
0 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE E 

BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA CARNEIRO 

 

 

 

 

 

SOFTWARE DE AVALIAÇÃO FÍSICA ONLINE (SAFO): 

análise do perfil antropométrico, pressão arterial, composição 

corporal e desempenho motor de adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolina-PE 

 2016 



1 

 

 MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA CARNEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE DE AVALIAÇÃO FÍSICA ONLINE (SAFO): 

análise do perfil antropométrico, pressão arterial, composição 

corporal e desempenho motor de adolescentes 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trabalho apresentado a Universidade Federal do 
Vale do São Francisco - UNIVASF, Campus 
Centro, como requisito da obtenção do título de 
Mestre.  

 

Orientador: Prof. Dr. Ferdinando Oliveira Carvalho 

Co-orientador: Prof. Dr. Ricardo Argenton Ramos  

 

 

 

Petrolina-PE 

2016  



2 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Integrado de Bibliotecas da UNIVASF. 
Bibliotecária: Luciana Souza Oliveira CRB5/1731 

 
  

    
Carneiro, Marcos Vinícius Oliveira 

C289s 
  

      Software de Avaliação Física Online (SAFO): análise do 
perfil antropométrico, pressão arterial, composição corporal e 
desempenho motor de adolescentes / Marcos Vinícius Oliveira 
Carneiro. -- Petrolina, 2016. 

  xv, 98f. : il. ; 29 cm. 
    
  Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde e Biológicas) 

- Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, 
2016. 

      
      Orientador: Prof. Dr. Ferdinando Oliveira Carvalho 

  
  1. Software de avaliação física. 2. Desempenho motor - 

Adolescentes. 3. Antropometria - Escolares. I. Título. II. 
Universidade Federal do Vale do São Francisco. 

                            
           CDD 796.072 



3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE E 

BIOLÓGICAS 

 
FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

Marcos Vinícius Oliveira Carneiro 

 

SOFTWARE DE AVALIAÇÃO FÍSICA ONLINE (SAFO): análise do perfil 

antropométrico, pressão arterial, composição corporal e desempenho motor de 

adolescentes. 

 
 

Dissertação apresentada como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre em 
Ciências com ênfase na linha de pesquisa 
Saúde, Sociedade e Ambiente, pela 
Universidade Federal do Vale do São 
Francisco. 

 
 

 
Aprovada em: _____de _____________ de _______. 

 
 
 
 

Banca Examinadora 
 
 

_____________________________________ 
Orientador: Ferdinando Oliveira Carvalho, Doutor, Universidade Federal do Vale do 

São Francisco.  
 
 

_____________________________________ 
Examinador externo: José Fernando Vila Nova de Moraes, Doutor, Universidade 

Federal do Vale do São Francisco. 
 
 

_____________________________________ 
Examinador externo: Bruno Otavio de Lacerda Abrahão, Doutor, Universidade 

Federal do Vale do São Francisco. 
  



4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, porque é Ele que pela sua infinita graça 

e misericórdia me dá a sabedoria, a força, a coragem e tudo quanto eu preciso da 

Sua parte. A Deus seja a honra, glória e o louvor para todo sempre, amém. 

 A minha esposa, companheira de todas as horas, e ao nosso filho que está 

para chegar, mas que já alegra o meu coração em cada instante, principalmente 

quando dá aquele chutezinho na mão de papai. 

 Aos todos os meus familiares, meus pais, meus irmãos, minha avó. Aos meus 

amigos e colegas de infância.  

 Ao grupo que compõem o programa de mestrado Ciências da Saúde e 

Biológicas da UNIVASF. 



5 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 Agradeço primeiramente a Deus pelo privilégio de estar realizando o sonho de 

concluir o mestrado. Grandes o Senhor fez em minha vida durante este período. 

 A minha esposa Daiana Estevão por toda paciência, pelo companheirismo, 

por estar comigo em todos os momentos, sorrindo, chorando, cobrando, 

incentivando, etc. Enfim a sua companhia, seu amor, seu carinho foi essencial para 

essa conquista. 

 Aos meus familiares por me apoiarem sempre. Meus pais Pedro Carneiro e 

Eva Maria por me terem como símbolo alegria. Meus irmãos Michele Carneiro, 

Pedro Junior e Túlio Carneiro pelo amor e carinho. Obrigado por tudo sempre. 

 A minha sogra Cilene da Silva e meu sogro Daví Estevão por todo o apoio, 

pelos conselhos e palavras de inspiração.  

Ao meu segundo pai Cícero Pinto e minha segunda mãe Marlene Pinto e 

meus amigos irmãos Vinícius e Altemar pelos grandes momentos, conversas, 

conselhos e palavras. 

 Aos amigos de infância Murilo Franca, Bruno Franca, Márcio (Gordinho), Erick 

Lima, Roberval (Peu), Frederic Melo, Vlademir Dourado (15inho) e demais que 

sempre me deram total apoio. Lembro sempre dessas palavras “Qualquer coisa que 

precisar é só ligar, a gente dar um jeito”. O menino do Asa Sul virou mestre (kkkkk). 

 Ao pastor Ivo Dias e todos os irmãos da família Canaã pelas orações e apoio. 

 Aos professores Absolon Matos, Elemar e Rogério Galvão que foram a minha 

base no início. Sem vocês eu não chegaria aqui, lembrarei sempre de vocês onde 

eu estiver. Professor Rogério Galvão, nunca esquecerei os conselhos, da ajuda, da 

cobrança, você é o meu paizão (hehe). 

 Aos colegas e amigos de mestrado Cleiton, Marcus Amando, Francisco 

Junior, Denise, Reginaldo e demais. Foi uma grande parceria e amizade. 

 Ao amigo Reginaldo Luiz Nascimento por os momentos de parceria, quebra 

cabeça, debates e estudos juntos. Foi essencial para meu aprendizado. 

 Aos alunos de iniciação científica Everaldo Araújo e Jackson Junior pela 

grande ajuda nas coletas de dados. 

 Ao professor Jadson Oliveira Lima pela parceria com o nosso projeto, por nos 

receber na sua instituição e auxiliar nas nossas dificuldades. A Robson Marques por 



6 

 

disponibilizar seu tempo para o deslocamento entre Petrolina-PE e Senhor do 

Bonfim-BA. 

 A todos os professores do programa de mestrado Ciências da Saúde e 

Biológicas pelos ensinamentos nas disciplinas e fora delas também. A secretária 

Paulina pela atenção sempre quando acionada.  

 Ao grande companheiro e parceiro deste projeto, o engenheiro da 

computação Alisson Amorim. Não tenho palavras para te agradecer pela sua 

paciência em fazer muitas mudanças desde o início do projeto, em explicar cada 

detalhe, na rapidez das respostas, nas sugestões, enfim, você é um profissional que 

merece todo reconhecimento pelo que você faz. Deixo aqui meus sinceros sinais de 

gratidão. 

 Ao professor Ricardo Argenton por aceitar na minha co-orientação e pelas 

dicas que foram cruciais para o desenvolvimento deste trabalho. 

 Ao professor Ferdinando Carvalho por me orientar, e não só isso, por cobrar 

mais de mim quando necessário, por me elogiar quando merecido, por me auxiliar e 

me ajudar no crescimento profissional e pessoal. São muitos os adjetivos aqui 

merecidos por você Ferdinando, afinal estamos juntos nesta parceria, que virou 

grande amizade, desde a primeira orientação ainda na graduação em 2010. Foram 

quatro orientações desde lá até aqui. Obrigado por tudo mesmo. 

 

  

  



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Sonhe e ouse sonhar, você nunca irá além dos seus 
sonhos” (Pr. Marco Feliciano). 

 
 



8 

 

RESUMO 
 
O aumento do sedentarismo junto à obesidade tem se torando cada vez mais 
frequente em idades precoces. Diante disso, auxílio da tecnologia pode ser eficaz na 
redução dos agravos a saúde infantil, porém há uma escassez no Brasil de 
ferramentas, sobretudo para escolares, que auxilie o professor na determinação dos 
níveis de saúde e atividade física da dessa população. O objetivo deste trabalho foi 
criar um software para avaliação física (SAFO) para crianças e adolescentes, 
verificando a usabilidade do mesmo e fazer a classificação dos alunos a partir do 
uso deste software. O SAFO foi criado em parceria com um engenheiro da 
computação e funciona online, necessitando que seja feito o cadastro. A corretitude 
dos dados foi feita utilizando a planilha do Excel. Os testes dispostos no SAFO 
aborda antropometria, composição corporal, pressão arterial (PA) e testes motores. 
As medidas que necessitam de cálculos (IMC, % gordura) foram feitas 
automaticamente pelo SAFO e as classificações de todas as variáveis de acordo 
com o sexo, idade e cor de pele seguindo as principais referências. A usabilidade do 
SAFO foi verificada através de um questionário com 7 professores de Educação 
Física. Além disso, selecionou-se 156 alunos, de ambos os sexos, entre 14 e 17 
anos, de 8 turmas de uma escola federal para fazer o teste do SAFO. Verificou-se 
uma boa usabilidade do SAFO em todos os itens analisados (facilidade de uso e 
manuseio, apresentação gráfica, rapidez, praticidade, precisão, etc). Até a 
atualização de janeiro de 2016 estavam cadastradas no sistema 127 pessoas de 21 
estados brasileiros e o Distrito Federal. O relatório gerado pelo SAFO apontou que 
os escolares de ambos os sexos possuem IMC normal para a idade, e os meninos 
apresentaram %G médio ótimo e as meninas %G alto. Além disso, o SAFO apontou 
um baixo rendimento motor para os escolares, principalmente entre as meninas. 
Para os meninos, houve desempenho ótimo somente na resistência 
cardiorrespiratória. Quando dividido por turmas, verificou fraco desempenho para 
força explosiva, velocidade e agilidade e melhores resultados para resistência 
cardiorrespiratória. Todas as turmas estiveram dentro da zona saudável e baixo 
risco cardiovascular de acordo com os indicadores antropométricos, e a PA 
classificada como normal em 100% e 87,5% das turmas entre os meninos e meninas 
respectivamente. Após download do banco de dados do SAFO, verificou-se 25% de 
alunos com excesso de peso, 43% com %G elevado, 7,7% com alto risco cardíaco 
de acordo com o perímetro da cintura, 23,7% com PAS acima do normal. Os 
meninos foram superiores no desempenho motor (DM) em relação às meninas, 
exceto para a flexibilidade. Ainda, a maioria dos alunos esteve abaixo da média para 
o DM, sendo: corrida de 20 metros (93,4%), arremesso de medicineball (89%), 
agilidade (89%), salto horizontal (68%) e corrida de 6 minutos (64,1%).  O SAFO 
demonstrou boa usabilidade, sendo recomendado para utilização de professores e 
demais profissionais na avaliação física de crianças e adolescentes. Além disso, o 
uso deste software demonstrou a necessidade de maior participação dos escolares 
em atividades que melhorem a capacidade motora.  
 

Palavras-Chave: Software. Avaliação Física. Adolescentes. Escolares. 
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ABSTRACT 
 

The increase in sedentary lifestyle along with obesity have become increasingly 

frequent at early ages. Thus, aid of technology can be effective in reducing injuries to 

children's health, but there is a shortage in Brazil tools, especially for school, to assist 

the teacher in determining the levels of health and physical activity of this population. 

The objective was to create software for physical evaluation (SAFO) for children and 

adolescents, verifying the usability of it and make the classification of students from 

the use of this software. The SAFO was created in partnership with an engineer of 

computing and work online, requiring it to be done the registration. The corretitude of 

the data was done using the Excel spreadsheet. The tests arranged in SAFO 

addresses anthropometry, body composition, blood pressure (BP) and motor tests. 

Measures that require calculations (BMI, %fat) were made automatically by SAFO 

and ratings of all variables according to sex, age and skin color following the main 

references. The usability of the SAFO was verified by a questionnaire with 7 physical 

education teachers. In addition, we selected 156 students, of both sexes, between 14 

and 17 years, 8 classes of a federal school to make the SAFO test. There was a 

good usability of SAFO in all analyzed items (ease of use and handling, layout, 

speed, convenience, accuracy, etc.). Until the update of January 2016 were 

registered in the system 127 people from 21 Brazilian states and the Federal District. 

The report generated by SAFO pointed out that the students of both sexes have 

normal BMI for age, and the boys showed great medium %F and girls %F high. In 

addition, the SAFO pointed a low performance engine for school, especially among 

girls. For boys, there was a great performance only in cardiorespiratory endurance. 

When divided by classes, found poor performance for explosive strength, speed and 

agility and better results for cardiorespiratory endurance. All classes were within the 

healthy zone and low cardiovascular risk according to anthropometric indicators, and 

the BP classified as normal in 100% and 87.5% of the classes for boys and girls 

respectively. After downloading SAFO database, there are 25% overweight students, 

43% %F higher, 7.7% at high cardiac risk according to waist circumference, 23.7% 

SBP above normal. The boys were superior engine performance (DM) compared to 

girls, except for flexibility. Still, most of the students was below average for the DM, 

being: race 20 meters (93.4%), medicineball pitch (89%), agility (89%), standing long 

jump (68%) and race 6 minutes (64.1%). The SAFO demonstrated good usability and 

is recommended for use of teachers and other professionals in the physical 

evaluation of children and adolescents. In addition, the use of this software has 

demonstrated the need for greater participation of students in activities that improve 

motor skills. 

Keywords: Software. Physical Assessment. Adolescents. Schoolchildren002E 
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1. INTRODUÇÃO 

A mudança do estilo de vida, incluindo exercícios físicos, faz parte das 

condutas recomendadas para a atenção primária às doenças crônicas não 

transmissíveis (COELHO et. al., 2010). Nos últimos anos, estudos realizados com 

crianças e adolescentes em diferentes localidades têm trazido valiosas informações 

sobre os níveis de atividade física e saúde dessa população (BORGES, BORIN & 

MARCO, 2010).  

Segundo Barnhart et al. (2003), uma pequena parcela da população infantil 

em idade escolar, entre 5 e 10%, sem qualquer condição médica, apresenta 

problemas de coordenação motora que comprometem o desempenho não só nas 

aulas de educação física, mas nas tarefas cotidianas. Em contra partida, a prática de 

atividade física sistemática consegue exercer influência positiva no desempenho 

motor (DM) de crianças pré-escolares (PALMA, CAMARGO & PONTES, 2012). 

Diante disso, o ambiente escolar é essencial na melhora desses fatores, 

apresentando normalmente um rico e amplo espaço para o desenvolvimento de 

atividade física (BORGES, BORIN & MARCO, 2010). Ainda, a participação em 

atividades extraescolar, como em escolinhas de modalidades esportivas, tem 

influencia na melhora significativa do DM (NAZARIO & VIEIRA, 2014). 

Todavia, ainda hoje no Brasil, existem poucas opções de ferramentas que 

buscam auxiliar o professor na determinação dos níveis de qualidade de vida, saúde 

e atividade física da população infanto-juvenil. Logo, com o avanço da tecnologia, o 

uso de softwares através da internet pode se tornar uma ferramenta imprescindível, 

de rápido acesso e baixo custo, para os profissionais que trabalham com os 

adolescentes, principalmente professores de educação física, na determinação de 

fatores associados à saúde do público infanto-juvenil, como: percentual de gordura 

corporal, níveis de pressão arterial (PA), DM entre outros e a comparação com 

referências nacionais e internacionais. 

Desta maneira, torna-se importante o trabalho interdisciplinar por meio da 

interação entre diferentes disciplinas que envolvam parâmetros da saúde e 

tecnologia (computação) buscando atingir um objetivo comum (MEIRELES & 

ERDMANN, 1999), uma vez que, segundo Vilela e Mendes (2003), a 

interdisciplinaridade tem sido a alternativa de alcançar uma resposta para a 
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complexidade que caracteriza o mundo atual com seus desafios, dentre os quais os 

problemas na área da saúde. 

O desenvolvimento de softwares, como por exemplo, para buscar melhora 

dos hábitos alimentares tem se tornado cada vez mais comum (EJTAHED et al., 

2013; PÉREZ-LLAMAS et al., 2012). Todavia, na área da educação física, os 

softwares online para avaliação física de adolescentes no Brasil ainda são escassos. 

Segundo Pieniak et al. (2009), os meios de comunicação, incluindo mídia impressa, 

televisão, internet e software são ferramentas educacionais necessárias. Desta 

maneira, a avaliação computadorizada pode fornecer feedback automático, 

adaptado para o indivíduo que tem efeito motivador e informativo (EJTAHED et al., 

2013).  

