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Saúde

RESUMO

A avaliação da aptidão física relacionada a saúde é de extrema importância, pois a mesma está inversamente correlacionada com o 
desenvolvimento de doenças crônico degenerativas como diabetes e a hipertensão. Considerando a importância da prática desportiva como 
forma de combate e prevenção de doenças como obesidade, o objetivo desse estudo foi avaliar a aptidão física de escolares praticantes de 
basquetebol somada à educação física escolar e escolares que realizam apenas a educação física escolar. A amostra deste estudo foi composta 
por 33 alunos do sexo masculino de uma escolinha de basquete (EB) da cidade de Macaé/RJ e 30 alunos de uma escola municipal (EM) da cidade 
de Rio das Ostras/RJ. Todos os participantes tinham idade entre 10 a 14 anos. Foram realizadas medidas antropométricas e a bateria de testes 
PROESP-BR do Projeto Esporte Brasil. Foram coletados os dados de estatura e massa corporal para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC); 
teste de resistência aeróbia correr/andar (9 minutos); teste de flexibilidade “sentar e alcançar” adaptado sem banco; teste de força/resistência 
muscular localizada (repetições de abdominais). Os dados foram analisados através de frequências absolutas e relativas classificando os 
estudantes em Zona Saudável (ZS) e Zona Não Saudável (ZNS). Observou-se que 46,7% dos alunos da EM não tiveram o IMC satisfatório, estando 
classificados na Zona Não Saudável (ZNS), sendo 10 com sobrepeso e 4 com obesidade de acordo com os critérios estabelecidos pela Organização 
Mundial de Saúde (2007). Já o resultado dos alunos da EB foi mais satisfatório, estando apenas 36,4% dos alunos na ZNS para o IMC, sendo 11 
com sobrepeso e 1 com obesidade. Para o teste de flexibilidade “sentar e alcançar” 63,3% dos alunos da EM e 57,6% dos EB encontram-se na ZS. 
No teste de resistência/força abdominal 93,9% dos EB foram classificados na ZS, enquanto 56,7% dos alunos da EM se classificaram na ZS. No 
teste de resistência aeróbia (correr/andar 9 minutos) 57,6% da EB foram classificados na ZS, enquanto apenas 3,3% da EM. Após análise dos 
dados, observou-se que os praticantes de basquete tiveram melhor desempenho nos testes, principalmente na resistência aeróbia e 
resistência/força abdominal. Ficou evidenciado que projetos como este da Escola de Basquete, onde há prática regular de atividades físicas, 
contribuem para a melhoria da saúde e aptidão física.
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