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RESUMO 

 

 

ROSSATO, Américo Alves. O impacto do sobrepeso e da obesidade na saúde e 
na aptidão cardiorrespiratória em adolescentes da c idade de Cristais 
Paulista/SP. 2011. 61f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) – 
Universidade de Franca, Franca. 
 
 
Atualmente o sobrepeso e a obesidade são um dos mais graves problemas de 
saúde pública em todo mundo. Sua prevalência vem crescendo acentuadamente 
tanto em adultos quanto crianças e adolescentes, elevando essa doença à condição 
de epidemia mundial. O sobrepeso e obesidade podem afetar uma das principais 
aptidões ligada à saúde que é a aptidão física cardiorrespiratória. Os objetivos deste 
estudo foram avaliar a prevalência de sobrepeso e obesidade, o nível de aptidão 
cardiorrespiratória e de atividade física, e fazer possíveis correlações e associações 
das variáveis citadas, dos estudantes do 9º (nono) ano da Escola Municipal de 
Ensino Básico Amélio de Paula Coelho, da cidade de Cristais Paulista. Para isso 
foram utilizados oÍndice de Massa Corporal (IMC) para verificar a prevalência de 
sobrepeso e obesidade, o teste de VO2máx Banco de McArdle para avaliar o nível 
de aptidão física cardiorrespiratória e o Questionário Internacional de Atividade 
Física (IPAQ) para avaliar o nível de atividade física. A analise dos resultados para 
esse estudo de coorte, foi conduzida com o uso do software estatístico 
GraphPadInStat® for Windows e o valor de 0,05 de significância foi adotado para 
todos os procedimentos estatísticos. A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 
26,1% para ambos os sexos, 31,6% para o sexo masculino e de 22% para o sexo 
feminino. A classificação ruim do nível de aptidão física cardiorrespiratória foi de 
20,5%, 26,3% e 16%, respectivamente para ambos os sexos, sexo masculino e 
feminino. O nível insuficientemente ativo do IPAQ apresentou em 13,6%, 13,2% e 
14% respectivamente para ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino. Houve 
correlação negativa entre sobrepeso e obesidade e o nível de aptidão 
cardiorrespiratória. Outras correlações observadas pelo presente estudo não foram 
significativas. Esses resultados confirmam a expectativa deste estudo, o qual verifica 
interferência direta do sobrepeso e obesidade na aptidão física cardiorrespiratória.  
 
 
Palavras-chave: obesidade; sobrepeso; aptidão física; Índice de Massa Corporal. 
  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ROSSATO, AméricoAlves. The impact of overweight and obesity in health and 
cardiorespiratory fitness in adolescents of the cit y of CristaisPaulista/SP. 
2011.61f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) – Universidade de 
Franca, Franca. 
 
 
Currently overweight and obesity are the most serious public health problems 
worldwide. Overweight and obesity can affect cardiovascular health and fitness 
status. The objectives of this study were to evaluate the prevalence of overweight 
and obesity, the level of fitness and physical activity, and make possible correlations 
and associations of the variables mentioned in students in the 9th (ninth) year of the 
School of Basic Education Amelio Paula Coelho, Paulo Crystal –SP Brazil. For this 
we used the Body Mass Index (BMI) to determine the prevalence of overweight and 
obesity, the VO2 max test (Bench of McArdle), to assess the level of 
cardiorespiratory fitness and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
to assess the level of physical activity. The analysis of results for this cohort study 
was conducted using statistical software GraphPadInStat for Windows ® and the 
significance value of 0.05 was adopted for all statistical procedures. The prevalence 
of overweight and obesity was 26.1% for both sexes, 31.6% for males and 22% for 
females. The classification of poor cardiorespiratory fitness level was 20.5%, 26.3% 
and 16% respectively for both sexes, male and female. The level of IPAQ 
“insufficiently active” showed in 13.6%, 13.2% and 14% respectively for both sexes, 
males and females. There was negative correlation between overweight and obesity 
and the level of cardiorespiratory fitness.  Other correlations observed in this study 
were not significant. These results confirm the expectation of this study, which 
verifies the direct interference of overweight and obesity in cardiorespiratory fitness. 
 