Porém, nos últimos anos, a maioria das atividades que os jovens têm 

participado é de característica sedentária, como assistir TV e participar de jogos 

eletrônicos (RAUBER et al., 2013). De acordo com Dutra et al. (2014), em estudo 

com crianças de 8 anos do Sul do Brasil, o tempo gasto assistindo TV é associado 

inversamente com a atividade física e positivamente com o excesso de peso. 

Portanto, verificar o nível de atividade física de crianças e adolescentes torna-se 

cada vez mais importante, uma vez que a inatividade física é traduzida por um 

aumento de gordura corporal (BERGMANN et al., 2008; PIERINE et al., 2006) e 

consequentemente outros problemas de saúde, como hipertensão arterial (HA).  

Bergmann et al. (2009) apontam que os níveis de gordura corporal têm 

aumentado em crianças e adolescentes brasileiros, contribuindo para o aumento da 

prevalência de sobrepeso e obesidade nesta faixa etária, sendo necessária uma 

maior intervenção e acompanhamento para essa população.  

Da mesma forma, faz-se necessário também o monitoramento da PA com 

frequência de crianças e adolescentes (ARAÚJO et al., 2007), visto que a HA e 

outros fatores de risco cardiovasculares podem-se iniciar na infância (ALMEIDA et 

al., 2011; CUNNINGHAM, 2005), havendo a necessidade de intervenções 

educativas para a prevenção primária (ALMEIDA et al., 2011). Ainda, crianças com 

PA elevada têm maiores riscos de doença cardiovascular na idade adulta 

(CUNNINGHAM, 2005). 

 Ainda, necessita-se de mais estudos epidemiológicos representativos no 

Brasil avaliando a qualidade de vida, saúde e atividade física da população infanto-

juvenil. Sendo assim, o desenvolvimento da informática nos últimos anos pode 
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facilitar as tarefas dos pesquisadores ao mesmo tempo em que consegue o 

tratamento e armazenamento ordenado e seguro de um banco de dados elevado 

para estudos com grande população (PÉREZ-LLAMAS et al., 2012). Dessa maneira, 

alguns autores enfatizam a necessidade de programas de promoção de saúde em 

diversas populações, sobretudo em escolares (BARROS et al., 2012; GONÇALVES 

et al., 2014), uma vez que a juventude é uma das fases ideais para a realização de 

intervenções que vise a aquisição de hábitos saudáveis (NAHAS et al., 2007).  

 Na perspectiva da qualidade de vida, a literatura indica que um número 

elevado de adolescentes não atinge as recomendações atuais relacionadas à prática 

de atividade física e hábitos alimentares saudáveis (HALLAL et al., 2006). Neste 

sentido, há uma grande necessidade do compartilhamento de informações sobre a 

implementação de programas de avaliação física, assim como o desenvolvimento e 

avaliação de intervenções práticas (CDC, 2002). Os rápidos avanços da informática 

dos últimos anos podem ser aplicados na investigação na nutrição humana (PÉREZ-

LLAMAS et al., 2012), bem como as demais áreas afins. 

Segundo o Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC, 2002) 

os programas de avaliação de atividade física são importantes fontes de 

informações para profissionais da saúde sobre quais são as melhores formas de 

desenvolver e implementar programas de atividade física. Nesse contexto, verifica-

se a necessidade destes programas no Brasil voltado para o público infanto-juvenil.  
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Geral 

 Criar um software online (SAFO) para avaliação do perfil antropométrico, 

pressão arterial, gordura corporal e desempenho motor de adolescentes. 

 

Específicos  

 Verificar a usabilidade do SAFO para os professores de Educação Física. 

 Fazer a avaliação de adolescentes para uso do SAFO. 

 Estender a divulgação do SAFO por todo território nacional através dos meios 

de comunicação e redes sociais.  

 Fazer a classificação do perfil antropométrico, pressão arterial, gordura 

corporal e desempenho motor dos adolescentes a partir do banco de dados 

do SAFO. 

 Fazer uma comparação das variáveis mensuradas entre meninos e meninas a 

partir do banco de dados do SAFO. 

 Fazer a correlação entre os indicadores antropométricos com os testes 

motores e a pressão arterial nos escolares a partir do banco de dados do 

SAFO. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Excesso de peso em crianças e adolescentes 

O aumento descontrolado do peso corporal em crianças e jovens levando-os 

ao sobrepeso e a obesidade tem se tornado um problema epidêmico, visto que 

vários países ao redor do mundo enfrentam o crescimento do número de pessoas 

obesas (KARNIK & KANEKAR 2012; OECD 2012). 

No Brasil, dados mostrados na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

2008-2009 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) alertam para o 

aumento do sobrepeso, onde em torno de 33,5%, das crianças na faixa etária 

compreendida entre cinco e nove anos são acometidas por este fator, dos quais 

16,6% do total de meninos e 11,8% da meninas eram obesos (BRASIL, 2009). 

Esses valores permanecem altos com o avanço da idade, uma vez que, ainda 

segundo dados do IBGE (BRASIL, 2010) 20% da população brasileira entre 10 e 19 

anos está com excesso de peso (sobrepeso ou obesidade).  

Aschar et al. (2014) verificaram uma tendência crescente de sobrepeso e 

obesidade com o passar dos anos, isso tanto para as meninas quanto para os 

meninos. O aumento da prevalência da obesidade pode se dar devido às mudanças 

cada vez mais evidentes no estilo de vida nos últimos anos, o que resulta em um 

desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia. (LLARGUES et al., 2009). A 

obesidade na infância e adolescência representa um prognóstico de adulto obeso, o 

qual estará exposto a padecer mais facilmente de doenças crônicas e 

cardiovasculares (ROSANELI et al., 2014), uma vez que, a prevalência de excesso 

de peso na infância é fator de risco para HA durante adolescência e idade adulta 

(AOUNALLAH-SKHIRI et al., 2012).  

Neste sentido, crianças obesas têm até oito vezes mais chances de 

desenvolverem HA, seguido do colesterol elevado e do diabetes (SBC, 2010). Logo, 

quanto mais tempo o indivíduo se mantém obeso, maior é a chance das 

complicações ocorrerem, assim como mais precocemente (MELLO, LUFT & 

MEYER, 2004).   

Altos níveis de obesidade apresentam relação com diversas doenças crônicas 

e disfunções fisiológicas, como HA, diabetes tipo 2, declínio no bem estar físico e 

psicológico, infartos, dislipidemia e resistência a insulina (FRIEDEMANN et al., 2012; 

OSTBYE et al., 2010; ROMUALDO, NÓBREGA & ESCRIVÃO, 2014). Neste sentido, 
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estudos observaram que adolescentes com sobrepeso apresentam riscos à saúde 

semelhantes aos obesos para os valores de glicemia de jejum, colesterol total, LDL 

colesterol, HDL colesterol e triglicerídeos (ROMERO et al., 2014), assim como para 

elevados níveis de pressão arterial (ANTONINI et al., 2014). 

Uma medida já verificada em estudos para o combate e prevenção da 

obesidade é a pratica de atividades físicas regulares (SILVA et al., 2008; STABELINI 

NETO et al., 2013). Ferreira (2013) identificou a relação direta entre o nível de 

atividade física e a obesidade corporal, onde adolescentes eutróficos mostraram 

melhores níveis de aptidão física do que adolescentes com sobrepeso e obesidade, 

apresentando melhores níveis de força e aptidão cardiorrespiratória. Logo, quanto 

mais regular for a prática de atividades físicas somada a bons hábitos alimentares, 

maior será a probabilidade das crianças se manterem saudáveis (ANDAKI et al., 

2013; HILL 2009). 

As respostas fisiológicas da realização de atividades físicas regulares de 

acordo com o gênero ainda são contraditórias, visto que alguns estudos mostram 

que meninos tendem a ter um maior nível de atividade física e menores fatores 

associados ao risco de obesidade (HUME et al., 2012; KONG et al., 2010), enquanto 

outros estudos demonstram que meninas tendem a ter uma menor frequência de 

prática de exercícios e maiores fatores de risco para sobrepeso e obesidade 

(FARIAS JUNIOR et al., 2009; SCHWARTZ et al., 2013). Algumas intervenções, 

porém, não encontraram respostas diferentes em relação ao gênero e a faixa etária 

(ANDAKI et al., 2013; ASCHAR et al., 2014). 

Portanto, o ambiente se mostra como um dos principais fatores que 

influenciam para o aumento da obesidade, evidenciando que um conjunto de 

atitudes que envolvem a família, a escola, o planejamento urbano, os serviços de 

saúde, os meios de comunicação e da indústria alimentar são necessárias 

(BARROS et al., 2012; RODRIGUES et al., 2011). 

 

3.1.2 Avanço do excesso ao longo dos anos no Brasil (Dados da POF-IBGE) 

 Ao longo dos anos, verificou-se uma mudança de direção nos dados nos 

referente aos aspectos nutricionais e composição corporal de crianças e 

adolescentes no Brasil. Esses dados são relatados nos gráficos a seguir através da 
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Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) entre os anos de 1974 e 2009. 

  Ao longo destes 34 anos (1974-75 a 2008-09) os dados da POF-IBGE 

indicam que, enquanto o déficit de peso reduziu aproximadamente 64% nos meninos 

da população infantil brasileira (gráfico 1), o excesso de peso aumentou 5,86 vezes 

(de 3,7% para 21,7%) e a obesidade 14,75 vezes (0,4% para 5,9%). 

 
Gráfico 1 - Análise percentual dos indicadores antropométricos ao longo dos anos 
(1974-75 a 2008-09) de meninos entre 10 e 19 anos.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da POF. 
 

 Entre as meninas (gráfico 2), apesar de os valores de excesso de peso e 

obesidade ser maior do que os meninos na primeira pesquisa (1974-75), o aumento 

ocorrido ao longo dos anos foi proporcionalmente menor, e no na última pesquisa 

(2008-09) os valores entre os meninos já estavam maior para excesso de peso 

(21,7% versus 19,4%) e obesidade (5,9% versus 4,0%) em relação às meninas. 

Desde a POF de 1974-75 até 2008-09, o excesso de peso aumentou 2,5 vezes e a 

obesidade 5,7 vezes entre as meninas de 10 a 19 anos. O déficit de peso reduziu 

aproximadamente 41% no mesmo período. 

 Ao fazer-se a análise do aumento por período (quadro 1), verifica-se que tanto 

o excesso de peso quanto a obesidade tiveram o maior aumento entre as pesquisas 

dos anos de 1989 e 2002-03 nos meninos (9% e 2,6% respectivamente) e entre os 

anos de 1974-75 e 1989 nas meninas (6,3% e 1,5% respectivamente). 

 Contudo, as POF feitas pelo IBGE foram realizadas com intervalos de tempos 

diferentes, e por isso, ao dividir o aumento das variáveis por ano, verifica-se que o 
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maior aumento ocorreu entre os anos de 2002-03 e 2008-09, com média anual de 

aumento do excesso de peso de 0,83% e 0,7% por ano e da obesidade de 0,3% e 

0,16% por ano em meninos e meninas respectivamente. Este aumento da 

prevalência de sobrepeso no Brasil está próximo aos países desenvolvidos que na 

década passada já era estimado em 1% ao ano (LOBSTEIN et al., 2004). 

 

Gráfico 2 - Análise percentual dos indicadores antropométricos ao longo dos anos 
(1974-75 a 2008-09) de meninas entre 10 e 19 anos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da POF. 
 

Quadro 1 - Avanço do excesso de peso e obesidade por período ao longo dos anos 
em jovens brasileiros com idade entre 10 e 19 anos  

Período em anos 

entre as POF 

MENINOS MENINAS 

Exc. de Peso Obesidade Exc. de Peso Obesidade 

1974-75 → 1989 

(15 anos) 

4%  

(0,26%/ano) 

1,1%  

(0,07%/ano) 

6,3%  

(0,42%/ano) 

1,5%  

(0,1%/ano) 

1989 → 2002-03 

(13 anos) 

9% 

(0,69%/ano) 

2,6% 

 (0,2%/ano) 

1,2% 

(0,09%/ano) 

0,8% 

 (0,06%/ano) 

2002-03 → 2008-09 

(06 anos) 

5%  

(0,83%/ano) 

1,8%  

(0,3%/ano) 

4,3%  

(0,7%/ano) 

1%  

(0,16%/ano) 

1974-75 → 2008-09 

(34 anos) 

18%  

(0,52%/ano) 

5,5% 

 (0,16%/ano) 

11,8%  

(0,52%/ano) 

3,3% 

 (0,09%/ano) 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da POF. 
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 Os gráficos 3 e 4 apontam o avanço percentual do excesso de peso entre a 

primeira e a última POF nas regiões brasileiras em meninos e meninas 

respectivamente. Percebe-se que a região Sul e Sudeste foram as regiões com 

maior aumento de excesso de peso em ambos os sexos. Além disso, torna-se 

preocupante o grande aumento do excesso de peso nas regiões norte e nordeste, 

onde o déficit de peso era predominante nos anos anteriores. Entre os meninos, o 

aumento do excesso de peso entre os anos na região nordeste foi a menor, 

enquanto que para as meninas só foi menor que as regiões sul e sudeste.  

 Rech et al. (2009) observaram uma prevalência de excesso de peso de 

aproximadamente 20% em crianças de 7 a 12 anos de uma cidade serrana do Rio 

Grande do Sul. Já no estudo de Pierine et al. (2006), o quantitativo de escolares com 

sobrepeso foi superior a 30% na cidade de Botucatu-SP entre 441 indivíduos de 6 a 

18 anos. Estes números refletem o aumento do excesso de peso reportado nos 

estudos da POF apontados. 

 

Gráfico 3 - Avanço percentual do excesso de peso por região entre os anos 1974-75 
e 2008-09 de crianças e adolescentes (10 a 19 anos) do sexo masculino 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da POF. 
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Gráfico 4 - Avanço percentual do excesso de peso por região entre os anos 1974-75 
e 2008-09 de crianças e adolescentes (10 a 19 anos) do sexo feminino  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da POF. 
 

3.2 Fatores associado ao excesso de peso 

3.2.1 Alimentação em crianças e adolescentes  

 Segundo a Organização Mundial da Saúde, é importante desenvolver hábitos 

alimentares saudáveis entre crianças e adolescentes para sua manutenção na vida 

adulta e consequentemente a redução de risco de doenças (WHO, 2003). Nesse 

contexto, afirma-se que hábitos alimentares, saudáveis ou não, adquiridos e 

consolidados na adolescência, possuem forte potencial de perpetuação na vida 

adulta (MIKKILA et al., 2004). No que diz respeito à alimentação na infância com 

consequência para obesidade, é apontado que uma criança que nunca recebeu 

aleitamento materno tem a probabilidade duas vezes maior de ser obeso (CURRIE 

et al., 2008). 

 Além disso, sabe-se que as práticas alimentares inadequadas são cada vez 

mais frequentes entre adolescentes, sendo o seu padrão alimentar caracterizado 

pelo consumo excessivo de refrigerantes, açúcares e comidas de preparação rápida 

(fast food) e reduzida ingestão de hortaliças e frutas. Também se torna preocupante 
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a exclusão de algumas refeições diárias. Essas mudanças vêm ocorrendo 

particularmente no que se refere à redução no consumo de cereais, leguminosas, a 

substituição da gordura animal por óleos vegetais, bem como ao aumento no 

consumo de ovos e de leite e seus derivados (VEIGA, CUNHA & SICHIERI, 2004). 
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Em resumo, tais alterações tiveram como consequência a redução da participação 

dos carboidratos na dieta e um aumento na participação dos lipídeos (MONTEIRO et 

al., 2000). 

 A baixa adesão de jovens às recomendações nutricionais de seus países tem 

sido demonstrada (SEBASTIAN et al., 2009). Neste sentido, um estudo verificou que 

adolescentes europeus consomem metade da quantidade recomendada de frutas e 

legumes e menos de dois terços da quantidade recomendada de leite e derivados 

(DIETHELM et al., 2012). Resultados semelhantes foram observados na China em 

2012, onde apenas 9%, 14% e 6% dos adolescentes pesquisados atingiram os 

níveis mínimos diários recomendados de ingestão de legumes, frutas e produtos a 

base de soja e nozes respectivamente (ZHANG et al., 2012). Da mesma forma, um 

estudo nacional mostrou que a adoção de padrões de alimentação inadequados tem 

gerado a emergência de novos problemas de saúde na população infantil brasileira 

(SOUZA & RÉVILLION, 2012). 

 Um estudo verificou um alto consumo de alimentos não saudáveis como 

doces, refrigerantes, frituras e salgados, bem como o baixo consumo de frutas e 

hortaliças em escolares do ensino fundamental da rede pública municipal da cidade 

do Rio de Janeiro (CASTRO et al., 2008). Em outro estudo, avaliaram-se as práticas 

alimentares de adolescentes entre 10 e 17 anos matriculados na rede pública de 

ensino da cidade de Piracicaba-SP, e foi revelado que 83,8% e 36,7% apresentaram 

ingestão energética e de lipídeos, respectivamente, acima das recomendações 

(CARMO et al., 2006).  

