta a composição corporal feminina pelo nível de maturação composta 

por um N de 323 indivíduos. 

Dos valores abaixo não existe diferença significativa entre o BSI em relação aos níveis 

apresentados em cada estágio. 

A estatura foi o único que apresentou normalidade dos dados após a divisão nos níveis de 

maturação, com isso ao se realizar ANOVA one-way, o post hoc de Bonferroni apresentou diferença 

do nível 1 em relação com os níveis 3, 4 e 5 (todos apresentaram p < 0.0001 e respectivamente tama-

nho do efeito d=1,33, 1,58 e 2.15). O nível dois aos níveis 3, 4 e 5 (respectivamente, p= 0,0009, 

p=0,0007 e p=0,0001 para um tamanho do efeito d=0,91, 1,35 e 1,99, respectivamente). E diferença 

entre 3 com 5 com p= 0,0154 e tamanho do efeito d=1,47. Em todos os casos os níveis são progressi-

vos. 

Já as demais variáveis não apresentaram normalidade, sendo observado a diferença por 

Kruskall-wallis e localizada a diferença pelo Post Hoc de Dunn. 

Para massa corporal a diferença se localiza no nível 1 em relação aos níveis 3 (com 

p<0,0001 e tamanho do efeito r=-0,37), 4 (com p<0,0001 e tamanho do efeito r=-0,32) e 5 (com 

p=0,0066 e tamanho do efeito r=-0,45).  E entre o nível 2 com os níveis 3 onde (p =0,0053, e tamanho 

do efeito r=-0,30) 4 com (p = 0,0019 e tamanho do efeito r=-0,23) e 5 (com p =0,0438 e tamanho do 

efeito r=-0,31). 

O IMC apresentou diferença entre o nível 1 com os níveis 3 (onde o p= 0,0163 e tamanho 

do efeito r=-0,21) e 4 (onde p = 0,0053 e tamanho do efeito r=-0,24).  

No caso da %CG mesmo ocorrendo diferença significativa o Post Hoc de Dunn não iden-

tificou o local em que essas diferenças ocorreram. 
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Tabela 12- Características femininas divididas por nível de maturação genital 

Variável  TG N Md±AI/M±DP* Min MAX 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

Id
ad

e 

NR 55 10±1 7 14 
9,00 9,00 10,00 10,00 11,00 12,00 13,00 

1 62 10 ±2 8 12 
9,00 9,00 9,00 10,00 11,00 11,00 11,00 

2 104 10±1 6 14 
9,00 9,00 10,00 10,00 11,00 12,00 12,00 

3 62 11±1 9 13 
9,00 10,00 10,00 11,00 11,00 12,00 12,85 

4 27 10±3 10 15 10,00 10,00 10,00 11,00 13,00 14,00 14,60 

5 13 10±1 8 12 8,00 8,40 10,00 10,00 11,00 11,60 . 

M
C

 

NR 55 36,9±14,5 24,6 78,9 
26,76 27,36 30,40 36,90 44,90 53,94 65,34 

1cde 62 35,15±15,60 18,3 71,8 
26,54 27,11 31,65 35,15 47,25 56,16 61,49 

2cde 104 35,8±9,1 21,8 66,8 
25,97 28,35 31,85 35,80 40,95 49,50 53,77 

3ab 62 36,65±13,48 25 68,4 
26,040 28,85 31,27 36,65 44,75 54,10 56,04 

4ab 27 46,33±14,24* 26 76,4 26,44 30,70 34,60 42,40 57,40 70,64 74,96 

5ab 13 35,69±7,74* 25,30 50,1 25,30 26,14 28,85 34,50 42,65 48,30 . 

E
st

at
u

ra
 

NR 55 1,45±0,08* 1,27 1,64 
1,31 1,34 1,40 1,44 1,51 1,56 1,58 

1 62 1,42±0,07* 1,29 1,59 
1,30 1,32 1,37 1,42 1,46 1,54 1,56 

2 104 1,43±0,07* 1,24 1,61 
1,33 1,35 1,38 1,43 1,49 1,52 1,56 

3 62 1,46±0,08* 1,29 1,65 
1,33 1,35 1,38 1,46 1,52 1,55 1,60 

4 27 1,52±0,10* 1,24 1,70 1,28 1,40 1,46 1,53 1,61 1,65 1,70 

5 13 1,42±0,05* 1,34 1,56 1,34 1,35 1,38 1,43 1,44 1,52 . 

IM
C

 

NR 55 17±4,7 12,64 32,42 
13,74 14,17 15,58 17,00 20,28 24,21 26,56 

1cd 62 17,65±6,03 10,50 33,68 
12,80 14,65 15,91 17,65 21,94 26,30 27,37 

2 104 17,2±3,73 12,57 29,69 
13,97 14,61 15,88 17,20 19,60 23,04 24,6 

3a 62 17,01±5,09 13,34 28,47 
1,33 1,35 1,38 1,46 1,52 1,55 1,60 

4a 27 17,62±7,31 12,89 29,11 13,09 14,35 16,46 17,62 23,77 27,02 28,91 

5 13 16,11±6,38 12,91 24,5 12,91 13,79 15,180 16,11 21,55 23,48 . 

B
S

I 

NR 55 8,18±0,42* 7,51 9,19 
7,58 7,63 7,79 8,20 8,41 8,81 9,03 

1 62 8,22±0,53* 7,15 9,6 
7,45 7,55 7,89 8,21 8,55 8,89 9,32 

2 104 8,11±0,45* 7,06 9,35 
7,44 7,50 7,83 8,09 8,44 8,74 8,90 

3 62 8,04±0,39* 7,3 8,79 
7,40 7,48 7,73 8,00 8,33 8,64 8,72 

4 27 8,06±0,49* 7,28 9,77 7,30 7,39 7,72 8,07 8,27 8,48 9,31 

5 13 8,07±0,39* 7,54 8,91 7,54 7,56 7,71 8,12 8,37 8,73 . 

%
G

C
 

NR 55 22,63±11,31* 5,4 52 
8,00 9,10 13,50 20,80 30,90 41,20 43,78 

1 62 21,05±19,8 9,1 53,9 
10,13 10,60 13,22 21,05 33,02 46,08 49,18 

2 104 20,1±15,35 6,1 52,2 
9,65 9,95 13,77 20,10 29,12 40,35 42,92 

3 62 17,65±14,33 6,1 67,4 
8,67 10,60 12,37 17,65 26,70 37,14 44,480 

4 27 17,90±20,60 8,4 53,9 8,68 9,66 12,00 17,90 32,60 44,36 52,42 

5 13 19,78±20,05 9,10 44,4 9,10 9,50 11,90 16,40 31,95 40,28 . 

Os valores apresentados são: Idade em anos. Estatura em metros. Massa corporal (MC) em quilos. Índice de Massa Corporal (IMC) é apresentado 

por quilos/metros2. Body Shape index (BSI) é metros11/6/ quilos2/3. O percentual de gordura (%CG) é apresentado em porcentagem. Md é Mediana 

e AI é amplitude interquartil. * M é média e DP é desvio padrão. NR representa os indivíduos que não responderam o nível de maturação. 1 a 5 é a faixa 

que se encontra dentro do estagionamento de Tanner. a,b,c,d,e representa diferença significativa para um p=0,005 
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A tabela 13 apresenta a os valores da composição corporal em relação a pilosidade femi-

nina, e assim como os valores referentes a genitália, a pilosidade apresenta alterações com o desen-

volvimento do indivíduo para identificar as alterações foi apresentado um quadro de imagens para o 

reconhecimento da própria pilosidade do indivíduo. 

Em relação às diferenças entre os grupos pelo nível de pilosidade, não ocorreu entre as 

variáveis de BSI e %GC em relação aos níveis de pilosidade. 

A variável de massa corporal apresentou diferença entre os níveis 1 e 3 apresentando um 

p = 0,0047 e tamanho do efeito r= -0,22. 

A variável de estatura apresentou diferença entre os níveis 1 e 3 (p=0,003 e tamanho do 

efeito r=-0,30) e 2 e 3 (p = 0,0491 e tamanho do efeito r=-0,19). 

O IMC mesmo apresentando diferença não foi reconhecido pelo Post Hoc de Dunn as 

diferenças.  

Tabela 13 Características divididas por nível de desenvolvimento de pilosidade 
V  TP N Md±AI/M±DP* Min MAX 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

Id
ad

e 

NR 54 10±1 7 14 9,00 9,00 10,00 10,00 11,00 12,00 13,00 

1 62 10±2 9 12 9,00 9,00 9,00 10,00 11,00 11,00 11,00 
2 101 10±1 6 14 9,00 9,00 10,00 10,00 11,00 12,00 12,00 

3 61 11±1 8 13 9,00 10,00 10,00 11,00 11,00 12,00 12,90 

4 33 11±3 9 15 9,70 10,00 10,00 11,00 12,50 14,00 14,30 
5 12 10,42±1,16* 8 12 8,00 8,30 10,00 10,50 11,00 12,00 . 

M
C

 

NR 54 36,65±13,33 24,60 78,90 26,75 27,35 30,15 36,65 43,47 54,35 65,60 
1c 62 35,15±12,48 18,30 71,80 22,55 26,96 31,65 35,15 44,12 54,43 61,49 

2 101 35,6±9,7 24,6 66,8 26,20 28,50 31,75 35,60 41,45 49,50 56,60 

3a 61 37,2±13,15 25 68,4 28,75 29,60 31,75 37,20 44,90 53,02 56,06 
4 33 43,50±20,8 25,30 76,4 25,65 26,44 34,60 43,50 55,40 66,86 73,88 

5 12 35,21±6,4* 25,30 45,6 25,30 25,93 29,57 34,75 40,92 45,06 . 

E
st

at
u

ra
×
 

NR 54 1,45±0,08* 1,27 1,64 1,31 1,34 1,39 1,44 1,51 1,56 1,58 

1c 62 1,42±0,06* 1,24 1,57 1,30 1,32 1,37 1,42 1,46 1,51 1,54 

2c 101 1,44±0,07* 1,26 1,61 1,34 1,35 1,38 1,43 1,49 1,55 1,57 
3ab 61 1,45±0,07* 1,33 1,65 1,33 1,35 1,38 1,46 1,52 1,55 1,56 

4 33 1,50±0,11* 1,24 1,70 1,27 1,36 1,42 1,51 1,58 1,63 1,70 

5 12 1,43±0,06* 1,34 1,56 1,34 1,34 1,38 1,43 1,46 1,55 . 

IM
C

 

NR 54 16,99±4,30 12,64 32,42 13,72 14,15 15,57 16,99 19,87 23,35 26,60 

1 62 17,59±5,69 10,50 33,58 13,53 14,51 15,76 17,59 21,72 26,03 27,29 

2 101 17,13±3,68 12,57 29,69 13,85 14,58 15,80 17,13 19,48 23,04 24,87 
3 61 17,09±4,79 13,34 28,47 13,94 14,76 15,70 17,09 20,49 23,63 25,39 

4 33 17,64±7,52 12,89 29,11 13,63 14,78 16,62 17,64 24,14 26,38 28,76 

5 12 16,16±5,11 12,91 21,95 12,91 13,54 15,18 16,16 20,28 21,87 . 

B
S

I 

NR 54 8,18±0,42* 7,51 9,19 7,58 7,63 7,78 8,20 8,42 8,82 9,04 

1 62 8,19±0,51* 7,15 9,6 7,45 7,55 7,83 8,19 8,50 8,79 9,20 

2 101 8,13±0,45* 7,06 9,35 7,47 7,51 7,85 8,09 8,42 8,73 8,93 

3 61 8,05±0,39* 7,32 8,89 7,43 7,48 7,73 8,01 8,36 8,64 8,75 

4 33 8,02±0,5* 7,28 9,77 7,29 7,33 7,67 8,03 8,30 8,57 8,97 
5 12 8,15±0,43* 7,54 8,91 7,54 7,55 7,69 8,14 8,46 8,83 . 

