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Saúde

RESUMO

Com o passar dos anos observa-se o quanto é importante a mensuração dos níveis de aptidão física, tendo como principio que um corpo bem 
condicionado possui a capacidade de funcionar de forma eficiente para resistir a doenças e ser capaz de realizar atividades físicas com menor 
esforço. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os níveis de aptidão física de escolares do 6º e 8º ano do ensino fundamental de uma escola 
privada no município de Macaé-RJ. Para isso, foi realizado um estudo de caráter intencional. A amostra foi composta por 39 alunos com idades 
entre 11 a 16 anos de ambos os sexos, sendo 15 do sexo masculino e 24 do sexo feminino. Para avaliar a aptidão física foi utilizado o protocolo 
Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR), que utiliza as seguintes variáveis de medida: massa corporal; estatura; envergadura; índice de massa corporal 
(IMC); flexibilidade através do teste “sentar-e-alcançar”; resistência muscular localizada através do teste do exercício abdominal; potência de 
membros inferiores através salto horizontal; potência de membros superiores através do arremesso de medicine ball; e a velocidade de 
deslocamento através do teste de corrida de 20 metros. Além disso, um questionamento sobre a prática de atividade física foi realizado utilizando 
a seguinte pergunta: Você pratica atividade física fora do âmbito escolar? Foram obtidos os seguintes resultados: No teste do IMC, verificou-se 
que das 24 meninas avaliadas 50% se encontram fora dos padrões saudáveis, sendo três classificadas como obesas (12,5%), nove com excesso de 
peso (37,5%) e nenhuma com baixo peso. Para os meninos, 46,6% dos 15 avaliados apresentaram-se fora dos padrões saudáveis, sendo dois 
obesos (13,3%), 5 com excesso de peso (33,3%) e nenhum com baixo peso. A resposta à pergunta demonstrou que apenas 33,33% das meninas 
praticam esportes fora do ambiente escolar. Por outro lado, 66,66% dos meninos fazem outras atividades físicas. Nos testes referentes a aptidão 
física e desempenho motor foram obtidos os seguintes resultados para Zona de Risco para Saúde (ZRS): a) teste de flexibilidade (sentar e 
alcançar): 58,33% das meninas e 39,08% dos meninos encontram-se na ZRS; b) teste de resistência muscular abdominal (flexão de tronco total): 
45,83% das meninas e 53,32% dos meninos encontram-se na ZRS; c) medida da potência muscular de membros inferiores (salto horizontal): 
79,16% das meninas e 73,33% dos meninos encontram-se na ZRS; d) medida da potência muscular de membros superiores (arremesso de 
medicine ball): 87,49% das meninas e 53,32 dos meninos encontram-se  na ZRS.  e) teste de velocidade de deslocamento (corrida de 20 metros): 
87,49% das meninas e 79,99% dos meninos encontram-se na ZRS. Baseando-se nos dados acima, conclui-se que meninos e meninas 
apresentaram baixos níveis de aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho, pois ambos os grupos ficaram com mais de 50% dos 
componentes dentro da Zona de Risco a Saúde para a maioria das variáveis avaliadas. Portanto, pode-se afirmar que o grupo analisado possuí 
baixos níveis de aptidão física, apresentando risco a saúde relacionado futuramente com doenças coronarianas, cardiovasculares e diabetes tipo 
II, caso os hábitos de vida não sejam modificados.
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