 De modo abrangente, diversos estudos nacionais e internacionais sobre 

fatores de risco e de proteção comportamentais relacionados à saúde em 

adolescentes, como o Global School-based Student Health Survey, o Youth Health 

Risk Beahaviour Surveillance System, o Health Behaviour in School-aged Children 

Study e a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (2008), mostram que o estilo de 

vida adotado por crianças e adolescentes não é saudável, incluindo baixo consumo 

de frutas, inatividade física e a inabilidade de manter um peso corporal saudável. 

 Além disso, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Agencias 

de Publicidade aponta que o Brasil é o terceiro país em investimentos em 

publicidade no mundo, sendo que 89,7% dos alimentos anunciados destinados a 

crianças são ricos em gordura, açúcar ou têm baixo teor nutricional (HENRIQUES, 

2008).  
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 Portanto, diversos fatores influenciam para que os adolescentes desenvolvam 

maus hábitos alimentares, tornando-se fundamental a conscientização desse público 

quanto à qualidade e os benefícios de cada tipo de alimento. Desta forma, a 

Sociedade Brasileira de Pediatria (2009) chama a atenção para a importância da 

avaliação nutricional de crianças e adolescentes, uma vez que esta auxilia em ações 

de promoção à saúde e prevenção de doenças, através da detecção de distúrbios 

nutricionais, como desnutrição e obesidade. A avaliação do consumo alimentar 

constitui uma ferramenta primordial para a prevenção e intervenção precoce sobre 

os fatores de risco cardiovascular durante a infância (COELHO et al., 2015). 

 Diante disso, ao explorar os saberes de adolescentes entre 14 e 17 anos de 

um colégio público de Petrópolis-RJ sobre o que seria uma alimentação saudável, 

Silva, Teixeira & Ferreira (2012) apontaram que quando o paladar para 

determinados sabores e consistências não são desenvolvidos ainda na infância, 

torna-se difícil incorporar certos tipos de alimentos no cardápio diário mais adiante. 

 

3.2.2 Comportamento sedentário em crianças e adolescentes 

Fatores como a prática de atividades físicas regulares, tempo para descanso 

e lazer e um equilibrado consumo alimentar, quando associado a outros hábitos 

saudáveis, levam crianças e adolescentes a adotarem um bom estilo de vida, como 

pode ser observado em estudos recentes (BOCK et al., 2014; CHEN et al., 2014). A 

realização de atividade física regular e melhoria da qualidade durante a infância, 

além de levar a uma melhoria das variáveis fisiológicas e morfológicas, podem 

resultar em outros benefícios sobre a saúde infantil como melhoras no 

desenvolvimento psicológico e cognitivo (STARC & STREL 2012; TRUDEAU & 

SHEPHARD 2008).  

A escola é um ambiente que pode ser propício para o incentivo maciço de 

hábitos saudáveis, pois intervenções feitas no âmbito escolar demonstraram ser 

eficientes em promover melhora no estilo de vida e saúde (KRIEMLER et al., 2011). 

Porém, a não manutenção destes comportamentos durante a infância tem influência 

direta durante toda a vida, como por exemplo, no surgimento do sobrepeso e 

expansão para a obesidade (COELHO et al., 2012), uma vez que muitas 

características da fase adulta são adquiridas ou estabelecidas durante fase inicial da 
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vida, tornando essencial o acompanhamento mais próximo durante este período 

(LIPPO et al., 2010). 

 Contudo, estudos tem visto que cada vez mais os hábitos das crianças, 

jovens e adolescentes seguem o caminho inverso, e a partir disso, a taxa de 

obesidade infantil em vários países do mundo tem aumentado copiosamente nos 

últimos anos (OGDEN et al., 2012; ROBERTS et al., 2012) e junto a ela a HA, a 

dislipidemia, a intolerância à glicose, apneia obstrutiva do sono e depressão 

(ABRAMS et al., 2011; LUPPINO et al., 2010), tornando assim a qualidade de vida 

dessa população prejudicada (GRIFFITHS, PARSONS & HILL, 2010; POETA, 

DUARTE & GIULLIANO, 2010). 

A inatividade física se encontra em níveis cada vez maiores em jovens e 

adolescentes de todo o mundo, os quais estão adotando costumes mais passivos, 

com menos exercícios físicos (TRANG et al., 2009). Um estudo nos Estados Unidos 

investigou o tempo diário gasto em atividades físicas moderadas a vigorosas ao 

longo do tempo (5 aos 19 anos) através da participação de esportes e tempo vendo 

TV. Os autores relataram que os jovens se mantiveram nas seguintes categorias: 

consistentemente inativos (14,9%), manteve-se ativos (18,1%), reduziu a atividade 

física moderada (52,9%), e reduziu a atividade física intensa (14,1%) (KWON et al., 

2015). 

No Brasil, um estudo demonstrou uma taxa de sedentarismo elevada, 

atingindo 93,5% de crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio de 

Maceió-AL, sendo a maior prevalência entre os adolescentes e entre as meninas 

(RIVERA et al., 2010). Da mesma forma, outro estudo realizado na cidade de 

Aracajú-SE apontou 85,2% e 69,8% das meninas e meninos respectivamente, 

classificados como sedentários. Além disso, o estudo aponta que crianças do sexo 

feminino com nível de atividade física inadequado passam mais horas em frente à 

televisão (p<0,05) em relação àquelas com níveis de atividade física adequados 

(SILVA et al., 2009). Neste sentido, da Silva et al. (2009) verificou que 37,7% e 

39,1% de estudantes do sexo masculino e feminino respectivamente de Santa 

Catarina apresentavam comportamento sedentário (≥4 horas/dia em frente a TV, 

vídeo game ou computador). 

 Além do comportamento sedentário, os adolescentes tem praticado cada vez 

menos atividade física tanto na escola quanto no seu cotidiano. Diante disso, Silva e 

Silva (2008) demonstraram que os adolescentes são pouco ativos no lazer, 
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principalmente entre as meninas (81,5%) e entre pessoas de renda média (77,1%) e 

baixa (76,1%). Outro estudo verificou uma proporção de 48,6% (IC95%:46,5-50,6) 

de estudantes ausentes nas aulas de educação física (da SILVA et al., 2009). Os 

estudos citados acima também relataram que, com o avançar da idade, os jovens 

apresentam uma maior razão de chance (OR 1,15 - IC95% 0,81-1,61) de ser pouco 

ativo (SILVA & SILVA, 2008) e uma alta razão de prevalência (RP 2,19 - IC95% 

1,73-2,77) de não participarem das aulas de educação física (da SILVA et al., 2009). 

O comportamento sedentário é mais frequente em adolescentes do que em crianças 

e no sexo feminino (OEHLSCHLAEGER et al., 2004). 

 A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2011) estabelece recomendações 

que são importantes para a prática de atividade física em crianças e adolescentes 

entre 5 e 17 anos, em que cita que todos deverão praticar atividades físicas 

diariamente mediante jogos, brincadeiras, esportes, recreação, educação física ou 

programas de exercícios físicos, no contexto familiar, escolar e atividades 

comunitárias. De acordo com as recomendações, os jovens devem acumular pelos 

menos 60 minutos de atividade física de moderada a intensa por dia a fim de buscar 

melhora da aptidão cardiorrespiratória e muscular, a saúde óssea, cardiovascular e 

metabólica deste público. 

 Contudo, um estudo chama a atenção para a elevada proporção de jovens 

(62% do sexo feminino e 57% masculino) que não têm aulas de educação física na 

escola (RIVERA et al., 2010), considerando que a Lei de Diretrizes e Bases 

estabelece a sua obrigatoriedade nos ensinos fundamental e médio (BRASIL, 1996). 

Enquanto isso, da Silva et al. (2009) verificou que 51% e 46,1% de meninos e 

meninas respectivamente, com idade entre 15 e 19 anos, não participavam das 

aulas de educação física escolar, principalmente entre aqueles com maior idade 

(65,4%), menor renda familiar (51,6%), fumantes (57,1%), consumidores de bebida 

alcoólica (51%) e entre os moradores da zona rural (50,7%).  

 A importância da prevenção de fatores de risco e de má qualidade de vida 

ainda nos estágios primários através da promoção de bons hábitos e 

conscientização em geral torna-se essencial para que o comportamento de crianças 

e adolescentes venha a se tornar um objeto a mais no tratamento da obesidade 

pediátrica (MEYER et al., 2014). Nesse contexto, um aspecto fundamental é a 

intervenção da escola e principalmente dos professores, uma vez que, professores 

de educação física especializados trazem maior qualidade de prestação de aula em 
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comparação com os professores generalistas (BOCK et al., 2014), assim como, 

melhoria na qualidade da prática no início da escolarização. Ortega et al. (2008) 

mostraram que a participação em atividades físicas intensas deve começar antes do 

estirão de crescimento. Todavia, Magnusson Sveinsson & Johannsson (2011) 

observaram que menos de 15% dos meninos e 5% das meninas respectivamente de 

9 anos (n=662) que alcançavam mais de 60 minutos por dia de atividades física 

elevada. Para os adolescentes de 15 anos (n=661), esses valores são de 

aproximadamente 8% para os meninos 3% para as meninas. 

Portanto, é importante ressaltar que a realização de exercícios físicos entre 

crianças e adolescentes deve ser continuamente estimulada, pois embora grande 

parte das doenças relacionadas ao sedentarismo somente se manifeste na fase 

adulta, sabe-se que seu desenvolvimento pode se iniciar na infância ou na 

adolescência (BEAGLEHOLE et al., 2011). 

 

3.3 Desempenho motor (DM) na infância e adolescência  

 O DM pode ser analisado através vários componentes, tais como, a 

resistência cardiorrespiratória, força e resistência muscular, flexibilidade, velocidade, 

potência, agilidade, coordenação e equilíbrio (ACSM, 2009). Diante disso, diversos 

estudos tem buscado analisar o DM da população desde as idades iniciais 

(NAZARIO & VIEIRA, 2014; PALMA, CAMARGO & PONTES, 2012).  

 Esta variável é influenciada desde a fase infantil da criança, de maneira que, 

diversos fatores podem colocar em risco o curso normal do seu desenvolvimento. 

Dentre as principais causas de atraso motor encontram-se: distúrbios 

cardiovasculares e respiratórios, infecções neonatais, desnutrição, baixas condições 

socioeconômicas, nível educacional precário dos pais e prematuridade (WILLRICH 

et al., 2008). Além disso, outras discussões tem incluído o papel do ambiente no 

processo de desenvolvimento motor (NAZARIO & VIEIRA, 2014). 

 Segundo Barnhart et al. (2003), uma pequena parcela da população infantil, 

aproximadamente de 5 a 10%, em idade escolar, sem qualquer condição médica, 

apresenta problemas de coordenação motora que comprometem o desempenho não 

só nas aulas de educação física, mas nas tarefas cotidianas. Em contra partida, a 

prática de atividade física sistemática consegue exercer influência positiva no DM de 

crianças pré-escolares (PALMA, CAMARGO & PONTES, 2012). Dessa forma, o 
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ambiente escolar pode ser determinante na melhora desses fatores, uma vez que se 

apresenta como rico e amplo espaço para o desenvolvimento de atividade física 

(BORGES, BORIN & MARCO, 2010). 

  Além disso, a educação física escolar pode ser uma estratégia efetiva para 

aumentar a atividade física entre estudantes, principalmente no Brasil, onde esta 

disciplina é obrigatória (BRACCO et al., 2006). De acordo com o estudo de Braga et 

al. (2009), é importante que haja uma intervenção estruturada para provocar 

alterações no desenvolvimento motor, uma vez que tais efeitos podem estar 

associados  à especificidade da intervenção e serem decorrentes dela. Carneiro et 

al. (2013) mostraram que o oferecimento de somente metade das aulas (50%) na 

escola com atividades esportivas, não teve influência para melhora do DM de 

adolescentes, entre 14 e 16 anos. Após dois meses de aulas, o estudo citado 

apontou queda no rendimento em 28,5% e 57% dos testes nos meninos e meninas 

respectivamente. 

 Diante disso torna-se importante o direcionamento de maior tempo para a 

prática de atividades físicas, tanto no contexto escolar como em outras atividades 

esportivas diárias. O estudo de Nazario e Vieira (2014) apontou que crianças que 

participaram somente das aulas de educação física tiveram menores níveis de DM 

em relação àquelas que estavam engajadas em escolinhas de modalidades 

esportivas.  

 Estudos que relacionaram variáveis psicológicas, motoras e físicas e 

analisaram a influência de um programa de intervenção motora na percepção de 

competência e no DM de crianças, evidenciaram que crianças com uma boa base 

motora demonstraram vantagens em muitas situações como na aprendizagem de 

habilidades complexas e na precisão dos movimentos, contribuindo para melhora na 

percepção de competência (TEIXEIRA et al., 2008).  

 Neste sentido, Palma, Camargo e Pontes (2012) verificaram que crianças pré-

escolares, com idade entre 4 e 6 anos, que praticavam atividade física por no 

mínimo duas vezes na semana possuíram DM superior em relação àquelas que não 

praticavam. Além disso, crianças entre 6 e 7 anos de idade, que participaram de 

atividade de intervenção motora durante as aulas de educação física tiveram 

desempenho significativamente superior àquelas sem intervenção (BRAGA et al., 

2009). Desta forma, pode-se sugerir que a Educação Física nos anos iniciais do 
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Ensino Fundamental tem papel importante para garantir o desenvolvimento motor 

esperado em crianças no final da primeira década de vida (CONTRIM et al,. 2010). 

 Contudo, ao longo de muito tempo, para alguns profissionais, a atuação de 

um professor de Educação Física, propiciando prática estruturada e informação 

apropriada, deveria ocorrer apenas por volta dos dez anos de idade, com a 

introdução de habilidades motoras específicas às modalidades desportivas, mas a 

visão de que crianças adquirem as habilidades motoras fundamentais naturalmente, 

ou seja, sem a necessidade de atuação de um profissional e de prática estruturada 

não corresponde à realidade (GALLAHUE & DONNELLY, 2008). Portanto, há 

sugestões de que caso essas habilidades motoras fundamentais não sejam 

desenvolvidas em sua plenitude, a participação efetiva em brincadeiras, jogos, 

danças, atividades recreativas, esportivas, bem como a realização de atividades 

diárias, pode ser comprometida (CLARK, 2007; COOLS et al., 2008; GALLAHUE & 

DONNELLY, 2008). 

 O estado nutricional é um fator que também pode estar associado ao 

desenvolvimento de habilidades motoras na primeira fase de vida, tanto para 

crianças obesas quanto para desnutridas. Marramarco et al. (2012) verificaram uma 

maior frequência de DM muito pobre para grandes obesos (80%), obesos (59,4%) e 

desnutridos pregressos (38,5%) respectivamente. 

  

3.3.1 Desempenho motor e rendimento escolar 

 A aquisição de bons níveis de desenvolvimento motor desde a infância é 

fundamental para a ampliação das diversas habilidades motoras básicas como 

andar, correr, saltar, arremessar, etc. (MEDINA & MARQUES, 2010). Além disso, a 

dificuldade de aprendizagem desde as fases iniciais também tem sido uma grande 

preocupação por parte dos pais e educadores. Neste sentido, a interação entre a 

prática de atividade física e DM com o rendimento escolar tem sido investigada em 

diversos estudos (BRADLEY, KEANE & CRAWFORD, 2012; SILVA & BELTRAME, 

2011; SILVA et al., 2012).  

 Diante disso, parece haver uma correlação direta entre o DM e rendimento 

escolar, na qual a educação motora exerce influência positiva na leitura, escrita e 

atenção de crianças com dificuldade de aprendizagem (GREGÓRIO et al., 2002). 

Neste sentido, Silva e Beltrame (2011) identificaram uma associação significativa 



34 

 

entre as dificuldades motoras e de aprendizagem em escolares entre 7 e 10 anos de 

idade, principalmente para os meninos. Além disso, os meninos sem dificuldade de 

aprendizagem apresentaram melhor DM em relação àqueles com dificuldades de 

aprendizagem.  

 Ainda, entre 30% e 50% das crianças que apresentam dificuldades motoras 

também demonstram dificuldades na aprendizagem escolar (RAMUS, PIDGEON & 

FRITH 2003). Neste sentido, Silva et al. (2012) verificaram um alto número de 

crianças que apresentaram o indicativo de dificuldades de aprendizagem e 

problemas na coordenação motora. O estudo de Medina & Marques (2010) 

demonstrou que crianças entre 8 e 10 anos de idade com dificuldade de 

aprendizagem apresentaram idade motora significativamente inferior a idade 

cronológica.  