%
G

C
 

NR 54 22,34±11,21* 5,4 52 7,97 9,10 13,32 20,45 30,67 41,40 43,87 

1 62 21,2±19,78 7,6 53,90 10,13 10,60 12,87 21,20 32,65 45,57 49,18 

2 101 19,9±16,4 6,1 50,2 9,15 9,80 13,50 19,90 29,90 41,50 44,27 

3 61 19,90±13,55 8,4 67,4 9,62 10,60 13,15 19,90 26,70 36,20 40,65 
4 33 17,9±21,6 6,1 53,9 7,71 9,38 12,00 17,90 33,60 44,28 51,31 

5 12 12,90±16,98 10,10 44,40 10,10 10,25 11,42 12,90 28,40 41,07 . 

Os valores apresentados são: Idade em anos. Estatura em metros. Massa corporal (MC) em quilos. Índice de Massa Corporal (IMC) é apresentado 
por quilos/metros2. Body Shape index (BSI) é metros11/6/ quilos2/3. O percentual de gordura (%CG) é apresentado em porcentagem. Md é Me-

diana e AI é amplitude interquartil. * M é média e DP é desvio padrão. Min é o número mínimo e MAX o número maior. NR representa os 

indivíduos que não responderam o nível de maturação. 1 a 5 é a faixa que se encontra dentro do estagionamento de Tanner. a,b,c representa 
diferença significativa para um p=0,005 
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4.3.2 Descrição dos testes físicos segundo a estratificação por sexo e NM 

 

A tabela 14 mostra as variáveis dos testes físicos separadas em relação ao nível de matu-

ração genital. 

Para as variáveis de Flexibilidade, resistência muscular e teste cardiorrespiratório, não 

houve diferença significativa entre os níveis de maturação. 

Em relação ao salto e arremesso (força de membros inferiores e superiores), houve dife-

rença entre o nível 1 e o nível 3, sendo para salto e arremesso com p = 0,0094, contudo o tamanho do 

efeito r do salto é = -0,31 e do arremesso = - 0,26. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14- Divisão dos testes por nível de maturação genital masculino 
 TG N Md±AI/M±DP* Min Max 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

S
en

ta
r 

al
ca

n
-

ça
r€

 

Nr 34 28,7±10,7* 7 53 10,75 13,50 21,75 27,00 37,25 41,50 46,25 

1 50 30,25±7,91* 6 51 17,00 20,00 25,00 30,50 35,00 40,70 42,90 

2 75 32,66±8,12* 13 51 20,40 23,60 27,00 32,00 38,00 44,40 46,80 

3 54 31,90±9,54* 9 47,5 15,25 18,00 24,00 33,00 39,50 43,00 44,75 

4 18 31,16±7,30* 17 42 17,00 20,60 26,00 31,50 36,75 42,00 . 

5 11 30,45±7,47* 19 44 19,00 19,00 27,00 31,00 36,50 42,80 . 

S
al

to
 

h
o

ri
zo

n
-

ta
l€

 

Nr 34 138,11±25,38* 72 202 89,25 106,50 125,75 137,50 153,00 168,00 195,25 

1c 50 129,86±22,88* 67 179 87,75 100,00 116,75 127,00 144,25 160,80 165,25 

2 75 135,08±22,91* 80 178 90,40 98,60 122,00 137,00 153,00 161,00 167,60 

3a 54 140,69±20,59* 79 190 107,75 117,00 127,00 140,00 154,00 168,50 180,50 

4 18 137±36,75 98 193 98,00 114,20 126,75 137,00 163,50 181,30 . 

5 11 147,09±24,43* 98 186 98,00 102,80 137,00 147,00 159,00 184,40 . 

A
rr

em
es

so
€
 

Nr 34 260,73±49,98* 156 372 162,00 200,00 229,75 257,50 292,50 336,50 366,75 

1c 50 241,5±43,74* 125 348 158,85 200,30 214,75 239,50 265,75 289,60 346,90 

2 75 249,54±41,55* 166 360 188,60 198,80 220,00 250,00 276,00 298,20 328,40 

3a 54 264,2±40,7* 194 354 203,75 208,50 233,50 260,00 292,00 330,00 342,50 

4 18 274,5±42,5 190 454 190,00 230,50 261,50 274,50 304,00 395,50 . 

5 11 249,72±44,86* 200 351 200,00 200,00 200,00 246,00 270,00 337,60 . 

A
b

d
o

m
in

al
  

Nr 34 28,18±8,19* 10 48 10,75 17,00 25,00 28,00 33,25 38,50 45,00 

1 50 28,22±6,73* 14 41 15,65 19,10 23,00 28,00 34,00 36,90 39,35 

2 75 30,36±8,23* 4 48 16,40 20,60 26,00 31,00 36,00 39,40 43,40 

3 54 29,56±7,23* 14 44 17,75 18,50 24,50 30,00 34,25 39,00 43,25 

4 18 29,22±7,65* 18 43 18,00 20,70 23,00 29,50 33,75 43,00 . 

5 11 31,73±8,16* 16 43 16,00 17,40 24,00 33,00 37,00 42,80 . 

C
o

rr
id

a 
6
 m

in
©
 Nr 34 700±190,2 365 1126 486,95 550,00 621,95 700,00 812,15 932,00 1095,25 

1 50 730,30±152,73 363 1240 485,55 528,55 649,75 730,30 802,47 844,77 959,65 

2 75 764±165 276 1767,1 446,40 573,50 675,00 764,00 840,00 913,60 965,16 

3 54 805,25±170,63 450 1120 592,25 640,10 695,87 805,25 866,50 920,90 952,15 

4 18 804,37±219,76* 559 1809 559,35 624,52 665,50 775,00 897,00 985,20 1236,0 

5 11 760,79±205,29* 520 1255,20 520,0 530,50 578,77 728,00 893,15 1152,84 . 

Sentar e alcançar, Arremesso e Salto Horizontal são representados em centímetros. Corrida de 6 minutos é em metros. Abdominal 

é o número de repetições. Md é Mediana e AI é amplitude interquartil. * M é média e DP é desvio padrão. Min é o número mínimo 

e MAX o número maior NR representa os indivíduos que não responderam o nível de maturação. 1 a 5 é a faixa que se encontra 

dentro do estagionamento de Tanner. a,b,c  representa diferença significativa para um p=0,005 
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A tabela 15 apresenta as diferenças de referente à pilosidade não apresentou diferença 

significativa em relação aos testes: de 6 minutos e sentar alcançar. 

Em relação à força nos membros inferiores e superiores ocorreu diferença significativa, 

sendo que para a variável de salto a diferença se encontra entre o nível 1 e 5 com o p = 0,0259 tamanho 

do efeito r=-0,27 e a variável de arremesso entre o nível 1 com 3 com p = 0,0021 e tamanho do efeito 

r=-0,26. 

O teste de resistência muscular apresentou diferença significativa entre o nível 1 em rela-

ção ao nível 2 e 5 (respectivamente: p=0,036 com tamanho do efeito r=-0,14 e p=0,01 com tamanho 

do efeito r=-0,34). 

 

 

 

Tabela 15 - Divisão dos testes por desenvolvimento de pilosidade masculina 

  

   

 TP N Md±AI/M±DP* Min Max 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

S
en

ta
r 

al
ca

n
-

ça
r€

 

Nr 33 28,81±10,85* 7 53 10,50 13,40 21,50 28,00 37,50 41,60 46,70 

1 48 30,8±9,34* 6 51 14,80 18,80 25,00 30,50 36,00 42,20 48,97 
2 70 30,5±10,25 13 49 22,00 23,10 27,00 30,50 37,25 44,00 46,00 

3 54 31,94±9,1* 9 47,5 16,00 18,50 24,75 33,00 39,00 43,50 44,00 

4 26 31,07±8,09* 16 47 16,35 19,10 25,75 31,50 37,25 42,00 45,25 
5 11 31,45±7,53* 19 43 19,00 19,00 28,00 31,00 38,00 42,00 . 

S
al

to
 

h
o

ri
-

zo
n

ta
l€

 

Nr 33 138,45±25,77* 72 202 88,10 105,80 125,50 138,00 154,00 168,20 195,70 

1e 48 132,14±23,36* 67 179 91,80 99,80 120,00 134,00 150,00 161,20 167,55 

2 70 133,58±22,15* 80 171 87,10 99,50 121,75 136,00 150,25 159,80 163,45 

3 54 139,47±22,54* 79 190 100,00 110,00 124,75 140,00 154,00 168,50 180,50 
4 26 142,23±22,61* 98 193 104,30 118,80 126,75 138,50 158,00 180,00 188,45 

5ª 11 149,09±23,51* 98 186 98,00 105,40 137,00 154,00 160,00 184,40 . 

A
rr

em
es

so
€
 

Nr 33 258,18±48,45* 152 372 161,60 200,00 228,50 257,00 285,50 321,20 367,10 

1c 48 238,85±39,03* 133 348 185,40 192,90 212,50 235,00 260,25 290,20 324,75 

2 70 252,35±46,47* 125 360 174,95 200,00 218,50 257,50 278,25 312,70 346,90 
3a 54 261,81±41,74* 194 350 200,00 207,50 231,50 256,50 291,75 332,00 345,50 

4 26 269,5±51,75 190 454 196,65 220,90 246,00 269,50 297,75 376,40 431,25 

5 11 258,54±42,14* 200 351 200,00 200,00 230,00 259,00 276,00 337,60 . 

A
b

d
o

m
in

al
  

Nr 33 28,18±8,32* 10 48 10,70 16,80 25,00 28,00 33,50 38,80 45,20 

1be 48 28,33±6,28* 14 41 17,00 19,80 23,25 28,00 33,00 37,10 38,55 
2ª 70 30,01±8,21* 4 48 14,00 19,10 25,75 30,50 36,00 39,90 44,45 

3 54 29,69±7,42* 5 43 17,75 20,50 24,75 30,00 35,00 39,00 40,25 

4 26 29,12±7,77* 18 44 18,00 18,70 23,00 30,00 33,25 43,00 43,65 
5a 11 33,27±8,22* 16 43 16,00 17,60 29,00 33,00 42,00 42,80 . 

C
o

rr
id

a 
6
 

m
in

©
 

Nr 33 700±190,2 365 1126 486,95 550,00 621,95 700,00 812,15 932,00 1095,25 

1 48 730,30±152,73 363 1240 485,55 528,55 649,75 730,30 802,47 844,77 959,65 

2 70 764±165 276 1767,1 446,40 573,50 675,00 764,00 840,00 913,60 965,16 

3 54 805,25±170,63 450 1120 592,25 640,10 695,87 805,25 866,50 920,90 952,15 
4 26 804,37±219,76* 559 1809 559,35 624,52 665,50 775,00 897,00 985,20 1236,0 

5 11 760,79±205,29* 520 1255,2 520,00 530,5 578,77 728,0 893,15 1152,84 . 

Sentar e alcançar, Arremesso e Salto Horizontal são representados em centímetros. Corrida de 6 minutos é em metros. 

Abdominal é o número de repetições.  Md é Mediana e AI é amplitude interquartil. * M é média e DP é desvio padrão. 

Min é o número mínimo e MAX o número maior.  NR representa os indivíduos que não responderam o nível de matu-

ração. 1 a 5 é a faixa que se encontra dentro do estagionamento de Tanner. a,b,c, representa diferença significativa para 

um p=0,005 
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A tabela 16 apresenta diferença entre as variáveis físicas femininas em relação ao nível 

de maturação por desenvolvimento genital para os testes: salto horizontal e corrida de 6 minutos já o 

teste de abdominal não apresentou diferença significativa dentro dos níveis de maturação apresentado 

pela amostra. 