 
Keywords: obesity; overweight; physical fitness; body mass index; IPAQ. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A obesidade é uma doença multifatorial caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de gordura corporal (MCARDLEet al., 1996;WHO, 1998), que ocasiona 

uma grande quantidade de distúrbios à saúde, reduzindo a expectativa de vida e 

ameaçando a qualidade da mesma. No mundo, há mais de um bilhão de adultos 

comexcesso de peso. Destes, pelo menos 300 milhõessão obesos(OPAS, 2003). 

Vários fatores podem contribuir para o estabelecimento do sobrepeso e 

da obesidade, dentre eles podemos citar osfatores genéticos, os fatores ambientais 

e os fatores comportamentais (NUNES et al., 2006; GUEDES; GUEDES, 2003; 

MCARDLE et al., 2008).  

Devido à complexidade de sua origem, a obesidade e suas causas 

específicas são indubitavelmente diferentes de uma pessoa à outra. Reconhecer isto 

é importante para o tratamento da obesidade já existente e para a prevenção de seu 

início (WILMORE; COSTILL, 2003). O obeso não pode ser encarado como uma 

pessoa indulgente em excesso e incapaz de se autocontrolar, dando a visão a 

obesidade, como uma doença auto-infligida (POLLOCK; WILMORE, 1993). 

A obesidade faz parte do grupo das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs) juntamente com diabetes mellitus do tipo II, hipertensão 

arterial, doenças cardiovasculares e câncer, sendo o sobrepeso e a obesidade um 

dos principais fatores para essas outras doenças surgirem. Segundo a Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2003), as DCNTs são responsáveis por 59% dos 

óbitos ocorridos em todo o mundo. 

Uma das maiores preocupações com essa doença é o seu 

aparecimento cada vez mais precoce. O sobrepeso e a obesidade em crianças e 

adolescentes tem se constituído em importante fator de preocupação na área da 

saúde pública, uma vez que o aparecimento de doenças associadas somente a 

adultos, como, a diabete do tipo II e hipertensão arterial, está sendo detectadas em 

crianças e adolescentes. Outro fator de preocupação com a obesidade nesta faixa 

etária é com a probabilidade de estes indivíduos se tornarem adultos obesos 
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(GUEDES; GUEDES, 2003, MCARDLE et al., 1996, BOUCHARD, 2003, NUNES et 

al., 2006). De acordo com McArdleet al. (1996), as crianças obesas de 6 a 9 anos de 

idade comportam uma probabilidade de 55% de serem obesas quando adultas, um 

risco 10 vezes maior que aquele das crianças com um peso normal.  

Um dos principais impactos do sobrepeso e da obesidade que 

podemos verificar no nosso dia-a-dia é sobre a aptidão cardiorrespiratória, que é 

entendida como a capacidade de realizar exercícios físicos dinâmicos de intensidade 

moderada a alta, envolvendo a participação de grandes grupos musculares por 

período de tempo prolongado (ACSM, 2000), tarefas de fácil execução começam a 

se tornar difíceis, como subir escadas, fazer caminhada, ou até fazer tarefas 

domésticas, como limpar a casa. Isso ocorre devido à ineficiência do aparelho 

respiratório e cardiovascular. 

O objetivo deste estudo foi verificar através de um estudo de coorte, a 

incidência de sobrepeso e obesidade, o nível de prática de atividade física e o 

estado de condicionamento físico em escolares do9º ano de uma escola pública da 

cidade de Cristais Paulista – SP, e obter possível correlação entre as variáveis. Para 

obter essas variáveis, os estudantes foram submetidos aos testes de Índice de 

Massa Corporal (IMC) que identificou obesidade ou excesso de peso, ao 

recordatário internacional de atividade física (IPAQ)que verificou o nível de atividade 

física, e o teste do banco de McArdle, que verificou o volume máximo de oxigênio 

(VO2máx). 