 Portanto, torna-se importante a implementação de programas de intervenção 

desde as fases iniciais, uma vez que estas iniciativas favorecem o bem estar e 

qualidade de vida, a maiores prazos, de crianças com dificuldades motora e de 

aprendizagem (SILVA et al., 2012). Um estudo verificou que a prática de esportes 

durante os anos de conclusão escolar conferiu uma melhora para resultados 

acadêmicos de estudantes irlandeses em 25,4 pontos (6,2%) em relação àqueles 

que não praticaram nenhum esporte (BRADLEY, KEANE & CRAWFORD, 2012). 

Porém, parece haver uma inversão no cenário escolar brasileiro quanto à prática de 

atividade física no ensino médio, principalmente na rede privada de ensino, onde há 

uma redução da carga horária para prática esportiva e aumento de horas de estudo 

em sala de aula.  

 

3.4 Pressão arterial em crianças e adolescentes 

Nos últimos anos tem sido observadas alterações de forma drástica e rápida 

no cotidiano da população, tanto da adulta quanto da população infantil (PINTO et 

al., 2011). Diante disso, esses indivíduos passaram a sofrer com a ação de doenças 

relacionadas a esse novo contexto, como as dislipidemias, o diabetes mellitus e a 

HA (ANDERSEN et al., 2011).  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2010), a 

prevalência da HA tem aumentado na população infanto-juvenil. Neste sentido, 

Costa et al., (2012) identificou 52,4% de adolescentes entre 12 e 18 anos com 
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pressão arterial igual ou acima do percentil 90, que classifica o indivíduo como pré-

hipertenso (NHBP, 2004). Em outro estudo, verificou-se a prevalência de 44,7% de 

escolares do ensino fundamental e médio com a mesma classificação (≥ percentil 

90), porém havendo também outros fatores de risco, como, histórico familiar de HA 

(55,6%), sedentarismo (51,6%) e sobrepeso ou obesidade (16,8%), que podem 

elevar os níveis da PA desse público na vida adulta (ARAÚJO et al., 2008).  

A HA é uma das doenças que vem se tornando alvo de muitos estudos 

(SCHOMMER et al., 2014). No Brasil, cerca de 6% das crianças e adolescentes 

brasileiras são hipertensas, contudo muitas delas não sabem (SBC, 2010). Se essas 

condições persistirem, a probabilidade é de que doenças que antes eram apenas 

observadas em populações idosas possam ser causa de morbidade e mortalidade 

em adultos jovens e adolescentes (BARBIERO et al., 2009). Neste sentido, a 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é tida como relevante problema de saúde 

pública, tal condição caracteriza-se quando há manutenção das cifras pressóricas 

elevadas de forma crônica acima dos pontos de corte tidos como de normalidade 

(CORRÊA NETO & PALMA, 2014).  

Conforme a Organização Mundial da Saúde, a HAS é a principal causa de 

doenças cardiovasculares em adultos, sendo responsável por 62% dos acidentes 

vasculares cerebrais e 49% das doenças arteriais coronarianas (WHO, 2002), sendo 

que a HAS encontrada nos adultos pode ter seu início ainda na infância (CORRÊA 

NETO 2014b; RINALDI et al., 2012; SALGADO & CARVALHES, 2003), onde a sua 

prevalência varia dos 16% aos 20% em crianças e adolescentes no mundo (WHO, 

2002) e de 1% a 13% no Brasil (SALGADO & CARVALHES, 2003).  

Além disso, Whelton et al. (2002) apontam que pequenas variações na PA 

são capazes de proporcionar um impacto na sobrevida cardiovascular de um 

indivíduo. Aumento na pressão arterial sistólica (PAS) de 3 mmHg podem aumentar 

o risco de infarto em 8% e o risco de doença arterial coronariana em 5%. Já para um 

aumento de 5 mmHg na PAS o risco de infarto e de doença arterial coronariana 

sobe para 14% e 9% respectivamente. Ainda, uma pequena variação de 2 mmHg na 

pressão arterial diastólica (PAD) pode significar em uma variação de prevalência de 

HAS em 17% na população em geral.   

 A incidência de HA na infância é um importante preditor da saúde 

cardiovascular no indivíduo adulto, já que crianças com valores pressóricos elevados 

frequentemente tornam-se adultos hipertensos (BERENSON, 2002), tornando assim 
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os estudos de prevalência de HA em crianças e adolescentes importantes 

instrumentos de avaliação da saúde cardiovascular da população infanto-juvenil, 

tendo em vista o risco iminente de doenças cardiovasculares nesses indivíduos 

(BEZERRA et al., 2013). Além disso, é de extrema importância a aferição da PA 

rotineira em crianças e adolescentes nos serviços de saúde (ARAÚJO et al., 2007; 

SCHOMMER et al., 2014), buscando prevenir os casos de HA durante a infância. 

Um fator que tem influência direta e positivamente na prevenção da HA em 

crianças e jovens é a prática de atividades físicas, e as escolas geralmente se 

apresentam como ambientes considerados propícios para a promoção das 

atividades físicas e de um estilo de vida saudável por razões como, a facilidade de 

acesso a um grande número de crianças (MAGNUSSON et al., 2011). Contudo, as 

intervenções em âmbitos escolares demonstram uma falta de medidas objetivas e 

concretas. A maioria dessas intervenções com base na escola é realizada a partir de 

dados relatados pelos próprios alunos, faltando dados estatísticos sobre a 

população para se adaptar as atividades de acordo com as especificidades como, 

idade escolar, frequência e intensidade das atividades (JOHANNSSON et al., 2006).  

Além disso, níveis elevados de gordura corporal tem influência direta no 

aumento da PA, de maneira que crianças obesas tem até 8 vezes mais chances de 

desenvolverem HA (SBC, 2010). Neste sentido, Fernandes et al., (2010) observaram 

uma associação significativa do  excesso de peso com a PA elevada entre escolares 

de 11 a 14 anos de idade. Além disso, outro estudo verificou que crianças e 

adolescentes com excesso de peso têm aproximadamente 3 vezes (OR = 2,9; IC 

95%: 1,9-4,5) o risco de ter PA elevada em relação àqueles com peso adequado 

(MOSER et al., 2013). 

A gordura corporal pode ser avaliada através de indicadores antropométricos 

(BECK, LOPES & PITANGA 2011) e estes apresentam relação direta com a 

elevação da PA (CUREAU & REICHERT, 2013). Portanto, a utilização de uma fita 

métrica, para verificação da circunferência de cintura e análise da gordura corporal 

central, pode ser eficaz na detecção de riscos cardiovasculares em adolescentes 

(BECK, LOPES & PITANGA, 2011; CARVALHO et al., 2012).  

Outro fator fundamental para manter os bons níveis da PA é a qualidade e 

tempo do sono durante a noite. Segundo HJORTH et al. (2014), a duração do sono 

junto a atividade física e o tempo sedentário devem ser orientados no controle de 

risco cardiometabólico. Outro estudo verificou que adolescentes com baixa 
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qualidade de sono tiveram representação significativamente superior em relação aos 

demais com boa qualidade de sono para pré-hipertensão (29,8% versus 8,5%) e 

hipertensão (14,8% versus 2,8%) respectivamente. Adolescentes com curto período 

de sono (≤6 horas) tiveram representação superior em relação àqueles com maior 

período de sono (>6 horas) para HA (20% versus 4,2%). Além disso, a baixa 

qualidade e a pouca quantidade de sono durante a noite apresentaram razão de 

chance significativa de 4,52 (IC95% 2,11-9,70) e 2,79 (IC95% 1,07-7,34) 

respectivamente para pré-hipertensão (JAVAHERI et al., 2008). 

 Portanto, a HA é vista como um relevante problema de saúde pública. Um 

balanço calórico equilibrado se mostra com alta associação a uma boa manutenção 

da saúde, e os exercícios físicos parecem ser componentes importantes dentro da 

perspectiva de tal balanço (SILVA, SILVA & PETROSKI, 2013).  

  

3.4.1 Antropometria e pressão arterial em crianças e adolescentes 

 

 Diversos estudos vêm destacando o IMC e a CC, dentre os indicadores 

antropométricos, como preditores significativos da PA elevada no público infantil 

(ABOLFOTOUH et al., 2011; CHRISTOFARO et al., 2009; MESSIAH et al., 2008). 

 O quadro 2 aponta estudos dos últimos cinco anos em diferentes regiões 

brasileiras da relação entre indicadores antropométricos e PA em crianças e 

adolescentes com idade variando entre 6 e 19 anos. Dentre os estudos apontados, 

90% foram realizados nas regiões Sul ou Sudeste e nenhum deles abrangeram a 

região Norte e Nordeste. 

 Através de variados testes estatísticos (correlação, razão de chance, razão de 

prevalência e outras) todos os estudos mostraram a influência direta da gordura 

corporal, analisada através dos indicadores antropométricos, sobre a PA de crianças 

e adolescentes. 

 Os estudos apontaram que crianças e adolescentes classificados com o IMC 

de obesas e/ou sobrepesadas apresentam maior chance de terem PA elevada ou de 

serem hipertensas (CHRISTOFARO et al., 2011; FERNANDES et al., 2010; SILVA et 

al., 2013; MOSER et al., 2013). Diante disso, observou-se uma associação positiva 

significativa entre obesidade e PA elevada, com uma razão de prevalência de 4,82 

(IC95%=2,06-11,26) (FERNANDES et al., 2010), enquanto que crianças com 

excesso de peso (sobrepeso ou obesidade) tiveram quase sete vezes (OR=7,4; 
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IC95%=2.98-17.87) a chance de desenvolver HA em comparação com aquelas 

eutróficas (SILVA et al., 2013).  Além disso, crianças e adolescentes com CC acima 

do normal apresentaram 309% de chance (OR=4,09; IC95%=2,57-6,51) de serem 

hipertensos em relação aos com CC normal. 

 A correlação entre os indicadores antropométricos e PA foi apontada em 

quatro estudos do quadro 2 (BURGOS et al., 2013; GONÇALVES et al., 2014; 

MOSER et al., 2013; SCHOMMER et al., 2014), sendo a correlação positiva 

significativa em todos os estudos, porém variando entre leve e moderada. Em todos 

os estudos, a correlação foi superior entre os indicadores antropométricos e a PAS, 

sendo maior para o IMC e a CC (BURGOS et al., 2013; MOSER et al., 2013) e para 

o sexo masculino (GONÇALVES et al., 2014).  

 Resultados semelhantes foram encontrados em estudos anteriores. Nesse 

sentido, Araújo et al. (2007) verificaram um aumento dos valores da PAS e da PAD 

de jovens a medida que o IMC e a CC também aumentaram. Souza Junior et al., 

(2010) mostraram haver correlação positiva significativa (p<0,05) da CC e IMC com 

a PAS e PAD em escolares pré-púberes de Curitiba-PR somente do sexo feminino, 

enquanto que, em adolescentes com idade entre 10 a 13 anos de Londrina-PR, 

houve correlação significativa do IMC com a PAS e PAD em ambos os sexos e para 

aqueles com idade 14 a 17 anos houve somente entre o IMC e a PAS naqueles do 

sexo masculino (CHRISTOFARO et al., 2009). 

 As áreas sobre a curva ROC também mostraram os indicadores 

antropométricos como bons preditores de PA elevada em meninos e meninas 

(BECK, LOPES & PITANGA, 2011; CUREAU & REICHERT, 2013), porém baixo 

poder preditivo na detecção de HA (CHRISTOFARO et al., 2011).  

 Os estudos apontam haver uma variação quanto ao índice de PA elevada 

e/ou HA em crianças e adolescentes nas diferentes cidades, com valores médios 

entre 3,3% Três de Maio-RS de (BECK, LOPES & PITANGA, 2011) e 27,5% em 

Porto Alegre-RS (SCHOMMER et al., 2014). Os estudos que relataram a PA elevada 

fizeram a indicação quando os valores da PA estavam entre o percentil 90 e 99 de 

acordo com o sexo e idade (BECK, LOPES & PITANGA, 2011, CASONATTO et al., 

2011; CUREAU & REICHERT 2013; MOSER et al., 2013) enquanto que aqueles que 

relataram a HA com os valores da PA igual ou superior ao percentil 95 (BURGOS et 

al., 2013; CHRISTOFARO et al., 2011; SILVA et al., 2013). 
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Quadro 2 - Indicadores antropométricos e pressão arterial de crianças e adolescentes 

Autor - ano 
Cidade 

(Região) 

Amostra - 

Idade 

IMC CC 
Outro (CQ, RCQ ou 

RCE) 

PAE e/ou 

HA 

FERNANDES et 

al., 2010 

Presidente 

Prudente-SP 

(Sudeste) 

n = 205 

11 a 14 anos 

Sobrepeso → RP=1,65 e 

OB → RP=4,82* para PAE 

em relação ao eutrófico 

- - - 

BECK, LOPES & 

PITANGA, 2011 

Três de Maio-

RS (Sul) 

n = 660  

14 a 19 anos 

F: PAE → ROC=0,95* 

M: PAE → ROC=0,79* 

 

F: PAE → ROC=0,96* 

M: PAE → ROC=0,80* 

 

F: PAE → ROC=0,93* 

M: PAE → ROC=0,77* 

M = 5,6% 

F = 1,2% 

CASONATTO et 

al., 2011 

Londrina-PR 

(Sul) 

n = 671 

10 a 13 anos 
- 

OB → RP=2,7 para 

PAE em relação ao 

normal. PAS e PAD ↑* 

- 

12,2% 

CHRISTOFARO 

et al., 2011 

Londrina-PR 

(Sul) 

n = 1021 

10 a 17 anos 

Sobrepeso/OB → OR=2,8 

em relação ao normal para 

HA 

HA → ROC=0,592 

OB → OR=4,09 em 

relação a CC normal 

para HA 

HA → ROC=0,613 

- 

11,8% 
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BURGOS et al., 

2013 

Santa Cruz-

RS (Sul) 

n = 1950  

7 a 18 anos 

PAS r=0,437* 

PAD r=0,360* 

PAS r=0,449* 

PAD r=0,374* 

PAS r=0,192* 

PAD r=0,182* 

PAS = 

10,3% 

PAD = 5,4% 

CUREAU & 

REICHERT 

2013 

Santa Maria-

RS (Sul) 

n = 1142 

14 a 19 anos 

F: PAE → ROC=0,71*; 

RP=3,12* 

M: PAE → ROC=0,64*; 

RP=1,70* 

F: PAE → ROC=0,71*; 

RP=2,69* 

M: PAE → ROC=0,63*; 

RP=1,61* 

 

F: PAE → ROC=0,73*; 

RP=3,70* 

M: PAE → 

ROC=0,63*; RP=3,12* 

M = 33,2% 

F = 15,5% 

 

Silva et al., 2013 Taguatinga-

DF (Centro 

Oeste) 

n = 799  

11 a 13 anos 

Excesso de peso → 

OR=7,4* em relação ao 

eutrófico para HA 

- - 

9,1% 

MOSER et al., 

2013 

Curitiba-PR 

(Sul) 

n = 1441 

10 a 13 anos 

PAS r=0,28* 

PAD r=0,26*  

Sobrepeso → OR=2,9 em 

relação a adequado para 

PAE 

PAS r=0,26* 

PAD r=0,24* 

PAS r=0,19* 

PAD r=0,19* 

17,3% 
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GONÇALVES et 

al., 2014 

Itaúna-MG 

(Sudeste) 

n = 228 

6 a 10 anos 

F: PAS r=0,327* (P>75 

RC=6,79) - PAD r=0,216* 

M: PAS r=0,513* (P>75 

RC=1,99) - PAD r= 0,394* 

- - - 

SCHOMMER et 

al., 2014 

Porto Alegre-

RS (Sul) 

n = 511 

10 a 18 anos 

PAE r=0,384* PAE r=0,404* PAE r=0,462* 27,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
*p<0,05.  IMC=índice de massa corporal; CC=circunferência de cintura; CQ=circunferência do quadril; RCE=razão-cintura-estatura; RCQ=razão-cintura-quadril 
OB=obesidade (IMC= P>95≤99); M=sexo masculino; F=sexo feminino; PAE=pressão arterial elevada(P>90≤99); PAS=pressão arterial sistólica; PAD=pressão arterial 
diastólica; HA=hipertensão arterial (P≥95); OR=Odds ratio; r=correlação; RP=razão de prevalência; RC=razão de chance. 
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3.5 Avaliação física em crianças e adolescentes  

As atividades físicas se constituem em um complexo de várias dimensões 

como, atividades de lazer, ocupacionais, domésticas e de transporte apresentando 

importância epidemiológica devido à sua relação com os componentes de saúde em 

qualquer idade. A prática de atividade física em crianças é fator de grande 

importância para a saúde óssea e imunológica, psicossocial, para o 

desenvolvimento cognitivo e na prevenção de possíveis doenças crônicas, como 

hipertensão, diabetes mellitus e obesidade (HILLMAN, 2015). 