 A Flexibilidade apresentou diferença significativa entre os níveis 1 e 3 com p = 0,0224 e 

tamanho do efeito r=-0,30. 

O teste de força de membros superiores apresentou maiores diferenças significativas den-

tro da amostra feminina. O nível 1 apresentou diferença em relação aos níveis 3(p=0,0001 e tamanho 

do efeito r=-0,40), 4 (p=0,0022 e tamanho do efeito r=-0,38) e 5 (p=0,0048 e tamanho do efeito r=-

0,34). E do nível 2 em relação ao nível 5 sendo o p=0,0489 e tamanho do efeito r=-0,23. 

 

Tabela 16 - Divisão dos testes por nível de desenvolvimento genital feminino 

 

  

 TP N Md±AI/M±DP* Min Max 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

S
en

ta
r 

al
ca

n
-

ça
r€

 

Nr 51 28,70±10,70* 7 53 10,75 13,50 21,75 27,00 37,25 41,50 46,25 

1c 63 30,25±7,91* 6 51 17,00 20,00 25,00 30,50 35,00 40,70 42,90 

2 134 32,66±8,12* 13 51 20,40 23,60 27,00 32,00 38,00 44,40 46,80 
3a 44 31,90±9,54* 9 47 15,25 18,00 24,00 33,00 39,50 43,00 44,75 

4 15 31,16±7,3* 17 42 17,00 20,60 26,00 31,50 36,75 42,00 . 

5 3 30,45±7,47* 19 44 19,00 19,00 27,00 31,00 36,50 42,80 . 

S
al

to
 h

o
ri

-

zo
n

ta
l€

 

Nr 51 138,41±25,38* 72 202 89,25 106,50 125,75 137,50 153,00 168,00 195,25 

1cde 63 129,86±22,88* 67 179 87,75 100,00 116,75 127,00 144,25 160,80 165,25 
2e 134 135,08±22,91* 80 178 90,40 98,60 122,00 137,00 153,00 161,00 167,60 

3ª 44 140,69±20,59* 79 190 107,75 117,00 127,00 140,00 154,00 168,50 180,50 

4ª 15 143,72±* 98 193 98,00 114,20 126,75 137,00 163,50 181,30 . 
5ªe 3 147,09±24,43* 98 186 98,00 102,80 137,00 147,00 159,00 184,40 . 

A
rr

em
es

so
€
 Nr 51 260,73±49,98* 156 352 162,00 200,00 229,75 257,50 292,50 336,50 366,75 

1 63 241,5±73,74* 125 348 158,85 200,30 214,75 239,50 265,75 289,60 346,90 

2 134 249,54±41,55* 166 360 188,60 198,80 220,00 250,00 276,00 298,20 328,40 

3 44 264,20±40,70* 194 354 203,75 208,50 233,50 260,00 292,00 330,00 342,50 
4 15 274,5±42,5 190 454 190,00 230,50 261,50 274,50 304,00 395,50 . 

5 3 248,72±44,86* 200 351 200,00 200,00 200,00 246,00 270,00 337,60 . 

A
b

d
o

m
in

al
 Nr 51 28,18±8,19* 10 48 10,75 17,00 25,00 28,00 33,25 38,50 45,00 

1 63 28,22±6,73* 14 41 15,65 19,10 23,00 28,00 34,00 36,90 39,35 

2 134 30,36±8,23* 4 48 16,40 20,60 26,00 31,00 36,00 39,40 43,40 

3 44 29,56±7,23* 14 44 17,75 18,50 24,50 30,00 34,25 39,00 43,25 
4 15 29,22±7,63* 18 43 18,00 20,70 23,00 29,50 33,75 43,00 . 

5 3 31,73±8,16* 16 43 16,00 17,40 24,00 33,00 37,00 42,80 . 

C
o

rr
id

a 
6
 

m
in

©
 

Nr 51 638,63±115,49* 368 936,3 411,60 496,36 558,00 640,00 705,50 765,60 836,60 

1 63 705,43±121,28* 308 1187 511,40 573,98 642,00 682,00 774,00 837,60 863,40 

2 134 703,94±146,44* 384 1160 481,75 541,00 586,63 699,50 790,25 881,35 991,75 
3 44 665,66±108,69* 351 958 508,25 534,50 578,80 665,75 742,00 795,00 816,50 

4 15 665,17±166,02* 410,3 1006 410,30 454,70 526,00 660,00 788,80 923,32   

5 3 617,66±304,93* 294 897 294,00 294,00 294,00 662,00    

Sentar e alcançar, Arremesso e Salto Horizontal são representados em centímetros. Corrida de 6 minutos é em metros. Abdominal é o número 

de repetições. Md é Mediana e AI é amplitude interquartil.  * M é média e DP é desvio padrão. Min é o número mínimo e MAX o número 

maior. NR representa os indivíduos que não responderam o nível de maturação. 1 a 5 é a faixa que se encontra dentro do estagionamento de 
Tanner. a,b,c,d,e representa diferença significativa para um p=0,005 
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A tabela 17 refere à pilosidade feminina, sendo que não ocorreu diferença entre os testes 

de flexibilidade, resistência muscular localizada e corrida 6 minutos. 

Sobre os testes de força a presença de diferença entre os grupos estão presentes para o 

salto horizontal nos grupos 2 e 3 com p = 0,0096 e tamanho do efeito r=-0,28.  

E o teste de arremesso apresenta diferenças significativas nos grupos 1 com 3 onde o p= 

0,0415 com tamanho do efeito r=-0,16 e entre o grupo 2 e 3 com p = 0,0096 e tamanho do efeito r=-

0,19. 

 

Tabela 17 - Divisão dos testes por nível de desenvolvimento de pilosidade feminina 

 

 

 TP N Md±AI/M±DP* Min Max 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

S
en

ta
r 

al
ca

n
-

ça
r€

 

Nr 57 28,81±10,85* 7 53 10,50 13,40 21,50 28,00 37,50 41,60 46,70 

1 103 30,5±11 6 51 14,80 18,80 25,00 30,50 36,00 42,20 48,97 

2 100 30,50±10,25 13 49 22,00 23,10 27,00 30,50 37,25 44,00 46,00 
3 36 31,94±9,1* 9 47,5 16,00 18,50 24,75 33,00 39,00 43,50 44,00 

4 10 31,07±8,09* 16 47 16,35 19,10 25,75 31,50 37,25 42,00 45,25 

5 4 31,45±7,53* 19 43 19,00 19,00 28,00 31,00 38,00 42,00 . 

S
al

to
 h

o
ri

-

zo
n

ta
l€

 

Nr 57 138,45±25,77* 72 202 88,10 105,80 125,50 138,00 154,00 168,20 195,70 

1c 103 132,14±23,36* 67 179 91,80 99,80 120,00 134,00 150,00 161,20 167,55 

2 100 133,58±22,15* 80 170 87,10 99,50 121,75 136,00 150,25 159,80 163,45 
3ª 36 139,47±22,54* 79 190 100,00 110,00 124,75 140,00 154,00 168,50 180,50 

4 10 142,23±22,61* 98 193 104,30 118,80 126,75 138,50 158,00 180,00 188,45 

5 4 149,09±23,51* 98 186 98,00 105,40 137,00 154,00 160,00 184,40 . 

A
rr

em
es

so
€
 Nr 57 258,18±48,45* 156 372 161,60 200,00 228,50 257,00 285,50 321,20 367,10 

1c 103 238,85±39,03* 133 348 185,40 192,90 212,50 235,00 260,25 290,20 324,75 
2c 100 252,35±46,47* 125 360 174,95 200,00 218,50 257,50 278,25 312,70 346,90 

3ab 36 261,81±41,74* 194 354 200,00 207,50 231,50 256,50 291,75 332,00 345,50 

4 10 269,5±51,75 190 454 196,65 220,90 246,00 269,50 297,75 376,40 431,25 

5 4 258,54±42,14* 200 351 200,00 200,00 230,00 259,00 276,00 337,60 . 

A
b

d
o

m
in

al
 Nr 57 28,18±8,32* 10 48 10,70 16,80 25,00 28,00 33,50 38,80 45,20 

1 103 28,33±6,28* 14 41 17,00 19,80 23,25 28,00 33,00 37,10 38,55 

2 100 30,01±8,21* 4 48 14,00 19,10 25,75 30,50 36,00 39,90 44,45 

3 36 29,69±7,42* 5 43 17,75 20,50 24,75 30,00 35,00 39,00 40,25 
4 10 29,12±7,77* 18 44 18,00 18,70 23,00 30,00 33,25 43,00 43,65 

5 4 33,27±8,22* 16 43 16,00 17,60 29,00 33,00 42,00 42,80 . 

C
o

rr
id

a 
6
 

m
in

©
 

Nr 57 654,09±129,79* 368 1006 426,90 505,84 562,20 641,50 732,80 815,60 940,17 

1 103 707,53±134,26* 402 1187 482,46 551,60 620,00 702,00 802,20 862,50 906,00 

2 100 693±138,25 468 1160 530,22 555,50 613,25 693,00 751,50 854,82 957,90 
3 36 646,28±159,18* 294 1042 305,90 442,00 544,58 645,00 765,15 844,10 894,27 

4 10 604,42±119,23* 384 800 384,00 395,14 507,85 618,25 676,08 791,83   

5 4 684,32±103,72* 549 800,8 549,50 549,50 582,13 693,50 777,35     

Sentar e alcançar, Arremesso e Salto Horizontal são representados em centímetros. Corrida de 6 minutos é em metros. Abdominal é o 

número de repetições. Md é Mediana e AI é amplitude interquartil. * M é média e DP é desvio padrão. min é o número mínimo e MAX 

o número maior NR representa os indivíduos que não responderam o nível de maturação. 1 a 5 é a faixa que se encontra dentro do 
estagionamento de Tanner. a,b,c,e representa diferença significativa para um p=0,005 
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4.3.3 Nível de atividade Física em relação a maturação e sexo 

 

 

A tabela 18 apresenta a divisão do NAF por Tanner não houve diferença significativa 

entre os níveis de maturação em relação ao sexo, assim como não há diferença entre os níveis genitais 

e de pilosidade comparando entre os grupos de sexo oposto. 

Pode se observar que há uma tendência majoritária de três pontos para o NAF. 

