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RESUMO

O processo de globalização, os avanços no uso de tecnologia como smartphones, vídeo games e computadores, quando associados a má 
alimentação, excesso de peso e inatividade física são fatores que podem contribuir para um estilo de vida não saudável, onde a atitude 
hipocinética pode gerar reduções nos componentes da aptidão física de crianças e adolescentes. A aptidão física relacionada à saúde refere-se às 
características físicas e fisiológicas que delimitam os perfis de mortalidade e fatores relacionados às doenças crônico-degenerativas como a 
hipertensão, diabetes, dislipidemias e a síndrome metabólica. Assim, avaliação da aptidão física relacionada a saúde e ao desempenho físico 
torna-se relevante para prevenção de doenças e redução de fatores risco, visto que, permite um maior controle sobre essas variáveis. Desta 
forma, o objetivo deste estudo foi verificar a aptidão física e composição corporal em crianças no município de Belford Roxo-RJ. A amostra foi 
composta por 64 estudantes de uma escola municipal, com idade entre 7 e 9 anos, dentre eles, 26 meninos e 38 meninas. Para avaliar a aptidão 
física e a composição corporal, foi utilizada a bateria de teste PROESP-BR do Projeto Esporte Brasil, que utiliza as seguintes variáveis: massa 
corporal, estatura, índice de massa corporal (IMC), flexibilidade dos isquiotibiais através do teste de sentar e alcançar, força explosiva de 
membros inferiores (teste de salto horizontal), agilidade (teste do quadrado), força de resistência abdominal (número máximo de repetições em 
um minuto). Os resultados encontrados demonstraram que 23,7% das meninas e 30,8% dos meninos encontram-se na Zona Não Saudável (ZNS) 
para o IMC. Para flexibilidade, 60,6% das meninas e 100% meninos apresentam-se na ZNS. No teste do quadrado e no salto horizontal, observou-
se que 100% dos avaliados apresentaram baixa aptidão física, sendo classificados na ZNS. Por outro lado, no teste de força/resistência abdominal 
apenas 5,3% das meninas e 7,7% encontram-se na ZNS. Observou-se elevados valores para a classificação “fraco”, e nenhum valor para a 
classificação “excelente”, em ambos os sexos. Baseando-se nos dados acima, conclui-se que uma boa parte dos avaliados apresentam níveis de 
composição corporal e aptidão física abaixo dos níveis considerados ideais. As meninas demonstraram melhor resultado para IMC, flexibilidade e 
força de resistência abdominal quando comparada com os meninos.  Portanto, conclui-se que a prática de atividade física reduzida na infância e 
na adolescência pode gerar baixa aptidão física e excesso de peso, e sugere-se a necessidade de intervenção e prevenção com programas de 
promoção da saúde voltados à mudança de estilo de vida dos escolares estimulando os indivíduos a manterem os hábitos saudáveis e a prática de 
atividades físicas.
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