Assim sendo, o acompanhamento dos níveis da prática recorrente de 

atividades físicas na população infantil tem-se tornado tema de interesse entre 

especialistas da área (DEMANT et al., 2008), embora ainda se observe poucos 

estudos nacionais abrangendo esta população (DUMITH, 2009). 

A literatura aponta a aferição de atividade física de crianças como um desafio 

se comparada a de adultos, devido às características dessa prática e ao 

desenvolvimento cognitivo e linguístico próprio desse grupo etário (ADAMI et al., 

2013). 

A avaliação dos modelos de atividade física praticados por crianças e jovens 

requer de uma minuciosa consideração sobre aspectos relacionados à duração, 

intensidade, frequência, clima, tipo e a localidade da prática da atividade para o 

melhor entendimento da dinâmica deste comportamento (LARSEN et al., 2015).  

Diferentes metodologias têm sido empregadas na avaliação dos níveis de 

atividade física, dentre elas, o monitoramento cardíaco por equipamentos, uso de 

sensores de movimento, métodos de avaliação antropométrica, observação direta e 

métodos de auto-relato (entrevistas, questionários e diários) (SCOTT  et al., 2014).  

Os questionários juntamente com as entrevistas são os mais utilizados em estudos 

epidemiológicos pelo fato de apresentarem boa concordância com os instrumentos 

de observação direta, fácil aplicação e baixo custo (CORDER, 2008; ROMANZINI 

PETROSKI & REICHERT, 2012). 

Alguns estudos trazem a validação e reprodutibilidade de questionários 

utilizados em estudos com crianças e adolescentes (COSTA & LIPAROTTI, 2010; 

BARROS et al., 2007). Checon et al., (2011) verificou em seu estudo a 

reprodutibilidade do questionário “Dia típico de atividade física e alimentação” 

(DAFA) questionário que foi desenvolvido com objetivo de determinar o nível de 
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atividade física de crianças com idade entre sete e dez anos, que participaram da 

pesquisa Saúdes-Vitória, na cidade de Vitória-ES. 

Enquanto Cruciani et al. (2011) realizou as etapas de apreciação das 

equivalências conceitual, de itens e semântica do Physical Activity Checklist 

Interview (PACI), questionário desenvolvido para crianças americanas que permite 

aferir atividade física e cuja versão brasileira foi denominada de Lista de Atividades 

Físicas (LAF). Como parte desta mensuração, Adami et al., (2011) averiguaram a 

propriedade de confiabilidade do LAF em crianças de sete a dez anos, com 

resultados indicando elevada precisão. 

Pode-se observar também a avaliação do DM em crianças e adolescentes 

fornecendo informações relevantes para o planejamento de programas de educação 

física e esportes, na estruturação de estratégias de intervenção, na programação de 

rotinas de exercícios físicos e avaliação da aptidão física relacionada às 

capacidades funcionais motoras (força, velocidade, agilidade, flexibilidade e potência 

aeróbia) entre outros (KREBS et al., 2011).  

Diversas sugestões de baterias de testes para avaliar o DM, já foram 

descritas na literatura, como por exemplo: Korperkoordination Test fur Kinder (KTK) 

proposta por Kiphard e Schiling (1974), Movement Assessment Battery for Children 

(MABC) proposta por Henderson e Sugden (1992), Peabody Developmental Motor 

Scales – second (PDMS-2) proposta por Folio e Fewell (2000) e o Test of Gross 

Motor Development-Second-Edition, proposto por Ulrich (2000). 

Além disso, diversas baterias de testes para avaliação das aptidões físicas 

estão sendo utilizadas por estudiosos dentre as quais se utilizam estão, a Physical 

Best proposta pela American Alliance of Health, Physical Educantion and Recreation 

(AAHPERD, 1998) que consiste em uma das baterias de testes que tem recebido 

maior aceitação entre os pesquisadores nos Estados Unidos, Eurofit a qual tem 

recebido maior destaque no continente Europeu e vem sendo utilizada em diversos 

estudos (GULÍAS et al., 2014; SKOWRONSKI et al., 2009). No Brasil uma bateria de 

testes semelhante tanto a bateria da AAHPERD quanto a do Eurofit, nomeada de 

Projeto Esporte Brasil vem sendo utilizada com grande representação (Gaya et al., 

2012). Outra bateria de testes motores desenvolvida para jovens brasileiros foi 

validada por Guedes (2011). Além disso, Rosa Neto desenvolveu a escala de 

desenvolvimento motor para alunos da educação infantil, fundamental e educação 

especial entre 3 e 10 anos. 
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Também há os parâmetros para avaliação antropométrica de crianças e 

jovens, em relação à predição de gordura e massa corporal, fluidos, massa óssea 

entre outras variáveis (AGUIRRE et al., 2014). Fisiologicamente, o padrão a que se 

dá mais atenção é a adiposidade corporal com base na porcentagem de gordura (% 

G) proposto por Dwyer & Blizzard (1996), mas a utilidade dessas medidas depende 

da precisão do método utilizado para avaliar a composição corporal.  

O IMC, por exemplo, é um índice clinicamente útil devido ao seu valor 

preditivo para doenças clínicas (PISCHON et al., 2008). Entretanto, o IMC é uma 

medida aproximada da adiposidade corporal e não fornece informações específicas 

sobre a distribuição de gordura corporal (MAFFEIS, BANZATO & TALAMINI, 2008). 

Medição de %G utilizando DEXA (absortometria de raios de dupla energia) ou 

bioimpedância são alternativas mais específicas para avaliar o excesso de gordura 

corporal (CHO et al., 2007; HEO et al., 2013; TALMA et al., 2014), sendo o DEXA o 

padrão considerado “ouro” para este tipo de avaliação com a bioimpedância 

trazendo valores subestimados em relação ao DEXA (TOMPURI et al., 2015). 

 

3.6 Tecnologia e saúde 

 Com o passar dos anos a tecnologia tem estado cada vez mais presente no 

cotidiano humano em seus diferentes setores, como: trabalho, estudo, lazer ou 

mesmo na área da saúde. No âmbito da saúde, diversas áreas têm buscado investir 

na tecnologia em busca de melhorias na qualidade do serviço oferecido.  

 Neste sentido, a área médica tem buscado um novo serviço denominado 

“internet das coisas médicas”, que através da identificação por radiofrequência, 

busca facilitar a transmissão e aplicação da informação no campo de cuidados 

médicos e de saúde, incluindo equipamentos médicos e controle de medicação, 

gerenciamento de informação médica, telemedicina e assistência médica móvel, 

gestão da saúde pessoal, etc. (HU, XIE & SHEN, 2013). 

 Além disso, o uso da informática tem sido eficaz para a realização de muitos 

estudos epidemiológicos permitindo o armazenamento de um número muito extenso 

de dados, de maneira fácil, segura e ordenada (PÉREZ-LLAMAS et al., 2002), nas 

quais a nutrição humana ganha grande destaque através do desenvolvimento de 

softwares, apontados em diferentes localidades mundiais, como o “GRUNUMUR 2.0” 

(PÉREZ-LLAMAS et al., 2012)  e o Leemoo (EJTAHED et al., 2013) que buscam 
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avaliar a qualidade da alimentação humana e consequentemente influenciar na 

melhora do perfil nutricional das pessoas.  

 Alguns softwares são utilizados na busca de investigar fatores da saúde no 

público infantil, porém, não contempla todas as variáveis contidas no SAFO.  

O Anthro é um software desenvolvido pela OMS para facilitar o 

monitoramento do crescimento e desenvolvimento de indivíduos e populações de 

crianças até cinco anos de idade. O WHO Anthro consiste em três módulos: 

calculadora antropométrica, acompanhamento individual e estado nutricional de 

populações. Cada um destes módulos possui funções específicas para avaliar o 

estado nutricional das crianças, o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento das mesmas a longo prazo ou o estado nutricional de populações 

de crianças. Já o WHO Anthroplus é utilizado para acompanhar o crescimento das 

crianças e adolescentes entre 5 a 19 anos. Dentre as vantagens destes softwares é 

que são gratuitos (podendo ser baixado no site da WHO) e podem ser utilizados em 

diferentes idiomas. 

Outro software, denominado Healthwatch Pro, pode calcular percentuais de 

crescimento para lactentes, crianças e adolescentes (2-20 anos), percentuais da 

pressão arterial em crianças (menores de 17 anos) e IMC para crianças e adultos. 

Este software foi projetado para pediatras e profissionais de saúde, podendo ser 

utilizado em clínicas, academias, centros de diagnóstico e centros de treinamento. 

Outra vantagem é que este software oferece ainda ferramentas para 

importação/exportação de dados do Excel, e permite a entrada/saída de uma maior 

quantidade de dados. 

 Outra forma positiva da tecnologia na saúde é o vídeo game ativo, que são 

indicados para a prática de atividade física e saúde cardiovascular de crianças e 

adolescentes. Neste sentido, estudo de Rauber et al. (2013) analisou e comparou as 

respostas de variáveis cardiovasculares durante e após a prática de vídeo 

game interativo e televisão. Foram avaliadas 8 crianças saudáveis, verificando a 

frequência cardíaca e pressão arterial antes, durante e após o vídeo game e TV. Os 

autores apontaram que o vídeo game ativo promoveu aumento significativo nas 

respostas de variáveis cardiovasculares analisadas durante a sua prática, enquanto 

que após sua realização foi observada tendência de redução das mesmas. Por outro 

lado, na sessão TV a tendência dessas variáveis foi se elevarem. Desta forma, 

podemos sugerir que o vídeo game ativo é uma alternativa que pode contribuir no 
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combate ao sedentarismo infantil no ambiente doméstico, e na redução da 

incidência de doenças a ele relacionadas.  
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4. METODOLOGIA 

4.1 Desenvolvimento do software 

 O desenvolvimento do software de Avaliação Física Online (SAFO) teve início 

com a adoção do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) PostgreSQL 9. 

Um SGBD pode ser concebido como um conjunto de programas que armazenam, 

organizam e recuperam informações, fornecendo segurança, desempenho e 

diversas características desejáveis e facilitadoras da manipulação de dados, como a 

possibilidade de diversos usuários acessarem dados simultaneamente, 

diferentemente de uma planilha ou arquivo online. O PostgreSQL 9 se trata de um 

projeto maduro, com quase 20 anos de desenvolvimento ativo, totalmente gratuito e 

ostenta o título de mais poderoso e avançado banco de dados Open Source do 

mundo, podendo ser utilizado em projetos que demandem segurança, desempenho 

e grande capacidade de armazenamento. 

 Após a instalação do referido SGBD no servidor, foi projetado o banco de 

dados com os valores de referência para avaliação dos testes motores, composição 

corporal e PA, para estudantes de 6 a 17 anos. O banco de dados é composto de 

tabelas, que podem ser concebidas como um conjunto de campos (entidades que 

armazenam valores) capazes de representar e descrever as características de um 

modelo ou objeto do mundo real dentro de um servidor de banco de dados. 

Professores, alunos e testes são tratados como objetos do mundo real representado 

através de campos dentro do banco de dados. Dentro das tabelas também foram 

adicionados restrições de relacionamento dos campos, que evitam que valores fora 

da faixa utilizada sejam inseridos. Esta modelagem foi cuidadosamente estabelecida 

com base nas recomendações de literatura especializada e boas práticas de 

projetos de banco de dados. Após a implementação do banco de dados, os valores 

de referência foram importados e foram realizados testes de inserção, consulta e 

atualização de dados, com verificação de restrições de relacionamento. Optou-se 

por representar todos os dados e processamento de valores através da linguagem 

do uso de banco de dados, sem qualquer processamento local através de 

linguagens de programação. 

 Concluído e validados os testes, teve-se início o desenvolvimento da interface 

gráfica que alimentaria o banco de dados. Essa interface consiste do site e dos 

formulários, que padronizam, corrigem e formatam os valores antes de serem 
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inseridos no banco servidor. A página foi desenhada através de editores de imagem. 

As imagens geradas exportado e transformado em código html e CSS. A interação 

local da página com os usuários foi desenvolvida através da linguagem Java script e 

a manipulação dos dados no servidor através da linguagem PHP. 

 Antes de liberar a página, o SAFO passou por rigorosos testes de 

desempenho, segurança e estabilidade, com conferência manual dos testes 

individuais e em grupo. Os relatórios foram desenvolvidos, formatados e validados 

com base na utilidade que eles teriam para o usuário final. 

  O software foi desenvolvido em parceria com um engenheiro da computação 

e está disposto online em www.gepegene.com.br/safo, podendo ser utilizado pelos 

professores e demais profissionais que trabalham com a saúde da criança e 

adolescente. O SAFO está registrado no Instituto Nacional da Propriedade da União 

– Revista da Propriedade Industrial, Seção I, Nº 2327, página 240. 

 O site conta com o passo a passo com imagens e texto da realização dos 

testes. Para utilizar o software, o usuário faz um cadastro com login e senha e entra 

no sistema SAFO. Dentro do sistema o usuário segue quatro passos, sendo: 1º 

passo - cadastro da escola ou entidade e turmas com as devidas informações; 2º 

passo - cadastro dos alunos; 3º passo - preenchimento dos testes realizados em 

cada aluno; 4º passo - download do(s) relatório(s): individual, de cada turma e de 

toda escola (de acordo com o sexo). 

 

Figura 1 – Página do usuário do SAFO 

 
Fonte: site do SAFO (www.gepegene.com.br/safo) – área do usuário. 

http://www.gepegene.com.br/safo
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4.2 Corretitude e usabilidade do SAFO 

 A corretitude do SAFO foi realizada tendo como referência os cálculos do 

Excel. Para tanto foram digitados os dados de teste no SAFO e em seguida foi feito 

o download dos mesmos na planilha de Excel. Logo após, as correções dos dados 

foram feitas manualmente. 

 De acordo com a definição da International Organization for Standardization,  

a usabilidade é a medida pela qual um produto pode ser usado por usuários 

específicos para alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e 

satisfação em um contexto de uso específico (ISO 9241-11). Além disso, na 

computação a usabilidade refere-se à simplicidade e facilidade com que 

uma interface, um programa de computador ou um website pode ser utilizado. 

 Desta forma, para conferência da usabilidade do SAFO, os professores de 

Educação Física cadastrados no software foram convidados a responder ao 

questionário de usabilidade com 16 afirmações (disposto em anexo), onde o 

professor respondeu de acordo com o seu grau de concordância variando de 1 a 5, 

da seguinte forma: 

 

Discordo totalmente Discordo Neutro Concordo Concordo totalmente 

1 2 3 4 5 

   

 Antes de responderem o questionário, os professores receberam uma ficha 

com todos os dados preenchidos (dados da escola, aluno e testes) e lançaram no 

SAFO. Após o lançamento dos dados, os professores responderam o questionário.  

Foram consideradas para o presente estudo as respostas dos professores que 

responderam ao questionário até a data determinada no convite, sendo este número 

de sete pessoas. Todos os professores autorizaram a participação no estudo após 

leitura do termo de consentimento. 

 

4.3 Procedimento de coleta de dados 

 Após a finalização do SAFO, foram realizadas coletas dos dados junto aos 

professores de Educação Física do Instituto Federal Baiano (IF-Baiano) na cidade 

de Senhor do Bonfim-Ba. Para tanto, a avaliação seguiu a seguinte ordem: 1º - 

avaliação da pressão arterial, 2º massa corporal e estatura, 3º circunferências de 
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cintura e quadril e dobras cutâneas. Todas essas análises foram feitas em uma sala 

climatizada. Logo após os alunos foram submetidos os testes motores realizados na 

quadra poli esportiva do IF Baiano, sendo: 1º - sentar e alcançar com e sem banco, 

2º - abdominal, 3º - salto horizontal, 4º - arremesso de medicineball, 5º - corrida de 

20 metros, 6º - teste do quadrado e 7º - corrida de 6 minutos. Depois de realizadas 

as análises o professor teve posse dos dados e fez a digitação dos mesmos no 

SAFO.  