 

 

    Tabela 18 - Nível de atividade física o por Tanner 

  T N Md±AI/M±DP* Min Max 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

M
as

cu
li

n
o
 S

co
re

  
  

P
A

Q
-C

 g
 1 65 2,66±0,71* 1,45 4,09 1,45 1,52 2,09 2,70 3,11 3,69 4,03 

2 136 2,75±0,69* 1,36 4,52 1,57 1,90 2,27 2,70 3,20 3,72 4,02 

3 45 2,77±0,60* 1,5 3,74 1,94 1,95 2,20 2,77 3,30 3,56 3,64 

4 15 3,03±0,89* 1,47 4,38 1,47 1,48 2,66 2,84 3,69 4,35   

5 3 2,56±098* 1,58 3,88 1,58 1,58 1,70 2,25 3,59     

S
co

re
  

 

P
A

Q
-C

 p
 1 105 2,71±0,86 1,36 4,09 1,44 1,77 2,25 2,74 3,17 3,65 4,00 

2 103 2,79±0,69* 1,49 4,52 1,69 1,92 2,28 2,70 3,28 3,73 4,07 

3 36 2,61±0,62* 1,5 3,73 1,54 1,71 2,07 2,68 3,14 3,42 3,65 

4 10 2,95±0,88* 1,47 4,38 1,47 1,49 2,46 2,79 3,67 4,33   

5 4 2,80±0,72* 1,81 3,88 1,81 1,81 2,25 2,84 3,29     

F
em

in
in

o
 S

co
re

  
 

P
A

Q
-C

 g
 1 62 2,62±0,73* 1,26 4,22 1,52 1,64 2,01 2,66 3,15 3,64 3,90 

2 105 2,73±0,71* 1,25 4,26 1,64 1,86 2,19 2,73 3,21 3,80 4,03 

3 62 2,75±1,75 1,24 4,42 1,66 1,73 2,01 2,76 3,37 4,11 4,24 

4 27 2,75±0,70* 1,47 3,9 1,48 1,61 2,29 2,75 3,52 3,74 3,89 

5 13 2,74±0,76* 1,38 2,71 1,38 1,38 2,16 2,89 3,33     

S
co

re
  

 

P
A

Q
-C

 p
 1 62 2,64±0,71* 1,26 4,22 1,54 1,66 2,07 2,64 3,20 3,63 3,78 

2 101 2,83±0,83* 1,24 4,42 1,65 1,84 2,19 2,78 3,38 3,92 4,12 

3 61 2,62±0,76* 1,25 4,27 1,60 1,68 1,99 2,57 3,11 3,80 4,12 

4 33 2,72±0,67* 1,54 3,9 1,54 1,67 2,23 2,79 3,25 3,67   

5 13 2,66±0,76* 1,45 3,65 1,45 1,45 1,99 2,67 3,33     

T é Tanner, N o número de indivíduos para cada amostra A unidade de NAF é arbitrária. Md é Me-

diana e AI é amplitude interquartil. * M é média e DP é desvio padrão. min é o número mínimo e 
MAX o número maior. P é pilosidade e g é genital NR representa os indivíduos que não responderam 

o nível de maturação. 1 a 5 é a faixa que se encontra dentro do estagionamento de Tanner. 
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4.4 INFLUÊNCIA DO NAF NAS VARIÁVEIS 

 

 

Algumas perguntas surgem da relação de algumas variáveis onde existe relação entre ati-

vidade física e qualidade de vida, assim, com as informações coletadas, pretende-se expor aqui as 

variáveis e as possíveis correlações existentes. 

 

 

4.5 Apresentação das correlações da amostra 

 

 

Para cada pergunta tentou-se identificar o número de variáveis coletadas e, dessa forma, 

as correlações possuem N variáveis entre 642 e 619. 

A tabela 19 mostra as correlações entre o nível de atividade física (NAF) obtido pelo score 

do questionário PAQ-C em relação: ao índice de massa corporal (IMC), percentual de gordura corpo-

ral (%GC), ao teste cardiorrespiratório. Todas as correlações são não paramétricas estando assim 

apresentadas pelo Rho de Spearman. 

Pode se observar que o valor para r das tabelas apresenta correlação insignificante (r<0,3) 

mesmo possuindo significância já que foi adotado p < 0,05. 

 

 

Tabela 19 – Correlações com NAF 

NAF X Md±AI N  r p 

IMC 17,5±2,8 642 -0,192 0,000 

 

%GC 

 

22,2±8,6 

 

642 

 

-0,232 

 

0,000 

 

6min 

 

715±79,1 

 

619 

 

0,205 

 

0,000 
Nível de Atividade Física (NAF) possui média 2,7±07. Índice de massa 

corpórea (IMC) é medida em quilos por metros quadrados.  Percentual 

de gordura corporal (%GC) é expresso em percentagem. 6min é refe-

rente a corrida de 6 minutos e expressa em metros. N é o número da 

amostra para a correlação. Rho é referência ao Rho de Spearman. P é o 

nível de significância.  
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4.6 Apresentações das correlações referente a divisão por sexo 

 

 

A tabela 20 mostra as correlações entre o nível de atividade física (NAF) obtido pelo score 

do questionário PAQ-C em relação: ao índice de massa corporal (IMC), percentual de gordura corpo-

ral (%GC), ao teste cardiorrespiratório, sendo a parte superior masculina e parte inferior feminina. 

Todas as correlações não são paramétricas estando assim apresentadas pelo Rho de Spearman, exceto 

para correlação do NAF com teste cardiorrespiratório (corrida de 6 minutos) onde os valores são 

apresentados por média e desvio padrão e a correlação por r de Pearson. 

Pode se observar que o valor para r das tabelas apresenta correlação insignificante (r<0,3). 

Sobre a significância podemos notar que as correlações femininas possuem significância e somente a 

correlação entre NAF e %GC masculina possui significância para p < 0,05. 

 

 

Tabela 20 – Correlações com NAF divididas por Sexo 

 NAF x Md±AI/M±DP* N  Rho ou r p 

M
a
sc

u
li

n
o

 

IMC 17,26±4,72 323 -0,028 0,617 

 

%GC 

 

20 ±17,38 

 

322 

 

-0,063 

 

0,000 

 

6min 

 

750,60±181,45 

 

309 

 

0,007 

 

0,903 

F
em

in
in

o
 

IMC 17,86±5,46 312 -0,202 0,00 

 

%GC 

 

24,60±14,50 

 

311 

 

-0,224 

 

0,000 

 

6min 

 

686,47 ±137,11* 

 

312 

 

0,175 

 

0,002 

Nível de Atividade Física (NAF) possui média 2,77±1,02 para as correlações masculinas e 2,57±0,67 para as corre-

lações femininas. Índice de massa corpórea (IMC) é medida em quilos por metros quadrados.  Percentual de gordura 

corporal (%GC) é expresso em percentagem. 6min é referente a corrida de 6 minutos e expressa em metros. N é o 

número da amostra para a correlação. Rho ou r é referência ao Rho de Spearman ou r de Pearson. P é o nível de 

significância. A correlação entre o NAF e 6min feminina é paramétrica.  
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4.7 APRESENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE QUALIDADE DE VIDA  

 

 

Além da mensuração direta foram analisados a qualidade de vida e o nível de atividade 

física dos escolares, cujo objetivo é compreender a auto percepção no quesito de atividade física e 

tentar identificar como essa fala pode estar atrelada dentro dos índices coletados. 

 

 

4.7.1 Características da amostra Qualidade de vida 

 

 

A tabela 21 representa os valores masculinos e femininos do Kidscreen52.  O N masculino 

é de 327 e o N feminino é de 323. Observa-se na tabela a prevalência de valores > de 70 pontos 

(percentil 50): sendo menor em atividade física feminina (KS1) e nos domínios masculinos e femini-

nos de fator econômico (KS7).  

 

Tabela 21 - Percentis do Kidscreen52 
 Domínio Md±AI/M±DP* Min Max 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

M
as

cu
li

n
o
 

KS1 72±16 40 96 49,60 56,00 64,00 72,00 80,00 84,00 88,00 

KS2 87±10 47 100 67,00 70,00 80,00 87,00 90,00 97,00 100,00 

KS3 77±23 37 100 49,80 54,00 66,00 77,00 89,00 100,00 100,00 

KS4 92±16 36 100 68,00 71,20 84,00 92,00 100,00 100,00 100,00 

KS5 84±20 29 100 60,00 64,00 76,00 84,00 96,00 100,00 100,00 

KS6 87±13 33 100 63,00 67,00 80,00 87,00 93,00 97,60 100,00 

KS7 62±27 20 100 27,00 40,00 53,00 67,00 80,00 93,00 100,00 

KS8 83±20 47 100 54,60 62,40 73,00 83,00 93,00 100,00 100,00 

KS9 87±16 47 100 61,20 67,00 77,00 87,00 93,00 97,00 100,00 

KS10 80±40 20 100 33,00 47,00 60,00 80,00 100,00 100,00 100,00 

F
em

in
in

o
 

KS1 68±16 24 100 48,00 52,00 60,00 68,00 76,00 84,00 88,00 

KS2 83±13 30 100 67,00 70,00 77,00 83,00 90,00 97,00 97,00 

KS3 74±23 20 100 43,00 51,00 63,00 74,00 86,00 94,00 100,00 

KS4 88±20 36 100 56,80 68,00 76,00 88,00 96,00 100,00 100,00 

KS5 84±20 24 100 56,00 60,00 72,00 84,00 92,00 100,00 100,00 

KS6 83±20 23 100 50,00 57,00 73,00 83,00 93,00 97,00 100,00 

KS7 67±27 20 100 27,00 40,00 53,00 67,00 80,00 93,00 93,00 

KS8 79±20 20 100 53,00 60,00 70,00 80,00 90,00 97,00 100,00 

KS9 87±13 30 100 63,00 70,00 77,00 87,00 90,00 97,00 100,00 

KS10 87±20 20 100 40,00 47,00 73,00 87,00 93,00 100,00 100,00 

KS é a representação de cada domínio do instrumento. Md é Mediana e AI é amplitude interquartil. * M é 

média e DP é desvio padrão. Min é o número mínimo e MAX o número maior 
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4.7.2 Relação entre os domínios  

 

Primeiramente cabe ressaltar que os testes estatísticos não apresentaram diferença signi-

ficativa entre as variáveis de cada domínio em relação ao sexo, polo e turno do escolar. 

Dentro das correlações entre os domínios apresentadas pela tabela 22 apresentamos as 

relações entre as variáveis do instrumento de qualidade de vida que possuem uma correlação insigni-

ficante (r<0,3) sendo considerada baixa correlação (0,3 <r< 0,5), foram: 

 KS2 com KS6 (sentimentos com família/ambiente familiar); 

  KS3 com KS4 (Estado Emocional com Auto percepção); 

 KS5 com KS6 e KS8(autonômica em relação a família/ambiente familiar e ami-

gos e Apoio social); 

 KS6 com KS8 (Família/ ambiente familiar com Amigos e Apoio social); 

  KS6 com KS9 (Família/ambiente familiar com ambiente escolar).   

 

Tabela 22 – Correlações entre os domínios  

 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 KS10 

KS1 X          

KS2 

Rho=0,296 

p=0,000 X         

KS3 

Rho=0,100 

p=0,011 

Rho=0,200 

p=0,000 X        

KS4 

Rho=0,166 

p=0,000 

Rho=0,248 

p=0,000 
Rho=0,427 

p=0,000 X       

KS5 

Rho=0,233 

p=0,000 

Rho=0,319 

p=0,000 

Rho=0,218 

p=0,000 

Rho=0,221 

p=0,000 X      

KS6 

Rho=0,244 

p=0,000 
Rho=0,443 

p=0,000 

Rho=0,259 

p=0,000 

Rho=0,297 

p=0,000 
Rho0,487 

p=0,000 X     

KS7 

Rho=0,176 

p=0,000 

Rho=0,183 

p=0,000 

Rho=0,170 

p=0,000 

Rho=0,174 

p=0,000 

Rho=0,393 

p=0,000 

Rho=0,376 

p=0,000 X    

KS8 

Rho=0,236 

p=0,000 

Rho=0,311 

p=0,000 

Rho=0,134 

p=0,001 

Rho=0,163 

p=0,000 
Rho=0,467 

p=0,000 

Rho=0,461 

p=0,000 

Rho=0,369 

p=0,000 X   

KS9 

Rho=0,245 

p=0,000 

Rho=0,379 

p=0,000 

Rho=0,166 

p=0,000 

Rho=0,235 

p=0,000 

Rho=0,257 

p=0,000 
Rho=0,466 

p=0,000 

Rho=0,197 

p=0,000 

Rho=0,346 

p=0,000 X  

KS10 

Rho=0,019 

 p=0,623 

Rho=0,104 

p=0,008 

Rho=0,323 

p=0,000 

Rho=0,282 

p=0,000 

Rho=0,166 

p=0,003 

Rho=0,176 

p=0,000 

Rho=0,213 

p=0,000 

Rho=0,112 

p=0,004 

Rho=0,102 

 p=0,010 X 

KS é a representação de cada domínio do instrumento. Rho é o coeficiente de correlação para a correlação não paramétrica de 

Spearman onde 0 a 0.3 positivo ou negativo indica uma correlação desprezível e 0.3 a 0.5 positivo ou negativo indica uma correlação fraca. p o 

nível de significância onde foi adotado p<0,005.   
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo teve por objetivo descrever o perfil antropométrico, nível de atividade 

física, aptidões físicas relacionadas a saúde e qualidade de vida dos escolares do segundo ciclo da 

rede municipal de Niterói, e dessa forma entender como tais variáveis se comportam e se apresentam. 

