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RESUMO

O aumento da tecnologia e a facilidade de acesso têm promovido uma mudança de comportamento em âmbito global. Nos intervalos escolares 
onde a atividade física se destacava através de jogos e brincadeiras, perdeu-se espaço para as redes sociais e os jogos com tablets e celulares. A 
prática de exercício físico na infância é muito importante para manutenção do peso adequado e diminuição no risco de obesidade na vida adulta. 
No período da puberdade é comum ocorrer o ganho de tecido adiposo em meninas, sendo a menarca um marcador da maturação sexual, 
colaborando para um desinteresse pela atividade física e consequentemente a diminuição do condicionamento cardiorrespiratório. O objetivo 
desse estudo foi correlacionar o percentual de gordura corporal e a aptidão cardiorrespiratória de meninas em idade escolar. As avaliações foram 
realizadas através da análise da composição corporal utilizando a equação Slaughter para o ∑ de tríceps e panturrilha. Para classificar a aptidão 
cardiorrespiratória, estimou-se o consumo de oxigênio (VO2max) através do teste de campo PACER (FITNESSGRAM®), onde as variáveis como 
tempo, gênero e IMC foram levadas em consideração. A amostra foi composta por 44 meninas com média de idade de 12,8± 2,3 anos. A 
correlação de Pearson (r) foi utilizada para verificar o comportamento entre as variáveis %G e aptidão cardiorrespiratória em meninas 
adolescentes. Os resultados demonstram que praticamente a metade da amostra avaliada apresenta uma baixa aptidão física de saúde, com 43% 
das meninas na Zona Não Saudável (ZNS) para aptidão cardiorrespiratória e 44% na ZNS para %G. Os valores de média, desvio padrão (DP), 
mínimo e máximo encontrados foram: VO2max = 40,4± 4,1 (ml.kg.min.),  (min. 26,2 e máx. 46,6) e %G = 26,2± 9 (min. 13,6 e máx. 47,2). A 
correlação de Person foi considerada alta, (r=- 0,82), confirmando uma correlação inversamente proporcional entre as variáveis avaliadas. Diante 
dos testes realizados para avaliar a composição corporal e a aptidão cardiorrespiratória em meninas adolescentes, conclui-se que o percentual de 
gordura elevado influencia diretamente na diminuição do condicionamento cardiorrespiratório, afetando o desempenho para esta condição e 
contribuindo para os fatores de risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares como a hipertensão. Fica evidenciada a importância da 
adesão à prática de exercícios físicos, desde a infância e a juventude, a fim de prevenir e controlar o aumento de peso e de proporcionar melhoria 
da aptidão física, colaborando para uma vida adulta mais saudável.
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