 

4.4 Amostra 

 Foram selecionados 156 alunos do ensino médio de maneira aleatória, sendo 

81 meninas e 75 meninos, com idade entre 14 e 17 anos. Essa amostra foi 

selecionada a partir de uma parceria com o IF Baiano campus Senhor do Bonfim-

BA. Todos os participantes do estudo estavam regularmente matriculados e 

frequentando as aulas, além de apresentarem a autorização dos pais e/ou 

responsáveis para a participação no estudo por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Aprovado pelo Comitê de Ética e Deontologia 

em Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

CEDEP/UNIVASF nº 0006/110614 

 

4.5 Variáveis contidas no SAFO 

 As variáveis contidas no SAFO estão apresentadas na figura 2. O SAFO 

conta com uma opção no site com as imagens e a descrição de todos os testes. 

Além disso, os cálculos e as classificações são feitas automaticamente pelo SAFO a 

partir das referências para o público infantil de acordo com a idade e com o sexo do 

aluno avaliado.  
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Figura 2 - Detalhamento dos testes presente no SAFO 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

4.5.1 Massa Corporal e Estatura 

 A massa corporal (MC) foi medida em uma balança de plataforma digital, 

marca Wiso (modelo W801), com precisão de até 100 g, e a estatura foi determinada 

por meio de uma fita métrica anexada à parede, com precisão de 0,1 cm. Todos os 

indivíduos foram medidos e pesados descalços. A partir dessas medidas, o IMC foi 

determinado automaticamente pelo SAFO pela seguinte equação: 

IMC=MC(Kg)/estatura2(m). A classificação do peso segundo o IMC segue os valores 

do PROESP-BR (Gaya et al., 2012) que foi adaptado a partir das referências de 

Conde e Monteiro (2006) de acordo com o sexo e idade. Os pontos de corte para 

indicar risco cardiovascular através do IMC são de acordo com a idade e sexo (Gaya 

et al., 2012). 
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Figura 3. Imagens ilustrativas da massa corporal e estatura 

  

Fonte: site do SAFO (www.gepegene.com.br/safo). 

 

4.5.2 Circunferências e espessuras de dobras cutâneas  

 Foram medidas as circunferências de cintura (CC) e quadril (CQD), por meio 

de uma fita métrica metálica Cerscorf, com precisão de 0,1 cm, conforme as técnicas 

descritas por Callaway et al. (1988). A CC foi obtida no ponto médio entre a última 

costela e a crista ilíaca. Adotou-se no SAFO três pontos de corte para indicação de 

risco cardíaco de acordo com o sexo, idade e raça, sendo: percentil <50 = risco 

reduzido (mínimo), percentil >50 e <90 = baixo risco (normal) e percentil ≥ 90 = alto 

risco (FREEDMAN et al., 1999). 

 

Figura 4. Imagens ilustrativas das circunferências de cintura e quadril 

   

Fonte: Tiradas pelo autor. 
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As espessuras das dobras cutâneas utilizadas para determinar o %G foi a 

tricipital (TR) e subescapular (SE), seguindo os procedimentos descritos por 

Harrison et al. (1988). Para tanto, três medidas serão obtidas, em cada ponto 

anatômico, por um único avaliador, de forma rotacional, por meio de um adipômetro 

da marca Lange, com precisão de 0,5 mm. Todas as medidas foram coletadas no 

hemicorpo direito, sendo registrado o valor mediano. O %G foi obtido a partir de 

equação específica proposta por Slaughter et al. (1988) automaticamente pelo 

SAFO, levando-se em consideração o sexo e o estágio maturacional de acordo com 

Tanner (1962). Adotou-se no SAFO o estágio maturacional a partir da idade, sendo: 

Pré-púbere (até 12 anos), púbere (13 a 16 anos) e pós-púbere (17 anos).  

 

MENINOS  

Somatório das dobras cutâneas < 35mm 

Pré-púbere – %G = 1,21 (TR + SE)-0,008 (TR + SE)2 – 1,7 

Púbere - %G = 1,21 (TR + SE) – 0,008 (TR + SE)2 – 3,4 

Pós Púbere - %G = 1,21 (TR + SE) – 0,008 (TR + SE)2 – 5,5 

Somatório das dobras cutâneas > 35mm 

%G = 0,783 (TR + SE) + 1,6 

MENINAS  

Somatório das dobras cutâneas < 35mm 

%G = 1,33 (TR + SE) – 0,013 (TR + SE)2  –  2,5 

Somatório das dobras cutâneas < 35mm 

%G = 0,546 (TR + SE) + 9,7 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Figura 5. Imagens ilustrativas das dobras cutâneas tricipital e subescapular 

  

Fonte: Tiradas pelo autor. 
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4.5.3 Pressão arterial  

Para aferição da PA foi utilizado um aparelho digital da marca OMRON® 

(modelo HEM-7113). Para tanto, os participantes permaneceram sentados em uma 

cadeira, em repouso, durante 10 minutos, antes do início da coleta de dados. As 

medidas foram obtidas sempre em condições semelhantes, com o braço esquerdo 

sendo elevado até a altura do ponto médio do esterno e apoiado sobre uma mesa. 

Além disso, a braçadeira utilizada foi de acordo com a circunferência do braço de 

cada participante (tamanho infantil para circunferência de 16 a 22 cm e tamanho 

adulto para circunferência de 23 a 33 cm). Foram realizadas duas medidas, com um 

intervalo de dois minutos entre as medidas, sendo utilizada a segunda medida. 

 Para a classificação da PA foram consideradas as curvas para determinação 

do percentil da estatura da criança de acordo com a idade e o sexo (WHO, 2007), 

segundo o National High Blood Pressure Education Program dos Estados Unidos 

(NHBPEP, 2004), sendo: percentil <50 = abaixo da média, percentil >50 e <90 = 

normal (dentro da média), percentil >90 e <99 = acima da média (alta) e percentil 

≥99 = acima da média (alerta). 

 

4.5.4 Testes motores 

Todos os testes motores seguiram os protocolos de Gaya et al. (2012) 

descritos na bateria de testes do Projeto Esporte Brasil. Esses testes foram 

padronizados e validados. Para tanto os testes foram realizados na seguinte ordem: 

Sentar e alcançar sem banco, Abdominal modificado, Salto horizontal, Arremesso de 

Medicineball, Corrida de 20 metros, Teste do Quadrado, Corrida de 6 minutos. 

 

4.5.4.1 Sentar e alcançar sem banco 

A fita métrica foi estendida no solo fixada pela fita adesiva. Na marca de 38 

cm da fita métrica foi colocada uma marcação de 30 cm em perpendicular (15 cm 

para cada lado) e os calcanhares do avaliado nesta marca, permanecendo 

separados por 30 centímetros. Com os joelhos estendidos e as mãos sobrepostas 

(dedos médios alinhados), o avaliado projetou lentamente o tronco à frente, 

flexionando-o até a amplitude máxima, com as mãos alcançando o ponto mais 
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distante possível. O avaliado manteve a posição por no mínimo 2 segundos, quando 

foi realizada a leitura. Foram realizadas três tentativas e o maior foi é adotado. 

 

Figura 6. Imagens ilustrativas do teste de sentar e alcançar sem banco 

   

Fonte: Tiradas pelo autor. 

 

4.5.4.2 Teste de abdominal (1 minuto) 

O avaliado estava em decúbito dorsal com os joelhos flexionados a 45 graus 

e os braços cruzados sobre o tórax com os dedos médios próximos do acrômio. O 

avaliador manteve os pés do avaliado fixo no solo. Ao sinal o aluno iniciou os 

movimentos de flexão do tronco até tocar com os cotovelos nas coxas, retornando a 

posição inicial (tocar a escápula no colchonete, mas não a cabeça). O avaliado 

realizou o maior número de repetições completas em 1 minuto. Só foi contabilizado 

os movimentos realizados de maneira completa. 

 

Figura 7. Imagens ilustrativas do teste de abdominal 

   

Fonte: Tiradas pelo autor. 
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4.5.4.3 Salto Horizontal 

A fita métrica foi fixada 1 metro do ponto inicial (o avaliador acrescentou 1 

metro no valor final). O avaliado devia estar em pé, com os pés paralelos e um 

pequeno afastamento entre eles, atrás da linha inicial e o mais próximo possível 

desta. Após o sinal, o avaliado realizou uma impulsão para frente, com os dois pés 

juntos e o auxílio dos membros superiores, tentando atingir o ponto mais distante 

possível. Um avaliador estava próximo à fita métrica para evitar o deslize ou 

desequilíbrio do avaliado. O resultado corresponde à distância entre a linha inicial e 

a parte dos pés mais próxima desta. Foram realizados dois saltos, registrando-se 

para fins de avaliação o melhor resultado. 

 

Figura 8. Imagens ilustrativas do teste de impulsão horizontal 

  

Fonte: Tiradas pelo autor. 

 

4.5.4.4 Arremesso de Medicine ball 

A medicine ball utilizada foi de 2 quilogramas. Uma trena foi fixada no solo 

perpendicularmente à parede. O ponto zero da trena foi fixado junto à parede. O 

aluno sentou-se com os joelhos estendidos, as pernas unidas e as costas 

completamente apoiadas à parede. O aluno segurou a medicine ball junto ao peito 

com os cotovelos flexionados. Ao sinal do avaliador o aluno lançou a bola à maior 

distância possível, mantendo as costas apoiadas na parede. A distância do 

arremesso foi registrada a partir do ponto zero até o local em que a bola tocou ao 

solo pela primeira vez. Foram realizados dois arremessos, registrando-se para fins 

de avaliação o melhor resultado. 
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Figura 9. Imagem ilustrativa do arremesso de medicine ball 

                                  

Fonte: Google imagens. 

 

4.5.4.5 Corrida de 20 metros 

Foram demarcadas três linhas no solo da seguinte forma: linha de partida, a 

linha de cronometragem e a linha de chegada. A terceira linha serviu como 

referência de chegada para o aluno na tentativa de evitar que ele iniciasse a 

desaceleração antes de cruzar a linha de cronometragem. O avaliado partiu da 

posição de pé, com um pé avançado à frente imediatamente atrás da primeira linha 

(linha de partida) e foi informado para cruzar a terceira linha (linha de chegada) o 

mais rápido possível. Ao sinal do avaliador, o aluno deslocou-se o mais rápido 

possível em direção à linha de chegada. O avaliador acionou o cronômetro no 

momento em que o avaliado deu o primeiro passo tocando o solo pela primeira vez 

com um dos pés além da linha de partida. O cronômetro foi travado quando o aluno 

cruzou a segunda linha (linha de cronometragem). 

 

Figura 10. Imagens ilustrativas do teste de corrida de 20 metros 

  

Fonte: Tiradas pelo autor. 
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4.5.4.6 Teste do quadrado 

Demarcou-se no local de testes um quadrado de quatro metros de lado. 

Colocou-se um cone em cada ângulo do quadrado. Marcou-se os cones com 

números para melhor identificação do percurso. O avaliado partiu da posição de pé, 

com um pé avançado à frente imediatamente atrás da linha de partida (num dos 

vértices do quadrado - cone 1). Ao sinal do avaliador, o avaliado deslocou-se em 

velocidade máxima e tocou com uma das mãos no cone 2 situado no canto em 

diagonal do quadrado (atravessa o quadrado). Na sequência, correu para tocar o 

cone 3 (à sua esquerda) e depois para tocar o cone 4 em diagonal (atravessa o 

quadrado em diagonal). Finalmente, correu em direção cone 1, que corresponde ao 

ponto de partida. O cronômetro foi acionado pelo avaliador no momento em que o 

avaliado tocou pela primeira vez com o pé o interior do quadrado e foi travado 

quando passou pelo quarto cone (cone 1). Foram realizadas duas tentativas, sendo 

registrado para fins de avaliação o menor tempo. 

Figura 11. Imagens ilustrativas do teste do quadrado 

  

Fonte: Tiradas pelo autor. 

 

4.5.4.7 Corrida de 6 minutos 

Os avaliados foram divididos em grupos de acordo com as dimensões do 

espaço para o teste. Os avaliados deverão percorrer a maior distância possível no 

período de 6 minutos, devendo ser orientado para correr o maior tempo possível, 

evitando piques de velocidade intercalados por longas caminhadas. Durante o teste, 

informou-se ao aluno a passagem do tempo 2, 4 e 5 (“Atenção: falta 1 minuto). Ao 

final do teste soou-se um sinal (apito) onde os alunos interromperam a corrida, 
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permanecendo no lugar onde estavam (no momento do apito) até ser anotada ou 

sinalizada a distância percorrida. 

Figura 12. Imagens ilustrativas do teste de corrida de 6 minutos 

  

Fonte: Tiradas pelo autor. 

 

4.6 Procedimentos estatísticos 

 Os dados foram tabulados e armazenados em banco desenvolvido no 

programa Microsoft Office Excel.  

 O teste de Kolmogorov-Smirnov foi empregado para análise da distribuição 

dos dados. Após confirmação da normalidade dos dados foi utilizada a estatística 

descritiva para caracterização da amostra. A análise descritiva de frequência foi 

utilizada para verificar a frequência dos dados e formação dos gráficos.  

 O teste “t” de student para amostras independentes foi utilizado na 

comparação das variáveis entre os sexos. Para verificação da correlação entre as 

variáveis, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r).  

 Todos os dados foram analisados utilizando o software estatístico SPSS for 

Windows, versão 15.0, com nível de significância estatística estipulado em p<0,05.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Resultados em relação à usabilidade 

 A figura 13 mostra a distribuição de usuários cadastrados no SAFO por todo 

Brasil. Até a última atualização (janeiro de 2016), constatou-se que 155 pessoas de 

21 estados (capital e interior) e do Distrito Federal estavam cadastradas no SAFO. 

Entre as regiões do país, observa-se que a região Norte é aquela que possui menos 

estados (3 entre 7) com pessoas cadastradas. Por outro lado, as regiões Nordeste, 

Sudeste e Sul do Brasil contam com 100% dos estados com pessoas cadastradas e 

fazendo uso do sistema SAFO e no Centro-Oeste somente um entre os três estados 

da região não tem pessoas fazendo uso do SAFO.  

 

Figura 13 - Estados do Brasil com pessoas cadastradas no SAFO 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 O quadro 3 aponta a opinião de professores de Educação Física de diferentes 

localidades sobre a usabilidade do SAFO. Verificou-se em grande maioria que 
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usuários ficaram satisfeitos com o SAFO, garantindo a expansão da sua aplicação. 

De acordo com Alves e Pires (2002), a verificação da usabilidade permite o 

desenvolvimento de sistemas mais eficientes e fáceis de usar.  

 Em relação à frequência (Questão 1), todos os professores indicaram a 

pretensão de usar constantemente o software. Somente 1 usuário achou o SAFO 

complicado de utilizar (QUESTÃO 2, QUESTÃO 3 e QUESTÃO 8) e discordou que 

os professores aprenderiam usar o SAFO rapidamente (QUESTÃO 7). Ainda, 6 

professores (85,7%) concordam que as informação no software estão bem 

esclarecidas (QUESTÃO 4 e QUESTÃO 15). Constatou-se também que 100% dos 

entrevistados concordaram com a boa integralidade das funções e com a boa 

apresentação gráfica do SAFO (QUESTÃO 5 e QUESTÃO 6). 

 Os professores concordaram na liberação do SAFO para ser usado 

(QUESTÃO 10) e que o mesmo é essencial para o uso e fornecimento de 

informações ao profissional na avaliação de seus alunos (QUESTÃO 9 e QUESTÃO 

13). A grande maioria dos professores (85,7%) sentiu-se a vontade em utilizar o 

SAFO (QUESTÃO 11) e afirmaram encontrar neste software a informação que 

buscavam (QUESTÃO 12). Por fim, apesar de 1 entrevistado (14,3%) discordar da 

praticidade do software para o uso por professores de Educação Física (QUESTÃO 

14), todos usuários entrevistados concordaram na recomendação do SAFO para 

demais professores de Educação Física.  

 A partir das respostas do questionário, verificou-se uma boa aceitação ao 

SAFO por parte dos professores de Educação Física, garantindo uma resposta 

positiva na usabilidade deste software, uma vez que, essa característica determina a 

facilidade do manuseio de um produto e rapidez aprendizado, o oferecimento de um 

alto grau de satisfação para seus usuários e resolução eficiente das tarefas para as 

quais ele foi projetado (Ferreira e Leite, 2003).  