Tal objetivo foi concluído e capaz de identificar o comportamento desses perfis dentro da cidade e 

população especifica.  

 

Mapa antropométrico da cidade 

 

No tocante à característica antropométrica, a população masculina da amostra apresentou 

63,58% de índice de massa corpórea (IMC) normal e 30,86% apresentou taxas de sopre peso e obe-

sidade, além de uma taxa de baixo peso que atinge 5,56% (2,47% para magreza grave, 3,09% para 

magreza, 63,58% normal, 13,58% de sobrepeso, 14,20% obesidade e 3,09% obesidade grave, valores 

já apresentados na tabela 2).  

Já os índices de massa corporal feminino, apresentam uma proporção menor na categoria 

normal 59,26% e nas categorias de magreza 4,63% e maior índice referente a sobre massa corporal e 

obesidade atingindo cerca de 35,19% (sendo: 0,93% magreza grave, 3,70% magreza, 59,26% eutrofia, 

20,99% sobrepeso, 12,65% obesidade e 1,54% de obesidade grave, valores já apresentados na tabela 

3). Mesmo altos tais valores apresentados são próximos aos valores nacionais de baixo peso, sobre-

peso e obesidade  para população de 7 a 15 anos (6,8%, 33,5% e 14,3%, respectivamente) (BRASIL, 

2010) 

Ao se debruçar na literatura vemos que perfis antropométricos altos como esses são co-

muns em algumas localidades, Londrina (Paraná), por exemplo, apresentou 41% dos indivíduos acima 

do esperado para o (SCHUBERT et al., 2013), ou até mesmo Campina Grande (Paraíba), onde as 

taxas de incidência de sobrepeso e obesidade são de 12,3% e 9,2%, respectivamente (PEDRAZA et 

al., 2017). 

Comparado com países latinos como México, que apresenta valores de desnutrição de 

14% e sobrepeso e obesidade por volta de 16% (AZCORRA et al., 2016), Niterói se apresenta em 

condições melhores em referência a desnutrição  já que a incidência é de 4,64% e 5,56 % (valores 

femininos e masculinos, respectivamente), contudo comparando com sobrepeso e obesidade, apre-

senta valores maiores 35,19% e 30,86% (femininos e masculinos) comparados com cidades como 

Córdoba, que  apresenta 25,5% da população jovem com excesso de peso (ALBA-MARTÍN, 2016). 
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A respeito dos valores do IMC, podemos comparar os valores encontrados apresentados 

no estudo: 17,26 ±4,72 e 17,96±5,43 (masculino e feminino, respectivamente e todos os valores são 

expressos em mediana e amplitude interquartil), com resultados encontrados em 2000, em um estudo 

sobre a cidade, onde os valores da população escolar de Niterói foram 19,7±2,8 para os meninos e 

20,2±2,9 para as meninas (valores apresentados em média e desvio padrão), apresentando valores 

menores, observando os valores das médias (SILVA; MALINA, 2000). 

Essa comparação pode se estender a outros estudos, como os encontrados na pesquisa em 

Fortaleza (Ceará) que  encontrou médias 18,5±2,7 e 19,0±2,7 (homens e mulheres) (NOGUEIRA; 

PEREIRA, 2014), que assim como nossos resultados tiveram valores  maiores com indivíduos de 

maiores idades e com medias maiores femininas. 

O IMC é largamente utilizado e dessa forma a comparação de Niterói com outros locais 

é plausível e possível. Ao perceber os valores apresentados pelos escolares temos a dimensão do 

problema local em relação ao crescimento da adiposidade (SBP, 2012; WHO, 2003), principalmente 

em crianças devido com dietas hipercalóricas (ACEVES-MARTINS et al., 2016).   

Um outro elemento é o percentual de gordura estratificados em níveis, atentando para a 

diferença sexual e de idade  (LOHMAN, 1987), apresentados como abaixo da média, normal e acima 

da média para jovens de 7 a 18 anos divididos por sexo.  

Assim, os indivíduos do sexo feminina no estudo apresentam-se com: 31,8% abaixo da 

média, 34,3% considerado normal e 33,6% acima da média. E os indivíduos do sexo masculino são 

apresentados com 22,9% abaixo da média, 19,9% na média e 52,9% acima da média 

Esses valores são representativos da realidade global, ao analisarmos o crescimento de 

países como EUA, onde dados sugerem que 31,5% da população apresente obesidade (SBP, 2012). 

No Brasil, por exemplo, os indicadores de obesidade ( IMC, taxas lipídicas) subiram mais de 300%, 

chegando em 2009 a mais de 16,6% para os meninos e 32% para as meninas (SBP, 2012). O que se 

difere dos achados em Niterói, onde 33,22% dos meninos para 26,41% das meninas apresentam níveis 

de obesidade, mas se compara a cidades como Belo Horizonte onde a taxa de sobrepeso e obesidade 

se compara a 32,80% (NEIVA et al., 2012). 

No Brasil, temos cidades como Jequié (Bahia) que apresenta um percentual de gordura 

corporal  elevado, sendo, de aproximadamente, 18% masculino e 40% feminino (DÓREA et al., 

2008). Já em São Caetano (São Paulo) cerca  31% da amostra masculina e 49% da amostra feminina 

tinham excesso de peso (FERRARI; MATSUDO; FISBERG, 2015), já  no México, há prevalência 

de aproximadamente 21% da população jovem (AZCORRA et al., 2016) 

Os valores apresentados são próximos aos existentes em Niterói, comparados com as por-

centagens referentes a excesso de peso, que chega: 54,03% e 48,74% para homens e mulheres, esse 

valor se torna incoerente  quando analisado junto a literatura que, normalmente, indica um comum 
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excesso de peso no sexo feminino (FARIAS JÚNIOR et al., 2009; MELLO; LUFT; MEYER, 2004), 

contudo plausível tendo em vista que 50,31% da amostra é masculina.  

É importante observar que protocolos de percentuais de gordura são largamente utilizados 

pela facilidade, custeio e proximidade ao padrão ouro (MARTINS; MONEGO; FREITAS-JUNIOR, 

2011), contudo a proximidade dos valores de %CG demonstra que dependendo do protocolo usado 

há limitações na compreensão da amostra (BOTH; CORRÊA-MATHEUS; QUAIATO-MARTINS, 

2014).  

Observando os valores do IMC dos escolares, podemos mostrar uma população com ca-

racterísticas preocupantes para as duas pontas dos aspectos nutricionais e físicos (COUTINHO; 

GENTIL; TORAL, 2008), já que a população vem apresentando um elevado crescimento referente 

adiposidade (SBP, 2012), tornando assim fator a ser tomado por atenção para evitar problemas futuros 

associados a obesidade (OLIVEIRA, 2003; WANNMACHER, 2016), assim como é necessário usar 

o espaço escolar como forma de intervir nesses aspectos criando consciência do problema (BRASIL, 

2007; KILLOUGH et al., 2010). 

Independe dos diferentes resultados apresentados pelo IMC e %CG, podemos aferir al-

guns pontos preocupantes. A população do estudo apresenta altas de sobrepeso e de obesidade, para 

ambos os sexos. Quando se fala em Sobrepeso e obesidade como problemas de saúde multifatoriais, 

podemos associar elementos que contribuem para esse quadro: como dietas hipercalóricas  

(COUTINHO; GENTIL; TORAL, 2008) e até mesmo a interação do escolar com o ambiente que vive 

(DUMITH et al., 2010).  

Nos dois casos, devemos ficar atentos ao padrão apresentado de excesso de peso tendo 

em vista a possibilidade de comorbidade associadas à obesidade (diabetes, hipertensão e cardiopatias) 

que podem acarretar internação ou óbito (LLOYD; LANGLEY-EVANS; MCMULLEN, 2009) 

Para exemplificar o ocorrido na rede, 11 crianças apresentaram ou relataram problemas 

relacionados com dores no peito e dessas 8 não completaram o teste de corrida e caminhada de 6 

minutos, por relatarem dores no peito. Isso abre espaço por necessidade de compreender mais pro-

fundamente qual o perfil de alguns jovens, tendo em vista que do montante estudado 1 já havia se 

submetido a cirurgia cardíaca e outros dois usuários de remédio para pressão, os outros 8 somente 

relataram algum problema após a execução dos testes, contudo esses últimos não apresentavam laudos 

ou indicações de problemas cardíacos. 

 

Considerações sobre os testes de Potência muscular 

 

No quesito potência muscular temos duas medidas: um referente à força dos membros 

inferiores e outra, referente a força dos membros superiores. 
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Membros superiores 

 

No caso dessa variável (força de membros superiores), foram avaliados 327 alunos do 

sexo masculino, de acordo com os níveis especificados pelo PROESP em relação a idade. Dessa 

amostra 26,91% foram considerados fracos e mais da metade não atingiu o nível considerado bom 

pelo protocolo PROESP-BR (50,15% se apresentam abaixo da média).  24,46% dos alunos consegui-

ram alcançar valores considerados como bom e 25,38% valores acima do Bom (somente 6,42% fica-

ram classificados como excelente).  

Para o sexo feminino foram avaliadas 321 alunas. Dessas 19,31% apresentaram valor bom 

nos testes (segundo os indicadores PROESP), 47,98% apresentaram valores abaixo da média (25,55% 

foram consideradas fracas) e 32,71% apresentou valor acima do esperado em relação a idade (desses 

apenas 2,80% atingiram o nível excelente). 

Esses valores comparados a médias de outras cidades chegam a mostrar um padrão naci-

onal, dessa forma colocando os valores obtidos dos escolares de Niterói na mesma condição em rela-

ção dos escolares e crianças de outras cidades. Por exemplo Cuiabá (Mato Grosso) o valor para esse 

teste foi de 61,63% a 44,54% (mulheres e homens) abaixo do valor considerado bom (BRANDÃO et 

al., 2016), próximos aos valores de Niterói, deixando claro dois elementos: o primeiro o padrão naci-

onal é baixo em sua maioria e o segundo a forma de avaliação está além do nível dos indivíduos 

avaliados. 

Em São Paulo os valores médios para o sexo masculino foram de 32% e  35% para o sexo 

feminino com valores considerados fracos (LUGUETTI; NICOLAI RÉ; BÖHME, 2010). 

De modo geral, as diferenças encontradas referentes a diferença sexual ( e faixa etária) 

podem indicar um menor envolvimento com a prática regular de atividades físicas, uma vez que existe 

uma forte relação entre o nível de aptidão física e a prática de atividades físicas de crianças e adoles-

centes (OLIVEIRA; GALLAGHER, 2012), facilmente observável quando comparamos as médias do 

NAF  (2,65±1,11, masculino e 2,73±0,67feminina) que demonstram superioridade nos valores mas-

culinos. 

 

Membros inferiores 

 

Para a variável de força de membros inferiores, para as meninas e meninas, os resultados 

abaixo os valores definidos como bons para o PROESP-BR. 
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Para sexo feminino, cerca de 76,80% não atingiram o valor considerado bom, dentro desse 

55,49% foram consideradas fracas. Dessa forma somente 12,54% atingiram o valor considerado Bom 

para sexo e idade e 10,66% passaram do valor bom. 

Para os escolares do sexo masculino o número avaliado foi de 265 para o salto à distância, 

essa variável também apresenta valores baixos, já que 71,32% não apresentou o valor considerado 

bom para a referida idade, entre esses 53,21% apresentam valores considerados fracos. No caso dessa 

variável 13,21% apresentou o resultado bom e 15,47% acima da média (0,38% apresentou resultado 

excelente).  