 Ao final do questionário de usabilidade, os usuários explanaram suas opiniões 

e sugestões de melhoras para o SAFO (quadro 4), não sendo verificada nenhuma 

reclamação ao software, mas somente elogios e sugestões de melhoras. 
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Quadro 3 - Respostas dos questionários de usabilidade do SAFO por meio de 
professores de Educação Física usuários do software (n=7) 
 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

Q1. Gostaria de usar este SAFO com frequência 5 5 5 5 5 5 4 

Q2. Achei o software complexo 1 1 1 1 2 4 4 

Q3. Achei o software fácil de manusear 4 5 5 5 5 5 2 

Q4. Achei que seriam necessários mais esclarecimentos 

para utilizar este software 
2 1 2 1 2 2 5 

Q5. As funcionalidades deste software estavam bem 

integradas 
5 5 5 5 5 4 4 

Q6. Achei que este software tem uma apresentação 

gráfica agradável e legível 
5 4 5 5 4 4 4 

Q7. Imagino que a maioria dos professores aprenderia a 

usar este software rapidamente 
4 5 4 4 5 5 2 

Q8. Achei este software complicado de usar. 2 1 2 1 1 1 4 

Q9. Achei que este software essencial para uso no 

contexto do profissional de Educação Física 
5 5 4 5 5 5 5 

Q10. Acho que este software deveria melhorar muita 

coisa para ser liberado para uso. 
1 2 2 1 2 1 3 

Q11. Eu me senti a vontade para usar este software. 5 5 5 5 5 5 3 

Q12. Este software me ajudou a encontrar a informação 

que eu precisava. 
5 4 4 4 4 4 3 

Q13. Este software é preciso no oferecimento de 

informações aos professores de Educação Física. 
5 4 4 5 5 4 4 

Q14. Acho que este software é pratico para uso de 

professores de Educação Física. 
5 5 4 5 5 5 2 

Q15. A organização de informações no SAFO é clara. 5 4 4 5 5 4 4 

Q16. Este software deve ser recomendado para uso de 

outros professores de Educação Física. 
5 5 4 5 4 5 5 

Fonte: Elaborado pelo autor. Q= questão; U= usuário; 1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= 
Neutro; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente 
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Quadro 4 - Opinião aberta dos usuários sobre o SAFO 

U1 
“...sugiro que se for possível, acrescentar um vídeo dos testes motores, pode 

ser que o vídeo facilite o entendimento” 

U4 
“Acho que o software será de grande valia para os profissionais de educação 

física... Identificar as capacidades físicas dos alunos...” 

U5 “Parabéns pela ideia. Eu vou realizar esta atividade na escola” 

U6 
“Melhorar a estética dos gráficos e a disposição dos dados no PDF e sua 

classificação...” 

U7 
“...o menu deveria ser mais explicativo e de fácil acesso para uso dos 

profissionais da área da saúde... o software é essencial para o avaliado” 

Fonte: Elaborado pelo autor. U= usuário 
 

5.2 Resultados a partir dos relatórios gerados pelo SAFO 

 A figura 14 aponta a curva do IMC de acordo com a idade média dos meninos 

(15 anos, n=75), gerada automaticamente pelo software (SAFO). Verificou-se que os 

meninos encontram-se com o IMC normal para a idade. Da mesma maneira, o 

SAFO apontou as meninas (15 anos, n=81) encontra-se com o IMC normal para a 

idade (figura 15).  

 
Figura 14 - Curva do IMC x idade dos meninos gerada pelo SAFO 

 
Fonte: relatório emitido pelo SAFO. 
 
 
 

 

Meninos 
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Figura 15 - Curva do IMC x idade das meninas gerada pelo SAFO 

   
Fonte: relatório emitido pelo SAFO. 
 

 As figuras 16 e 17 apontam o %G corporal, geradas pelo SAFO, dos meninos 

e meninas respectivamente de acordo com a idade média (15 anos em ambos). Os 

meninos encontram-se com o %G na faixa ótima (normal), enquanto que as meninas 

estão com o %G alto (26,2%). 

 

Figura 16 - Curva do percentual de gordura x idade dos meninos gerada pelo SAFO 

  
Fonte: relatório emitido pelo SAFO. 
 

 O quadro 5 aponta os valores médios e a classificação dos testes de DM 

separado por sexo. Os valores e classificações foram extraídos dos relatórios de 

cada sexo. Os testes de abdominal e SA sem banco são indicadores de saúde para 

dor e hiperlordose lombar, onde o primeiro analisa a força e resistência da região 

abdominal e o segundo indica a flexibilidade (GAYA et al., 2012). Diante disso, 

Meninas 

Meninos 
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verificou-se que ambos os sexos apresentaram necessidade de melhora de força e 

resistência na região abdominal. 

 Além disso, o SAFO apontou que há uma necessidade de melhora no DM 

entre os meninos para força de membros inferiores (SH), membros superiores 

(MED), agilidade (quadrado) e velocidade (20m). Para as meninas, verificou-se 

haver necessidade de melhora em todas as capacidades do desempenho, visto que 

estiveram abaixo da média em todos os testes, sendo dois (40%) classificados como 

regular e três (60%) como fraco. 

 
Figura 17 - Curva do percentual de gordura x idade das meninas gerada pelo SAFO 

 
Fonte: relatório emitido pelo SAFO. 
 

 

Quadro 5 - Valores médios e classificação dos testes de desempenho motor 
separado por sexo gerado pelo SAFO 

 MENINOS (n=75) MENINAS (n=81) 

Valor 
Médio 

Classificação 
Valor 
Médio 

Classificação 

Abdominal (rep) 39,0 Zona de risco 26,0 Zona de risco 
SA sem banco (cm) 42,0 Zona saudável 46,7 Zona saudável 

Salto horizontal (cm) 182,4 Regular 137,4 Regular 

Medicineball (cm) 386,2 Fraco 250,8 Fraco 

Quadrado (s) 6,73 Fraco 7,71 Fraco 

Corrida 20 metros (s) 3,77 Fraco 4,91 Fraco 

Corrida 6 minutos (m) 1275,0 Ótimo 962,0 Regular 

Fonte: Elaborado pelo autor.  SA= sentar e alcançar, rep= repetições, cm= centímetros, s= segundos, 
m= metros 

  

 O quadro 6 apresenta a classificação do DM gerado pelo software para 

meninos e meninas de acordo com a turma. Entre os meninos, o teste de corrida de 

Meninas 
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6 minutos, que determina a capacidade de resistência cardiorrespiratória, foi o único 

que teve resultados satisfatórios em quase todas as turmas, onde 87,5% (sete 

turmas) tiveram desempenho ótimo ou bom. Por outro lado, as capacidades de 

velocidade (20m) e agilidade (quadrado) necessitam melhorar, pois todas as turmas 

tiveram resultados ruins (regular ou fraco). Da mesma forma para potência muscular 

de membros superiores (MED) e inferiores (SH), onde somente 25% das turmas 

tiveram resultados na média (bom) enquanto as demais estiveram abaixo. 

 No presente estudo, enquanto os meninos apresentaram ótimos resultados na 

resistência cardiorrespiratória, a força de membros inferiores não foi satisfatória. 

Farias et al (2015) afirmam que, apesar da força muscular também ser uma 

capacidade física importante para o desempenho em corridas de resistência, os 

maiores níveis de força não são determinantes para um melhor desempenho em 

corridas. 

  

Quadro 6 - Classificação média do desempenho motor de cada turma em relação às 
referências. Dados gerados pelo SAFO 

MENINOS 
1 ANO  

A  
(n=9) 

1 ANO 
B 

(n=14) 

1 ANO  
C  

(n=7) 

1 ANO  
D  

(n=10) 

2 ANO  
A  

(n=6) 

2 ANO  
B 

 (n=10) 

2 ANO  
C 

 (n=12) 

2 ANO  
D 

 (n=7) 

SH Regular Regular Regular Bom Bom Regular Regular Fraco 
Medicineball Fraco Regular Bom Bom Fraco Fraco Fraco Fraco 
Quadrado Fraco Regular Fraco Regular Fraco Fraco Fraco Fraco 
20 m Fraco Fraco Fraco Regular Bom Fraco Fraco Fraco 
6 min Bom Ótimo Ótimo Ótimo Regular Ótimo Bom Ótimo 

MENINAS 
1 ANO  

A  
(n=10) 

1 ANO  
B 

 (n=19) 

1 ANO  
C  

(n=5) 

1 ANO  
D  

(n=5) 

2 ANO  
A 

 (n=9) 

2 ANO  
B  

(n=9) 

2 ANO  
C 

 (n=10) 

2 ANO  
D 

 (n=14) 

SH Bom Fraco Regular Regular Regular Regular Fraco Regular 
Medicineball Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco 
Quadrado Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco 
20 m Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco 
6 min Bom Regular Fraco Regular Bom Regular Bom Fraco 

  Fonte: Elaborado pelo autor.   SH=salto horizontal, 20 m= corrida de 20 metros, 6 min= corrida de 6 
minutos. 

 

Para o sexo feminino, o DM se encontra bastante comprometido, havendo 

necessidade de intervenção para melhora em todas as capacidades. Para os testes 

de MED (força explosiva de membros superiores), quadrado (agilidade) e 20m 

(velocidade), 100% das turmas tiveram o desempenho classificado como fraco (nível 

mais baixo). Na corrida de 6 minutos, somente 37,5% das turmas alcançaram a 

média (bom).  
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 Gonçalves et al. (2014) destacam a importância da inserção ou mantimento 

de atividades aeróbicas no ambiente escolar, visto que baixos níveis de aptidão 

aeróbica apresentam associação direta com o surgimento de fatores de riscos 

cardiovascular, como a insulinemia, aumento da PA, LDL e triglicerídeos.  

 Tendo em vista que o ensino médio é o período onde ocorre a participação 

dos escolares em competições desportivas, nota-se a necessidade de um trabalho 

para melhoria das capacidades motoras dos alunos da instituição pesquisada neste 

estudo. Logo, a participação ativa em atividades físicas dentro e fora do ambiente 

escolar contribui para esta melhora, uma vez que a menor prática de atividade física 

pode comprometer o DM.   

 Diante disso, Carneiro et al. (2013) verificaram que houve uma queda no DM 

de estudantes do ensino médio da cidade de Juazeiro-BA após dois meses de 

participação em atividades físicas em somente 50% das aulas de educação física. 

Coelho et al. (2012) apontam que a não participação em programas de atividade 

física durante a infância e adolescência pode ter influência direta no surgimento de 

agravos para a saúde, como obesidade na idade adulta. 

 Da mesma forma, Silva Filho et al. (2015) destacam a importância do 

exercício físico para os benefícios musculoesqueléticos, saúde e qualidade de vida. 

Os autores relataram, em revisão de literatura, que a inserção de exercícios de força 

e saltos apresenta grande potencial no desenvolvimento saudável de crianças e 

adolescentes, onde este tipo de treinamento acrescenta melhorias significativas no 

desenvolvimento ósseo do público infanto-juvenil. 

 O quadro 7 aponta a classificação média nas diferentes turmas para risco 

cardíaco (de acordo com os índices antropométricos) e da PA de repouso. O SAFO 

apontou que 100% das turmas para ambos os sexos apresentaram risco cardíaco 

reduzido (de acordo com a CC) e dentro da zona saudável para saúde 

cardiovascular (de acordo com o IMC). Entre os meninos, todas as turmas estiveram 

com a PA classificada como normal (percentil >50 e <90). Entre as meninas 

somente uma turma (12,5%) apresentou PAS elevada (percentil >90 e <99), 

enquanto que duas turmas (25%) apresentaram PAS abaixo do normal (percentil 

<50). Apesar dos excelentes resultados para a saúde cardiovascular das turmas, 

esses dados não implica a ausência de alunos com risco cardiovascular ou PA 

elevada (ver gráficos 7, 8 e 9).  
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Quadro 7 - Classificação do risco cardíaco de acordo com os índices 
antropométricos e pressão arterial dos alunos por turma. Dados gerados pelo SAFO 

 

MENINOS 

1 ANO 
 A 

1 ANO  
B 

1 ANO  
C 

1 ANO  
D 

2 ANO  
A 

2 ANO  
B 

2 ANO  
C 

2 ANO  
D 

CC  RC↓ RC↓ RC↓ RC↓ RC↓ RC↓ RC↓ RC↓ 
IMC ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS 
PAS Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
PAD Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

 

MENINAS 

1 ANO 
 A 

1 ANO  
B 

1 ANO  
C 

1 ANO  
D 

2 ANO  
A 

2 ANO  
B 

2 ANO  
C 

2 ANO  
D 

CC  RC↓ RC↓ RC↓ RC↓ RC↓ RC↓ RC↓ RC↓ 
IMC ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS 
PAS Alta Normal Normal ↓Normal ↓Normal Normal Normal Normal 
PAD Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

Fonte: Elaborado pelo autor.  CC= circunferência de cintura, IMC= índice de massa corporal, PAS= 
pressão arterial sistólica, PAD= pressão arterial diastólica, RC↓= risco cardíaco reduzido, ZS= zona 
saudável, ZR= zona de risco. 

 

5.3 Resultados a partir do banco de dados do SAFO 

 O gráfico 5 aponta a classificação do IMC dos escolares. Apesar de a média 

geral do IMC dos alunos ser normal (figuras 3 e 4), ao extrair os dados individuais do 

banco de dados do SAFO verificou-se uma pessoa (0,6%) estando com baixo peso, 

e 74,4%, 23,1% e 1,9% com peso normal, sobrepeso e obesidade respectivamente 

segundo o IMC (gráfico 5). Esses resultados segue o que vem sendo apontado nas 

POF do IBGE, onde houve a queda da desnutrição e o aumento simultâneo do 

excesso de peso com o passar dos anos.  

 

Gráfico 5 - Distribuição da classificação do IMC entre os escolares 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.   
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 Da mesma forma, o estudo de Silva (2013), em escolares distribuídos em 

quatro regiões da cidade de Petrolina-PE, apontou que a maioria dos alunos estava 

com o IMC classificado como normal, porém quase 25% estavam com excesso de 

peso (sobrepeso ou obesidade). Valores ainda mais altos de excesso de peso foram 

encontrados em Pelotas-RS, pois enquanto nenhuma criança estava abaixo do 

peso, 51% da população do estudo apresentaram algum grau de excesso de peso, 

sendo 26% de sobrepeso, 15% obesidade e 10% obesidade grave (PASSOS et al., 

2015). Reuter et al. (2013) encontraram 25,3% e 25,6% de meninos e meninas 

respectivamente com excesso de peso no Sul do Brasil, e destacam ser necessário 

o desenvolvimento de estratégias para intervenção e prevenção da obesidade 

infantil e diminuição de agravos na saúde na fase adulta. 

 A utilização de referências de classificação nacional no SAFO pode apontar 

valores mais confiáveis para indicar sobrepeso e obesidade na população infantil e 

consequentemente sua relação com risco cardiovascular. O estudo de Moraes et al. 

(2014) que verificou o desempenho de três níveis de ponto de corte para obesidade 

e predição de níveis pressóricos elevados (sendo um nacional e dois internacionais) 

para crianças, mostrou que, apesar dos três critérios apresentarem forte associação 

entre excesso de peso e PA elevada, sugeriu-se que os pontos de critério de 

classificação brasileiro demonstrou ser o mais sensível como preditor de risco de PA 

elevada. 
 
Gráfico 6 - Distribuição dos alunos de acordo com o percentual de gordura 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.   
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  Assim como o IMC, o gráfico 6 aponta também um alto número de escolares 

com o %G alto (37,2%) e muito alto (5,8%). Esses valores são semelhantes em 

escolares de 7 a 9 anos (23,3%), de 10 a 13 anos (23,8%) e 14 a 16 anos (35,2%) 

de Mossoró-RN (ALBUQUERQUE-FILHO et al., 2013). Já para a CC, o gráfico 7 

aponta que a maior parte da amostra apresenta pouco acúmulo de gordura na 

região central do corpo de acordo com a idade e cor de pele e consequentemente 

baixo risco cardíaco (26,9%) e risco mínimo (65,4%). O alto risco cardíaco (percentil 

da CC ≥ 90) foi apontado somente em 7,7% dos alunos. Em revisão de literatura, 

Magalhães et al. (2014) aponta a CC como o parâmetro mais utilizado nos estudos  

entre os diferentes métodos para a avaliação da obesidade central e 

consequentemente risco cardíaco em crianças e adolescentes. Lima, Romaldini e 

Romaldini (2015) constataram que crianças com excesso de peso apresentaram 

maior prevalência de HA assim como CC mais elevada em relação àquelas com 

peso normal. 

 O ponto de corte adotado para detectar alto risco cardíaco no SAFO foi o 

percentil 90 de acordo com sexo, idade e cor da pele. Esse mesmo ponto de corte 

foi sugerido em diversos estudos para indicação de obesidade central em crianças e 

adolescentes, na Alemanha (SCHWANDT et al., 2008), Polônia (NAWARYCZ et al., 

2010), Turquia (MAZICIOGLU et al., 2010), China (XIONG et al., 2010), Malásia 

(POH et al., 2011), Paquistão (MUSHTAQ et al., 2011) e Venezuela (MEDERICO et 

al., 2013). 

 

Gráfico 7 - Distribuição percentual do risco cardíaco de acordo com a circunferência 
de cintura 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.   
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 O gráfico 8 mostra a distribuição dos alunos entre as zonas para saúde 

cardiovascular de acordo com o IMC e a aptidão aeróbia. Verificou-se que um em 

cada quatro alunos estavam com o IMC acima do ponto de corte para idade, 

indicando uma zona de risco cardiovascular para esta população. Dados mais 

preocupantes foram constatados na aptidão aeróbia, onde quase metade dos alunos 

(47,4%) encontrou-se na zona de risco, estando abaixo do ponto de corte na corrida 

de 6 minutos. Como já mostrado nos quadros 5 e 6, este alto número de alunos na 

zona de risco deve-se principalmente à grande quantidade de meninas que não 

atingiram bons resultados nos testes motores, sobretudo na corrida de 6 minutos. 

  

Gráfico 8 - Distribuição percentual para saúde cardiovascular de acordo com o IMC 
e aptidão aeróbia 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.   
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fatores de riscos cardiovasculares (ANDAKI et al., 2013). Cárdenas et al. (2015) 

verificaram que a atividade física leve está mais associada positivamente ao escore 

de risco cardiometabólico, sendo essa associação mais intensa em participantes 

com sobrepeso e obesidade.  

Verifica-se no gráfico 9 que a maioria dos alunos estiveram com a PA 

classificada como normal (PAS=51,3%; PAD=64,1%). Contudo, torna-se 

preocupante a quantidade de alunos com a PA acima do normal, onde 19,2% dos 

alunos estiveram com a PAS alta e 4,5% em situação de alerta (≥P99). Ainda, 9% 

dos alunos estiveram com a PAD alta e 0,6% em alerta. Estudos têm sido 

publicados na literatura relatando a alta prevalência de PA elevada (pré-hipertensão 

ou hipertensão) em idades cada vez mais precoces. Neste sentido, Crispim, Peixoto 

e Jardim (2014) observaram PA elevada em 19,9% de crianças de 2 a 5 anos de 

idade. Molina et al. (2010) apontaram 13,4% de crianças entre 7 e 11 anos com a 

PA elevada (Percentil >95), ao passo que Fuly et al. (2014) verificou esse mesmo 

fator em 7% de crianças entre 6 e 13 anos de idade. 

 
Gráfico 9 - Distribuição dos alunos de acordo com o nível da pressão arterial 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.   
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Peixoto e Jardim (2014) torna-se importante a identificação precoce dos fatores que 

estão envolvidos na gênese da HA infantil na prevenção do desenvolvimento da 

doença ao longo dos anos. Um dos fatos que pode estar atrelado a não aferição da 

PA, principalmente nas escolas, pode ser a grande quantidade de alunos e a 

ausência de ferramentas que auxiliem o professor. Diante disso, o SAFO torna-se 

uma ferramenta aliada ao professor na busca de minimizar os riscos à saúde 

infanto-juvenil, trazendo informação rápida e segura. 

 De acordo com o gráfico 10, quase 80% dos alunos estão predispostos a 

desenvolverem dores e hiperlordose lombar a partir da resistência abdominal. Esse 

número cai para aproximadamente 20% ao analisar-se a flexibilidade por meio do 

teste de SA sem banco. 

 
Gráfico 10 - Distribuição percentual de alunos entre as zonas para dor e 
hiperlordose lombar 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.   
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demonstram superioridade para a flexibilidade (FONSECA et al., 2010; RONQUE et 

al., 2007). Neste sentido, Weineck (2000) afirma que as mulheres apresentam uma 

menor densidade dos tecidos, além de ligamentos e músculos mais elásticos e 

flexíveis do que os homens, o que proporciona ao sexo feminino maior amplitude de 

movimentação. 

  

Tabela 1 - Comparação do desempenho motor entre meninos e meninas. Valores 
expressos em média e desvio padrão 
 

 MENINOS MENINIAS p 

Abdominal (rep) 39,1 ± 9,8 26,2 ± 7,6 <0,001 

Sentar e Alcançar s/b (cm) 42,1 ± 11,4 47,7 ±9,9 0,001 

Salto Horizontal (cm) 186,0 ± 26,2 138,6 ±23,3 <0,001 

Arremesso de Medicineball (cm)  387,2 ± 60,4 253,3 ±43,2 <0,001 

Teste do Quadrado (s) 6,68 ± 0,81 7,71 ± 0,80 <0,001 

Corrida 20 metros (s) 3,76 ± 0,36 4,53 ± 0,51 <0,001 

Corrida 6 minutos (m) 1282,3 ± 183,4 964,7 ± 157,0 <0,001 

Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

 Na tabela 2 destaca, em valores numéricos e percentuais, a grande de 

quantidade de alunos abaixo da média para os testes de DM. As capacidades 

motoras com piores desempenhos segue a seguinte ordem: velocidade (20m - 

93,4%) força explosiva de membros superiores (MED - 89%), agilidade (Quadrado - 

89%), força explosiva de membros inferiores (SH - 68%) e resistência 

cardiorrespiratória (6min - 64,1%). Ainda, somente os testes de SH e 6min tiveram 

alunos com classificação excelente. Resultados ruins (abaixo da média) para 

velocidade e flexibilidade também foram encontrados em crianças e adolescentes de 

Mossoró-RN (ALBUQUERQUE et al., 2013).  

 Níveis de DM baixo, assim como o baixo nível de atividade física tem se 

tornado cada dia mais preocupante, uma vez que tem atingido a população em 

idade cada vez mais precoce. Um estudo com pré-escolares (4 a 6 anos) em Olinda-

PE apontou 65,3% das crianças com baixo nível de atividade física, ou seja, que não 

praticam o mínimo de 60 minutos de atividade física ao ar livre por dia (BARROS et 



74 

 

al., 2012). Os autores ainda verificaram que fatores parentais e ambientais estão 

diretamente ligados a esse resultado. Após verificar associação a prática de 

atividade física de pais e filhos, Loch, Porpeta e Brunetto (2015) concluíram que 

estratégias de promoção da atividade física poderão ser mais bem-sucedidas se 

enfatizarem a abordagem familiar. 

   

Tabela 2 - Classificação dos alunos nos diferentes testes motores 

 

Fraco 

n (%) 

Razoável 

n (%) 

Bom 

n (%) 

Muito Bom 

n (%) 

Excelente 

n (%) 

Salto Horizontal 71 (46,4) 33 (21,6) 29 (18,9) 18 (11,8) 2 (1,3) 

Medicineball 113 (72,9) 25 (16,1) 14 (9,1) 3 (1,9) - 

Quadrado 120 (77,4) 18 (11,6) 12 (7,8) 5 (3,2) - 

Corrida 20m 128 (84,2) 14 (9,2) 5 (3,3) 5 (3,3) - 

Corrida 6min 87 (55,8) 13 (8,3) 9 (5,8) 35 (22,4) 12 (7,7) 

Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

Outros estudos verificaram que a prática de atividade física é determinante 

para alcançar melhores níveis de DM em pré-escolares (PALMA, CAMARGO & 

PONTES, 2012; QUEIROZ et al., 2014) e na redução significativa de gordura 

corporal em escolares pós-púbere (FARIAS et al., 2015). Ainda, a atividade física na 

infância pode ter efeitos positivos de longo alcance nos ganhos da idade adulta (Kari 

et al., 2016). Kwon et al. (2015a) relatam que um estilo de vida ativo durante toda a 

infância e adolescência pode prevenir o desenvolvimento da obesidade na idade 

adulta jovem. Os autores verificaram, que os indivíduos ativos na infância, mas que 

diminuíram a prática com a idade, foram mais propensos a se tornarem obesos (OR: 

2,77 IC95%:1,16-6,58) em comparação àqueles que se mantiveram ativos.  

A tabela 3 apresenta a correlação dos indicadores antropométricos com o DM 

de meninos e meninas respectivamente. Entre os meninos, o %gordura não 

apresentou correlação significativa com nenhum teste motor. Por outro lado, houve 

correlação significativa positiva do IMC com o MED e a 20m. A CC também 

apresentou correlação positiva significativa com o teste do quadrado e correlação 

negativa significativa com a MED e 20m 
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 Para as meninas, IMC apresentou correlação significativa positiva com o MED 

e negativa com a corrida 6min. A CC apresentou correlação positiva significativa 

com o SA s/b e com o MED. O %G só apresentou correlação significativa positiva 

com o MED. As correlações positivas dos indicadores da composição corporal com 

os testes de DM são contrárias ao indicado na literatura. Berleze et al. (2007) 

verificaram o DM de crianças obesas de Santa Maria/RS e relatou que o excesso de 

peso influencia negativamente o processo e o produto das habilidades motoras 

fundamentais. Silva (2013) verificou uma correlação negativa entre indicador de 

gordura central e a resistência abdominal. 

  

Tabela 3 - Correlação entre os indicadores de composição corporal e testes motores 

Meninos ABD SA s/b SH MED Quadrado 20 m 6 min 

IMC 0,14 -0,09 -0,07 0,31* 0,03 0,26* -0,10 

Cintura -0,18 0,15 0,21 -0,66* 0,38* -0,25* -0,05 

%G -0,10 -0,10 -0,03 -0,03 0,22 0,15 -0,18 

Meninas ABD SA s/b SH MED Quadrado 20 m 6 min 

IMC 0,32 0,19 -0,21 0,32* 0,09 0,06 -0,24* 

Cintura 0,05 0,31* -0,09 0,34* 0,02 0,02 -0,10 

%G 0,10 -0,04 -0,10 0,24* -0,01 0,07 -0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor.  IMC= índice de massa corporal, CC= circunferência de cintura, SA s/b= 
sentar e alcançar sem banco, SH= salto horizontal. *p<0,05. 

 

 Na tabela 4, os indicadores antropométricos (IMC e CC) apresentaram os 

maiores níveis de correlação positiva significativa com PA, tendo o IMC os melhores 

valores de r com a PAS em ambos os sexos e com a PAD nas meninas. O %G só 

apresentou correlação significativa com a PAD nos meninos. 

 Semelhante ao presente estudo, estudos epidemiológicos no Sul do país 

também mostraram correlação positiva da PA com medidas antropométricas, 

contudo com os maiores níveis sendo para a PAS (REUTER et al., 2013; ROSANELI 

et al., 2014). Segundo estes últimos, as razões para a diferença nos níveis de 

correlações da PA, normalmente menor para a PAD, não estão esclarecidas e 

precisam ser investigadas.  
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Tabela 4. Correlação entre os indicadores de gordura corporal e pressão arterial 
 

 MENINOS MENINAS 

 PAS PAD PAS PAD 

 r p r p  r p  r  p 

IMC 0,31 0,00 0,27 0,01 0,34 0,00 0,39 0,00 

Cintura 0,21 0,06 0,29 0,01 0,24 0,02 0,26 0,01 

%G 0,20 0,07 0,26 0,02 0,12 0,24 0,13 0,21 

Fonte: Elaborado pelo autor.  IMC= índice de massa corporal, CC= circunferência de cintura, %G= 
percentual de gordura. 
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CONCLUSÃO 

 Verificou-se um grande uso do SAFO por todo território nacional, restando 

apenas poucos estados com pessoas sem fazer uso do software. Os professores de 

Educação Física usuários do SAFO apontaram uma boa usabilidade desta 

ferramenta, indicando a utilização do software para avaliação de crianças e 

adolescentes. Todavia, algumas modificações ainda podem ser feitas no sistema 

para facilitar o uso do software pelos profissionais.     

 A partir dos relatórios gerados automaticamente, o SAFO apontou que os 

escolares de ambos os sexos possuem IMC normal para a idade, assim como os 

meninos apresentaram %G médio classificado como ótimo e as meninas 

apresentaram %G alto. Além disso, o SAFO apontou um baixo rendimento motor 

para os escolares, principalmente entre as meninas. Para os meninos, houve 

desempenho ótimo somente na resistência cardiorrespiratória. 

 Quando dividido por turmas, os resultados foram similares ao geral, 

necessitando mudança na prática de atividade físicas, buscando contemplar a 

melhora nas capacidades de potência muscular de membros superiores e inferiores, 

agilidade e velocidade entre os alunos do sexo masculino, e em todas as 

capacidades motoras para o sexo feminino. Em relação à saúde cardiovascular 

verificou-se, através do SAFO, bons resultados para as turmas.  

 Apesar de resultados positivos na composição corporal e variáveis 

hemodinâmicas, verificou-se a partir do banco de dados do SAFO, a presença de 

pessoas com excesso de peso corporal, %G acima da média, PA elevada e risco 

cardíaco aumentado de acordo com variáveis antropométricas. Ainda, quase metade 

dos alunos mostrou risco cardíaco aumentado a partir da aptidão aeróbia. Na 

comparação entre os sexos, os meninos foram superiores em todos os testes, 

exceto na flexibilidade, onde as meninas foram superiores. Confirmando os dados 

dos relatórios, verificou-se a necessidade urgente de melhora da capacidade motora 

dos alunos, onde a grande porcentagem destes esteve abaixo da média. Por fim, 

foram apontadas correlações significativas dos indicadores antropométricos com o 

DM e com a PA. 

 O SAFO é uma ferramenta com grande importância para avaliação da 

antropometria, PA, composição corporal e DM de crianças e adolescentes, visto que 

utiliza as principais referências nacionais e internacionais.  
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 Além disso, visto a necessidade e carência do cenário escolar brasileiro, o 

SAFO conta com testes de fácil aplicação e baixo custo. O banco de dados 

possibilitará o recrutamento de dados futuros para desenvolvimento de pesquisa 

epidemiológica com a população brasileira, uma vez que o software funciona online 

e pode ser acessado em qualquer lugar que se tenha internet. 
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Anexo 1 – Questionário de usabilidade do SAFO 

 
 

QUESTIONÁRIO DE USABILIDADE DO SAFO 

 

 

Prezado usuário, a sua participação no SAFO é de extrema importância para buscarmos 

melhorias para este software. Por favor, responda as perguntas abaixo com o máximo de atenção. 

 

 

Funcionalidade do SAFO: O SAFO é um software que tem a função de auxiliar ao professor de 

Educação Física em relação às diversas variáveis de saúde dos alunos. 

Objetivos do Estudo: Este estudo faz parte de uma pesquisa de Mestrado em Ciências da Saúde e 

Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, do aluno Marcos Vinícius 

Oliveira Carneiro cujo objetivo deste estudo é a opinião qualitativa do professor de Educação Física 

em relação a usabilidade do software de avaliação física online (SAFO). 

 

 

Consentimento: Afirmo que concordo em participar do estudo de usabilidade do SAFO. Todas as 

informações coletadas neste estudo são confidenciais e meu nome não será identificado em 

momento algum. Estou ciente que posso enviar perguntas ou desistir da colaboração em qualquer 

momento, sem qualquer tipo de penalidade. Afirmo também que li e entendi as instruções presentes 

neste folheto. 

 

( X )  Confirmo minha participação no estudo do SAFO. 

 

Questionário de Avaliação de Usabilidade (SAFO) 

*todas as perguntas devem ser respondidas 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo  

Totalmente 

1. Acho que gostaria de usar este SAFO 

com frequência 
1 2 3 4 5 

2. Achei o software complexo 1 2 3 4 5 

3. Achei o software fácil de manusear 1 2 3 4 5 

4. Achei que seriam necessários mais 

esclarecimentos para utilizar este 

software 

1 2 3 4 5 
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5. As funcionalidades deste software 

estavam bem integradas 
1 2 3 4 5 

6. Achei que este software tem uma 

apresentação gráfica agradável e legível 
1 2 3 4 5 

7. Imagino que a maioria dos 

professores aprenderia a usar este 

software rapidamente 

1 2 3 4 5 

8. Achei este software complicado de 

usar. 
1 2 3 4 5 

9. Achei que este software essencial 

para uso no contexto do profissional de 

Educação Física 

1 2 3 4 5 

10. Acho que este software deveria 

melhorar muita coisa para ser liberado 

para uso. 

1 2 3 4 5 

11. Eu me senti a vontade para usar 

este software. 
1 2 3 4 5 

12. Este software me ajudou a encontrar 

a informação que eu precisava. 
1 2 3 4 5 

13. Este software é preciso no 

oferecimento de informações aos 

professores de Educação Física. 

1 2 3 4 5 

14. Acho que este software é pratico 

para uso de professores de Educação 

Física. 

1 2 3 4 5 

15. A organização de informações no 

SAFO é clara. 
1 2 3 4 5 

16. Este software deve ser 

recomendado para uso de outros 

professores de Educação Física. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 2 – Carta de aceite do CEDEP - UNIVASF 
 

 