Tais valores demonstram o quanto, diferente dos valores de potência dos membros supe-

riores, essa valência é comprometida para esse grupo. Podemos identificar um comum crescimento 

do percentil 50 de acordo com a idade tanto para os indivíduos do sexo feminino como do sexo mas-

culino (valores saíram de 119 cm para 126 cm nos testes femininos e de 130cm para 150 cm nos casos 

masculinos), contudo sem apresentarem diferenças significativas.  

Da mesma forma esses valores comparados com Cuiabá (Mato Grosso) são bem inferiores 

já que na referida cidade somente 54,06% das meninas e 47,6% dos meninas não atingiram os valores 

considerados bons  (BRANDÃO et al., 2016). 

Essa diferença de resultados pode ser explicada com fatores que não são possíveis de 

serem respondidos nesse estudo. Tendo em vista que a violência e o pouco espaço dentro das escolas 

(espaço para brincar ou praticar atividade física) podem influenciar essa variável.  

Assim o espaço físico e a própria localização da escola, são responsáveis  pela explicação 

dos valores obtidos dessa variável como mostra o estudo de Dumith e colaboradores (2010), que 

segundo eles existem fatores além da capacidade física dos escolares que podem explicar valores 

melhores e piores de testes físicos em determinadas regiões (DUMITH et al., 2010). 

 

Considerações sobre os resultados do teste de Resistência Muscular 

 

Os valores referentes aos testes de resistência muscular são avaliados através do teste de 

abdominal no período de um minuto. 

Para as escolares do sexo feminino tivemos uma n de 318, desses 220 atingiram o valor 

considerado saudável (um total de 69,18%), entre as idades de 9 a 12 anos todos os valores foram 

acima de 60%. Demonstrando assim uma resposta acima da média para essa variável. 

Esse efeito acima da média para essa variável também é apresentado pela população mas-

culina que apresentou um total de 288 indivíduos considerado saudáveis em um n de 324, o que re-

presenta 88,89% da população e em todas as idades os valores atingiram um total de 70,00% saudável 

o que apresenta um componente positivo. 
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Dessa forma, a variável apresenta um aspecto positivo na rede, principalmente se compa-

rarmos essa variável com um estudo populacional no Brasil que   apresentou prevalência de inade-

quação de forca muscular 75,30% para o sexo masculino e 73,80% para o sexo feminino (PELEGRINI 

et al., 2011). 

Contudo comparado com o estudo de Londrina (Paraná) com jovens atletas às médias são 

inferiores tendo em vista que em Londrina os jovens atingiram médias de 36,67 ± 11,90 para os ho-

mens e 34,95 ± 9,53 para as mulheres (SCHUBERT et al., 2016), valores acima das médias de Niterói 

29,45±7,66 e 23,01±8,29 (respectivamente , homens e mulheres). 

 

Consideração sobre Flexibilidade 

 

Os indivíduos do sexo masculino apresentam valores de flexibilidade menores que os 

indivíduos do sexo feminino (BAVARESCO et al., 2011; MIKKELSSON et al., 2006), no caso apre-

sentando  cerca de 84,16% dos indivíduos femininos em relação à 62,65% dos indivíduos masculinos 

em referência ao nível considerado saudável no teste de sentar e alcançar adaptado. 

Segundo o GAYA (2016), os valores para o sexo masculino de idade entre 6 a 15 anos 

varia de 29,3 a 24,3 centímetros (cm), tendo naturalmente uma queda de flexibilidade com o envelhe-

cimento. E para as meninas entre 8 a 15 anos de idade os valores ficam entre 21,4 a 24,3 centímetros, 

no caso do sexo feminino os valores vão aumentando. 

Os maiores valores alcançados pelas meninas nessa variável é apresentada como fator 

comum em comparação a homens em todas as idades (PELEGRINI et al., 2011). Essa variável mesmo 

comparada com escolares que passam  por projetos de intervenção  continua apresentando superiori-

dade feminina (CARDOSO et al., 2014).  

Da mesma forma estudos mostram que existe um aumento da flexibilidade para as meni-

nas, em relação a diminuição da flexibilidade para os meninos, com o avanço do período puberdade 

(SILVA; SANTOS; OLIVEIRA, 2006), aspectos esses reconhecidos e encontrados na pesquisa tendo 

em vista que a média dos valores masculinos são 31,27±8,79 e a mediana feminina é de 35±12 (tabela 

3). 

Em relação as médias dos escolares de Niterói podem ser consideradas positivas em com-

paração a valores de Londrina e Porto Velho. Os escolares em Niterói obtiveram média de 31,27±8,79 

cm para os meninos e mediana de 35±12cm para as meninas comparando com jovens antes da inter-

venção de Porto velho temos valores superiores dos escolares, já que as médias dessa cidade foram   

de 20,5 ±7,7 cm e de 22,0±7,6 cm (homens e mulheres) (FARIAS et al., 2010), em contrapartida 
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atletas escolares apresentaram em londrina 20,49 ± 8,27cm e 28,92 ± 8,66 cm (homens e mulheres)   

(SCHUBERT et al., 2016). 

O componente de flexibilidade, como elemento da APFRS, normalmente está, comu-

mente, associado a problemas referentes a dores (DORNELES et al., 2015; MOREIRA et al., 2009), 

no caso do teste de flexibilidade usado avalia a capacidade do indivíduo de  extensão lombar, assim 

sendo um fator especifico para análise da flexibilidade das costas. 

Ao se identificar níveis de flexibilidade baixos esses valores se tornam preocupantes, já 

que existe por parte da literatura uma associação com dores na região lombar, além de incidência de 

desvios posturais (FERRARI et al., 1997; HUNT, 2003; MIKKELSSON et al., 2006). 

Ao perceber a resposta positiva para essa valência no estudo podemos salvaguardar pro-

blemas que podem decorrer ao longo dos anos, como ocorreu na Finlândia, em um estudo longitudi-

nal, que analisou durante 25 anos crianças de baixos níveis de flexibilidades que reportaram mais 

dores na coluna na idade adulta (MIKKELSSON et al., 2006). 

 

Considerações sobre a Capacidade Aeróbia 

 

O condicionamento cardiorrespiratório está associado a proteção a doenças cardíacas 

(LORENZI, 2006; NOBRE, 2010), dessa forma se torna um componente importante e necessário de 

desenvolver, tanto, com indivíduos saudáveis ou cardiopatas (BRUM; NEGRÃO, 2004; PINTO, 

2012).  

Com isso, a utilização de testes aeróbios são uma forma de reconhecer a capacidade car-

diorrespiratória do indivíduo (LORENZI, 2006; SEILER; KJERLAND, 2006), dessa forma reconhe-

cendo o estado em que o mesmo se encontra em relação ao sexo e idade, com intuito de identificar 

possíveis problemas de saúde assim como propor intervenções adequadas para condicionar o indiví-

duo e evitar sinistros futuros (LLOYD; LANGLEY-EVANS; MCMULLEN, 2009). 

Quando utilizamos as tabelas de referência do PROESP-BR (anexo4) (GAYA, 2016)  e 

nos deparamos com os valores apresentados pelos escolares da rede municipal, podemos considerar 

preocupante os dados encontrados já que baixos níveis de condicionamento aeróbio podem favorecer 

dislipidemias e outros problemas cardiorrespiratórios (HEROUVI; KARANASIOS, 2013; LLOYD; 

LANGLEY-EVANS; MCMULLEN, 2009; PINTO, 2012) . 

Para os escolares do sexo masculino, apenas 15,53% são classificados como saudáveis, 

índice que vai de 675 a 1130 metros percorridos entre o tempo de 6 minutos. Desses somente 3,25% 

apresentam valores consideráveis Bons e 3,25% acima dos valores básicos. Com isso 93,51% apre-

sentaram características abaixo do nível estimado como Bom, onde 84,74% está na categoria de fraco, 
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o que representa uma proporção gigantesca e perigosa para a faixa etária, tendo em vista que tal índice 

representa um comportamento sedentário e a longo prazo pode acarretar doenças cardiorrespiratórias 

(SAVORY et al., 2013). 

Já as escolares do sexo feminino, cujos valores do nível saudável vão de 715 a 1005 (entre 

8 a 15 anos), apresentaram um total de 17,82% de indivíduos que podem ser considerados saudáveis. 

Segundo a classificação por idade entre fracos e excelentes os indicadores femininos apresentam ín-

dices um pouco mais elevados, já que 5,23% apresentaram valores Bons e 5,94% valores acima da 

média. Contudo assim como os indicadores masculinos o total de indivíduos em situação grave é de 

88,78% que estão abaixo da média e dentro desses 80,20% se apresentam como fracos, o que carac-

teriza também uma condição preocupante, pois índices mínimos de desempenho motor são necessá-

rios para manter níveis funcionais, motores e morfológicos para uma vida saudável (PELEGRINI et 

al., 2011), sendo que baixos níveis cardiorrespiratórios podem contribuir para outras morbidades 

(BERENSON, 2002; GONÇALVES et al., 2014) 

Boa parte das publicações com o protocolo de corrida referente aos testes da PROESP-

BR são referentes ao protocolo de 9 minutos, dentro dessas publicações os resultados são comumente 

apresentados como abaixo da média.  

Schubert e colaboradores (2016) apresentam, algumas cidades do sul do pais (Canoas, 

Rio Grande do Sul, Parobe e Londrina), a percentagem dos indivíduos (escolares/crianças) que não 

atingiram o nível saudável segundo o teste de corrida ou caminhada de 9 minutos (Canoas 52,4% e 

70%, Rio Grande do Sul com cerca 48% e 57%, Região Sul chegou a 31% e 41%, Parobe 41% e 42% 

e londrina 52,1% e  47,3% (em todos respectivamente são apresentados as percentagens masculinas 

e femininas), representam a baixa capacidade física aeróbia dos escolares (BERGMANN; 

HALPERN; BERGMANN, 2008; SCHUBERT et al., 2016). 

Estudos como os de Bergmann e colaboradores (2008 e 2010), Schubert e colaboradores 

(2016) entre outros vem colocando a forte incidência do baixo nível de condicionamento aeróbio e 

um alto perfil lipídico (associados: ora com percentuais de gordura elevados ou IMC e ora com dosa-

gens lipidêmicas altas) são associados a problemas cardiovasculares (BLANE et al., 1996; 

WOODGATE; SIGURDSON, 2015), dessa forma a forte presença na rede municipal de ensino de 

Niterói desses dois perfis ( forte incidência de  excesso de peso e baixa capacidade aeróbia) são mo-

tivos a se atentar. 

Todavia cabe ressaltar que, em relação a diferença de testes de 9 minutos e 6 minutos, 

Lorenzi (2006) procurou entender a diferença dos testes para facilitar a coleta e reduzir as perdas na 

amostra. Segundo o autor, pouco se encontrou de diferença entre as respostas dos testes de corrida 
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(principalmente para os meninos), dessa forma a comparação dos testes é possível já que ambas me-

didas são incrementais  referentes a idade e sexo(r=0,44 para Teste de 6 minutos e r=0,22 para o teste 

de 9 minutos), além apresentam relação com VO2máx (LORENZI, 2006). 

 

Consideração sobre as associações  

 

Já a interpretação dos testes de correlação entre NAF com as variáveis de IMC, %GC, 

teste cardiorrespiratório, fizeram as hipóteses H4 (Existe correlação entre o nível de atividade física 

com características antropométricas) e H5 (Existe correlação entre o nível de atividade física com 

capacidade aeróbia) do presente estudo serem refutadas. 

Em relação a correlação entre o NAF e alguns indicadores antropométricos (IMC e %GC), 

podemos dizer que a refutação dessa hipótese também se faz presente na literatura. Estudos como os 

de Luke e Cooper (2013), Cook (2015) e Malhotra, Noakes e Phinney (2015), vem contribuindo para 

o enfraquecimento da teoria que a atividade física influencia os índices de obesidade.  

Logo, pode-se sugerir que esta não associação é um forte indicador de que a atividade 

física está relacionada com sobrepeso e obesidade. Com isso, podemos perceber que a fraca associa-

ção entre NAF e %CG é apresentada na literatura como uma relação  indicativa de que a atividade 

física não influencia nos indicadores de sobrepeso e obesidade (COOK, 2015; LUKE; COOPER, 

2013). O que também pode ser observado pelo fato da maioria dos meninos apresentar maiores valores 

para NAF e %CG (34,06% e 53,10%, respectivamente), contribuindo para a confirmação que essa 

correlação é fraca (COUTINHO; GENTIL; TORAL, 2008; MALHOTRA; NOAKES; PHINNEY, 

2015; NEIVA et al., 2012). 

Deve-se levar em consideração outros fatores e perceber que a influência das atividades 

físicas devem ser pensadas para não serem usadas apenas como mero medicamento em programas de 

saúde contra obesidade (DIAS et al., 2016). É importante considerar que tais programas precisam 

compreender que o sobrepeso e a obesidade sofrem influências multifatoriais, sendo que um dos as-

pectos que principalmente corroboram com essa morbidade são os hábitos alimentares e hipercalórico 

(BARR-ANDERSON et al., 2013; HOELSCHER et al., 2013; LYN et al., 2013).  

Essa relação também representa uma retrospecção de hábitos e uma restruturação pessoal 

e sócio cultural para o combate da obesidade (COOK, 2015; LUKE; COOPER, 2013; MALHOTRA; 

NOAKES; PHINNEY, 2015), procurando assim um programa de combate ao sobrepeso e obesidade 

que seja mais efetivo e acessível (VARGAS et al., 2011). 

Assim, a perspectiva que ocorreu durante anos foi a consolidação de um “mito” em rela-

ção a essa correlação (MALHOTRA; NOAKES; PHINNEY, 2015). Tal fato propiciou uma busca de 

níveis elevados de atividade física para combater a obesidade, deixando de lado ou em segundo plano, 
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a educação de hábitos nutricionais mais saudáveis, os quais são elementos diretos do problema de 

obesidade (COOK, 2015). 

Dessa forma podemos entender que o aumento de níveis de atividade física não contri-

buem em longo prazo para a redução dos índices de obesidade (LUKE; COOPER, 2013), já que há-

bitos alimentares, dentre outros, influenciam de forma significativa o balanço energético (OLIVEIRA, 

2003). 

 

Aplicações práticas e perspectivas futuras 

 

Um dos objetivos principais da pesquisa é o retorno a sociedade e a possibilidade de au-

xiliar direta ou indiretamente ações para o benefício de todos. Assim, com o mapeamento da cidade 

fomos capazes de apresentar dados significativos sobre essa especifica população, apresentando as 

influências referentes a sexo, idade e estagio maturacional para dados: NAF, AFRS e variáveis antro-

pométricas, confirmando assim as três primeiras hipóteses. 

Entre as propostas do estudo, está a construção tabelas de referência para a cidade de 

Niterói, o que auxiliará diretamente a rede municipal e a atenção básica para analisar índices de cres-

cimento, maturação e até desenvolvimento físico das crianças da rede pública.  

Por sua vez, dando atenção e suporte, em especial, a programas de atuação dentro de 

ambientes escolares ou que forneçam suporte para escolas, tais como o próprio PSE da cidade, ou 

unidades de atenção básica ou médicos da família. 

Da mesma forma a apresentação desses resultados da rede podem ser fator fundamental 

para analisar e identificar problemas existentes na rede municipal de educação ou até analisar de 

forma longitudinal a mudança de hábitos que envolvam atividades físicas, assim como a construção 

de um programa regional de atuação na rede básica de ensino envolvendo aptidão física. 

Como qualquer estudo algumas limitações foram encontradas. A primeira a ser colocada 

é a dificuldade em se utilizar a prancha de Tanner, ora por impedimento de algumas unidades escola-

res pela direção, ora pela não resposta do escolar por se sentir coagido. Tendo em vista que sexuali-

dade é um tema considerado Tabu e vem nos dias de hoje ganhando uma dimensão extremamente 

pesada e negativa para trabalho com escolares. 

Outro fator crucial que influenciou e limitou a pesquisa foi o pouco tempo para coleta, 

pois a mesma ficou restrita ao tempo cedido pela escola e o tempo dos pesquisadores voluntários. Em 

relação ao tempo da Escola, houve pequenas mudanças na dinâmica dentro de cada escola, já que 

algumas tivemos a liberação total dos escolares no turno que foram avaliadas e algumas escolas isso 

não aconteceu. Já a respeito do tempo dos pesquisadores voluntários acredito que a dimensão desse 

trabalho só foi possível pelo trabalho em equipe e a disponibilização e engajamento dos mesmos. 
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 Além disso, o número restrito e pequeno de pessoas engajadas foram cruciais para algu-

mas medidas não serem aferidas (pressão arterial, circunferência de quadril) que poderiam ser achados 

interessantes para serem cruzados com os indicadores e testes físicos, contudo o uso de mais equipa-

mento faria com que alguma das aferições ficassem prejudicadas o que poderia comprometer os re-

sultados. 

Outro elemento limitador foi a falta de questionários sobre características alimentares ou 

até recordatórios alimentares, o que poderem ser para pesquisas futuras contrapontos interessantes, já 

que seria mapeado a característica alimentar junto as demais variáveis analisadas podem fornecer 

mais indicadores sobre a condição de saúde e como esses elementos multifatoriais influencia a vida 

dos escolares. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os dados encontrados nessa pesquisa abrem precedentes para diversas discussões.  

Acredito assim que pesquisas com o mesmo enfoque em outras regiões do Brasil, deve-

riam ser realizadas, a fim de testar a consistência dos achados e procurar entender possíveis diferen-

ças. 

Dessa forma considero que as atuações pensadas em programas de saúde devam minima-

mente entender a característica singular da localidade para atuar de forma não só efetiva como tam-

bém atenda a individualidade e características culturais da região, nesse aspecto a característica mul-

tifatorial da promoção da saúde deve ser elemento abordado dentro dos programas, assim como, a 

pratica humanizada deve ser o cerne das intervenções que poderão ser feitas. 

Assim o conjunto de teoria e prática, puderam ser colocadas em real atuação com o pro-

jeto, mesmo que inicialmente, possibilidade assim um trabalho em, contudo com a rede municipal de 

Niterói. Dessa forma a necessidade da rede de acordo com alguns diretores foram escutadas para uma 

aferição precisa da atual condição de saúde dos escolares, ou pelo menos a percepção de como indi-

cadores de saúde da população escolar está. 

Essa relação da universidade e sociedade é fundamental para real presença dos 3 pilares 

universitários, já que as práticas de pesquisa, extensão e ensino estão atreladas. Essas práticas irão se 

colocada em pratica com o relatório emitido a rede e o retorno as escolas par expor a situação da rede 

e da mesma. 

O presente estudo assim como pensado concluiu o mapeamento antropométrico por amos-

tragem da população escolar do segundo ciclo da rede municipal servindo como base para uma inter-

venção e conhecimento da estrutura do mesmo segmento dentro da rede municipal. 

Dentre esses achados é identificado uma prevalência de uma população escolar com so-

brepeso e obesidade referente ao IMC temos para população masculina: cerca de 63,58% nível eutró-

fico e 30,86% apresentou taxas de sopre peso e obesidade, além de uma taxa de baixo peso que atinge 

5,56%, para a população feminina: 59,26% nível eutrófico, contudo nas categorias de magreza 4,63% 

e chegando a 35,19% de sobrepeso e obesidade. 

Para os testes físicos de potência muscular de membros superiores, a amostra masculina 

teve 50,15% se apresentam abaixo da média, dentre estes 26,91% considerados fracos, e para a amos-

tra feminina, somente, 19,31% apresentaram valor bom nos testes sendo que 47,98% apresentaram 

valores abaixo da média. E os testes de potência muscular de membros inferiores apresentam que 

76,80% não atingiram o valor considerado bom, dentro desse 55,49% foram consideradas fracas para 

a amostra feminina e a amostra masculina obteve 71,32% abaixo do valore de referência bom para a 

referida idade, entre esses 53,21% apresentam valores considerados fracos 
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Os aspectos mais positivos foram os testes de resistência muscular localizada (teste de 

abdominal) e o teste de flexibilidade (sentar e alcançar). Para o teste de resistência a amostra feminina 

teve um total de 69,18% indivíduos considerados saudáveis e a amostra masculina um total de 70%. 

Já a flexibilidade, cerca de 84,16% dos indivíduos femininos em relação obtiveram respostas positivas 

para o teste e 62,65% dos indivíduos masculinos, também. 

Em contrapartida, os testes aeróbios (caminhada e corrida de 6 minutos) apresentaram 

resultados alarmantes já que apenas 15,53% dos indivíduos masculinos são classificados como sau-

dáveis sendo que 84,74% está na categoria de fraco e os indivíduos femininos, apenas, 17,82% de 

indivíduos que podem ser considerados saudáveis e 80,20% se apresentam como fracos. 

Em relação a esses achados podemos e contribuição com a literatura podemos identificar 

dois grandes aspectos. 

O primeiro referente as associações que contribuem para observar que os níveis de Ativi-

dade física não estão associados com os indicadores antropométricos, o que vem somar aos atuais 

estudos que corroboram com esse achado. 

O segundo ponto é a preocupantes resultados dos testes físicos e da própria avaliação 

antropométrica. Se por um lado, não há correlação entre NAF e antropométrica, ainda é indiscutível 

na literatura que o condicionamento (junto com outros fatores) influencia a redução de algumas mor-

bidades (hipertensão, lombalgia, dislipidemias, entre outras), o quadro atual dos escolares da rede 

pública pode apresentar um aspecto preocupante para saúde pública, assim como uma redução drás-

tica na qualidade de vida, ou sobre vida, desses escolares com o decorrer dos anos, ora associados 

com doenças, ora associados com aspectos socioeconômicos  que não foram observados nesse estudo.   

É importante assim, procurar atenuar esses indicadores com o passar dos anos em projetos 

conjuntos da Universidade, setores públicos e ONG, com o intuito de melhorar a qualidade de vida 

dos escolares e da população da cidade. 

Assim tenho em mente que a possibilidade e desdobramento desse tipo de estudo será de 

suma importância para rede municipal assim como demais programas de saúde e intervenção da Uni-

versidade Federal Fluminense  
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Apêndice 1 
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Apêndice 2 

Kidscreen 52 

1.    Excelente    Muito boa   Boa   Regular   Mal    

NUNCA – SEMPRE                           NADA – MUITISSIMO  

 

Saúde e Atividade Física 

01a De maneira geral, como você descreve a sua saúde? 1 2 3 4 5 

 01b Você se sentiu bem e em boa forma? 1 2 3 4 5 

01c Você foi ativo/a fisicamente? (por exemplo, correu, andou de bicicleta, etc.? 1 2 3 4 5 

01d Você foi capaz de correr (“brincadeiras de corrida”)? 1 2 3 4 5 

01e Você se sentiu com muita energia/ disposição? 1 2 3 4 5 

Sentimentos 

02a Sua vida tem sido agradável? 1 2 3 4 5 

02b Você se sentiu bem por estar vivo/a? 1 2 3 4 5 

02c Você se sentiu satisfeito/a com sua vida? 1 2 3 4 5 

02d Você se sentiu de bom humor? 1 2 3 4 5 

02e Você se sentiu alegre? 1 2 3 4 5 

02f Você se divertiu? 1 2 3 4 5 

Estado Emotional 

03a Você se sentiu como estivesse feito tudo errado? 1 2 3 4 5 

03b Você se sentiu triste? 1 2 3 4 5 

03c Você se sentiu tão mal que não queria fazer nada? 1 2 3 4 5 

03d Você se sentiu como tudo em sua vida estava mal? 1 2 3 4 5 

03e Você se sentiu farto/a (cheio/a)? 1 2 3 4 5 

03f Você se sentiu sozinho? 1 2 3 4 5 

03g Você se sentiu pressionado (“estressado”)? 1 2 3 4 5 

Auto-Percepção 

04a Você se sentiu contente com a sua maneira de ser? 1 2 3 4 5 

04b Você se sentiu contente com as suas roupas? 1 2 3 4 5 

04c Você esteve preocupado/a com a sua aparência? 1 2 3 4 5 

04d Você sentiu inveja da aparência de seus colegas? 1 2 3 4 5 

04e Você gostaria de mudar alguma parte do seu corpo? 1 2 3 4 5 

Autonomia e Tempo Livre 

05a Você teve tempo suficiente para você mesmo? 1 2 3 4 5 

05b Você fez o que gosta de fazer no seu tempo livre? 1 2 3 4 5 

05c Você teve oportunidade suficiente de estar ao ar livre? 1 2 3 4 5 

05d Você teve tempo suficiente para encontrar os amigos/as? 1 2 3 4 5 

05e Você escolheu o que fazer no seu tempo livre? 1 2 3 4 5 

Família/Ambiente Familiar 

06a Seus pais entendem você? 1 2 3 4 5 

06b Você se sentiu amado/a pelos seus pais? 1 2 3 4 5 

06c Você se sentiu feliz em sua casa? 1 2 3 4 5 

06d Seus pais tiveram tempo suficiente para você? 1 2 3 4 5 

06e Seus pais trataram você de forma justa? 1 2 3 4 5 

06f Você conversou com seus pais como você queria? 1 2 3 4 5 

 

Aspectos Financeiros 

07a Você teve dinheiro suficiente para fazer as mesmas coisas que os seus amigos/as fazem? 1 2 3 4 5 

07b Você teve dinheiro suficiente para os seus gastos? 1 2 3 4 5 

07c Você teve dinheiro suficiente para fazer o que deseja com seus amigos/as? 1 2 3 4 5 

Amigos e Apoio Social 

08a Você teve tempo suficiente para ficar com seus amigos/as? 1 2 3 4 5 

08b Você realizou atividades com outros jovens? 1 2 3 4 5 

08c Você se divertiu com seus amigos/as? 1 2 3 4 5 

08d Você e seus amigos/as se ajudaram uns/umas aos outros/as? 1 2 3 4 5 

08e Você falou o que queria com seus amigos/as? 1 2 3 4 5 

08f Você sentiu que pode confiar em seus amigos/as? 1 2 3 4 5 

Ambiente Escolar 

09a Você se sentiu feliz na escola? 1 2 3 4 5 

09b Você foi bom/boa aluno/a na escola? 1 2 3 4 5 

09c Você se sentiu satisfeito/a com seus professores? 1 2 3 4 5 

09d Você foi capaz de prestar atenção nas aulas? 1 2 3 4 5 

09e Você gostou de ir à escola? 1 2 3 4 5 

09f Você teve uma boa relação com seus professores? 1 2 3 4 5 

Provocação/Bullying 

10a Você sentiu medo de outros jovens? 1 2 3 4 5 

10b Outros jovens zombaram (“gozaram”) você? 1 2 3 4 5 

10c  Outros jovens intimidaram ou ameaçaram você? 1 2 3 4 5 
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Apêndice 3 

 

 

Prancha de respostas para as crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca Quase 

nunca 

Algu-

mas ve-

zes  

Quase 

sempre 

Sempre  

     

Nada  Um 

pouco 

Moderada-

mente  

Muito  Muitís-

simo  
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Apêndice 4 

 

Ficha de cadastro 
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Anexo 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome do voluntário: ___________________________________________________________ 

Idade: _____________________ anos R.G. nº: __________________________________ 
Responsável legal: _____________________________________________________________ 

R.G. nº Responsável legal: _______________________________________________________ 

 

Seu(sua) Filho(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa: Promoção da Saúde na Escola: Análise do Impacto de Uma 

Proposta de Intervenções Interdisciplinares de Promoção da Saúde e Criação de Agentes Multiplicadores.  

Objetivo: O projeto tem como objetivos propor, implantar e avaliar a efetividade de uma proposta interdisciplinar de promoção da saúde, visando o 

desenvolvimento da autonomia de hábitos de vida saudável da comunidade escolar. O projeto considera a escola como potencial lugar para trabalhar a 

promoção da saúde, pois acreditamos que tais conteúdos são fundamentais as práticas e conhecimentos escolares.  

Avaliações: Para tal objetivo nossa pesquisa irá aplicar um formulário de identificação sócio econômico e um de bem estar, para identificar a condição 
física de seu filho iremos utilizar e avaliar: 1) Questionários (para identificar nível de atividade física e sócio econômico); 2) Força dos membros 

superiores; 3) Equilíbrio; 4) Impulsão horizontal e vertical; 5) Percentual de gordura; 6) Pressão arterial; e 7) Prancha de Tanner. Durante o processo 

serão realizadas atividades com as turmas e pequenos debates sobre saúde com seu filho e na turma dele, tendo qualquer problema identificado será 
automaticamente encaminhado para especialista caso necessário.  

Desconfortos ou riscos esperados: Os desconfortos esperados durante as avaliações são mínimos. Ao final dos testes de impulsão horizontal e vertical 

o aluno poderá sentir uma leve sensação de cansaço ou possível fadiga nas pernas. Entretanto, no desenho do estudo estão previstos intervalos entre as 
avaliações para reduzir as possibilidades de complicações e quaisquer efeitos indesejáveis, bem como acompanhamento constante dos avaliados. Na 

ocorrência de qualquer evento, um profissional de medicina estará de sobreaviso para atender quaisquer intercorrências. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em 

qualquer aspecto que desejar. O pesquisador responsável estará disponível para ir até a escola e esclarecer qualquer dúvida sobre a pesquisa antes da 

realização da mesma. Você é livre para recusar a participação de seu(sua) filho(a), retirando o seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação de seu (sua) filho(a) é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de 

benefícios. O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a identidade  de seu (sua) filho(a) com padrões profissionais de sigilo. Os resultados obtidos serão enviados 

para você e permanecerão confidenciais. O nome do seu (sua) filho(a) ou o material que indique a sua participação do mesmo não será liberado sem a 

sua permissão. Assim seu (sua) filho(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento 

informado será arquivada e outra será fornecida a você.  

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará 

custos para você e seu (sua) filho(a), caso necessário, haverá ressarcimento caso ocorram gastos com transporte, alimentação, entre outros, em virtude 

de despesas decorrentes do processo desta pesquisa 

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO(A) PARTICIPANTE: Eu, _______________________________________ CPF 

______________________ responsável pelo(a) aluno(a)____________________________ fui informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de ma-

neira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se assim 

o desejar. Em caso de dúvidas poderei entrar em contato com: 

Pesquisador Principal: Hilbert da Silva Julio no telefone (21) 98517-8775 ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E-mail: 

etica@vm.uff.br             Tel./fax: (21) 26299189 

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de 

ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

_______________________________ _______________________________ _______________________________ 

           Nome            Assinatura do Responsável               Data 

_______________________________ _______________________________ _______________________________ 

           Nome            Assinatura do Pesquisador               Data 

_______________________________ _______________________________ 

Testemunha                                                           Testemunha 

 

 

 

 

 

  

mailto:etica@vm.uff.br
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Anexo 3 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Nome do voluntário: ___________________________________________________________ 
Idade: _____________________ anos R.G. nº: __________________________________ 

Responsável legal: _____________________________________________________________ 

R.G. nº Responsável legal: _______________________________________________________ 
 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa.  

Objetivo: O projeto tem como objetivo propor, implantar e avaliar a efetividade de uma proposta: Promoção da Saúde na Escola: Análise do Impacto 

de Uma Proposta de Intervenções Interdisciplinares de Promoção da Saúde e Criação de Agentes Multiplicadores, que visa o desenvolvimento 

da autonomia de hábitos de vida saudável da comunidade escolar. O projeto considera a escola como potencial lugar para trabalhar a promoção da saúde, 

pois acreditamos que tais conteúdos são fundamentais as práticas e conhecimentos escolares.  

Avaliações: Para tal objetivo nossa pesquisa irá aplicar um formulário de identificação sócio econômico e um de bem estar, para identificar a sua 
condição física iremos utilizar e avaliar: 1) Questionários (para identificar nível de atividade física e sócio econômico); 2) Força dos membros superiores; 

3) Equilíbrio; 4) Impulsão horizontal e vertical; 5) Percentual de gordura; 6) Pressão arterial; e 7) Prancha de Tanner. Durante os testes serão realizadas 

atividades com as turmas e pequenos debates sobre saúde com as turmas que participarem. Se algum problema for identificado, você será encaminhado 
para um especialista caso necessário.  

Intervenção: Caso sua escola seja escolhida para um programa de intervenção, serão realizadas dentro da escola mini aulas com as crianças e palestras 

com a comunidade escolar. As crianças serão avaliadas no início e no fim do ano, pelos mesmos testes motores já relatados acima. 
Desconfortos ou riscos esperados: Os desconfortos esperados durante as avaliações são mínimos. Ao final dos testes de impulsão horizontal e vertical 

você poderá sentir-se cansado ou possível sensação de cansaço nas pernas. Entretanto, durante os testes terão intervalos para que você descanse. O 

avaliador estará junto com você para te ajudar. Na ocorrência de qualquer problema, um profissional de medicina irá te atender. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em 

qualquer aspecto que desejar. O pesquisador responsável estará disponível para ir até a sua escola e esclarecer qualquer dúvida sobre a pesquisa antes 

dela começar. Você é livre para recusar-se a participar da pesquisa, assim como retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. Não haverá nenhum problema ou qualquer penalidade ou perda de benefícios caso você não queria mais participar da pesquisa. O(s) pesqui-

sador(es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados obtidos serão enviados para você e permanecerão confiden-

ciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publi-

cação que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado será arquivada e outra será fornecida a você.  

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará 

custos para você e será disponível compensação financeira adicional em caso de haver gastos de tempo, transporte, alimentação, etc. Havendo a neces-

sidade de qualquer gasto, será por responsabilidade dos Pesquisadores. 

DECLARAÇÃO DO (A) PARTICIPANTE: Eu, _______________________________________ CPF ______________________ responsável 

pelo(a) aluno(a)____________________________ fui informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se assim o desejar. Em caso de dúvidas poderei 

entrar em contato com: 

Pesquisador Principal: Hilbert da Silva Julio no telefone (21) 98517-8775 ou Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E-mail: 

etica@vm.uff.br             Tel./fax: (21) 26299189 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de 

ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

_______________________________ _______________________________ _______________________________ 

           Nome            Assinatura do participante               Data 

_______________________________ _______________________________ _______________________________ 

           Nome            Assinatura do Pesquisador               Data 
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Anexo 4 

 

Carta de anuência  

 

 

 Declaração de Anuência 

Declaramos que esta instituição tem interesse em participar do: Promoção da Saúde na 

Escola: Análise do Impacto de Uma Proposta de Intervenções Interdisciplinares de Promoção da Saúde e 

Criação de Agentes Multiplicadores, proposto pelo pesquisador Hilbert da Silva Julio, autorizando sua execução. 

Declaramos ainda, conhecer e cumprir as Resoluções éticas Brasileiras, em especial a 

Resolução CNS 466/2012. Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição coparticipante e 

de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de 

infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação final da proposta pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa responsável por sua avaliação. 

                                  __________________________________________ 

                                 Data, assinatura e carimbo do responsável institucional        
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Anexo 6 

 

Pranchas de Tanner. 

 

 

 

 

 

 