A expectativa deste estudo, é que adolescentes obesos têm níveis de 

aptidão cardiorrespiratória menores que os adolescentes eutróficos. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

1.1 CONCEITO DE SOBREPESO E OBESIDADE 
 

 

O termo sobrepeso e obesidade são, muitas vezes, utilizados 

indistintamente, mas, do ponto de vista técnico, eles possuem significados diferentes 

A obesidade pode ser definida como acúmulo excessivo de gordura corporal, 

podendo ser considerada um grave distúrbio de saúde que reduz a expectativa de 

vida e ameaça a qualidade da mesma(MCARDLE et al., 1996; GUEDES; GUEDES, 

2003). O sobrepeso é definido como um peso corporal que excede o peso normal ou 

padrão de uma determinada pessoa, baseando-se na sua altura e na constituição 

física (WILMORE; COSTILL, 2001). 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o sobrepeso e a 

obesidade são definidos como, anormal ou excessivo acúmulo de gordura que 

apresenta um risco para a saúde. Uma medida para identificar a obesidade é o 

Índice de Massa Corporal (IMC), peso de uma pessoa (em quilogramas) dividido 

pelo quadrado da sua altura (em metros). Uma pessoa adulta com um IMC de 30 ou 

mais é geralmente considerada obesa. Uma pessoa adulta com IMC igual ou 

superior a 25 é considerada com sobrepeso. Para crianças e adolescentes um dos 

critérios para sobrepeso e obesidade que pode ser adotado, são os pontos de corte 

para sexo e idade sugeridos no estudo promovido pela Força Tarefa Internacional 

para Obesidade, adotando o percentil 85th e 95th respectivamente para sobrepeso e 

obesidade(COLE et al., 2000). 

Atualmente o sobrepeso e a obesidade s um dos mais graves 

problemas de saúde pública em todo mundo. Sua prevalência vem crescendo 

acentuadamente nas últimas décadas, inclusive nos países em desenvolvimento, o 

que levou a doença à condição de epidemia global (COUTINHO, 1998). No mundo, 

há mais de um bilhão de adultos com excesso de peso. Destes, pelo menos 300 

milhões são obesos (OPAS, 2003). Somente nos Estados Unidos 130 milhões de 

americanos são classificados com sobrepeso, ou seja, 65% da população 

(MCARDLE et al, 2008). 
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A obesidade é considerada uma doença integrante do grupo de 

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNTs), as quais são de difícil 

conceituação, gerando aspectos polêmicos quanto à sua própria denominação, seja 

como doenças não-infecciosas, doenças crônicas-degenerativas ou como doenças 

crônicas não-transmissíveis, sendo esta última a conceituação atualmente mais 

utilizada (PINHEIRO, 2004). 

As doenças crônicas não transmissíveis representam a principal causa 

de mortalidade e incapacidade no mundo inteiro, responsável por 59% dos 56,5 

milhões de óbitos anuais (OPAS, 2003), como ilustra a Figura 1. 

 

 

Figura 1: Óbitos por grupos de causas, 2001. 
Fonte:  OPAS, 2003. 

 

 

1.2 ETIOLOGIA DO SOBREPESO E DA OBESIDADE 
 

 

O ser humano em qualquer idade é o resultado de um processo 

cumulativo e interativo de diferentes fatores. Dessa forma, a probabilidade das 

pessoas estarem em risco desobrepeso ou obesidade em determinadas condições e 

idade depende do grau de suscetibilidade e exposição contínua e cumulativa 

comdiferentes fatores de risco que podem afetar as populações e os indivíduos. 

(COUTINHO, 2002).  
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Por iguais razões, a obesidade é considerada como uma doença 

multifatorial, onde os principais fatores são: genéticos; ambientais e 

comportamentais (NUNES et al., 2006; GUEDES; GUEDES, 2003; MCARDLE et al., 

2008). 

 

 

1.3 OS FATORES GENÉTICOS 
 

 

A associação entre a ocorrência de sobrepeso e obesidade entre 

membros de uma mesma família é conhecida, acreditando-se que isso possa ser 

devido tanto a fatores genéticos quanto aos hábitos de vida. A ocorrência de 

obesidade dos pais leva a um risco aumentado de ocorrência de obesidade, 

chegando a um risco quase duas vezes maior (80%) para os indivíduos com pai e 

mãe obesos (GIGANTE, 2004 apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Nossa estrutura genética não causa necessariamente a obesidade, 

porém reduz o limiar para o surgimento da doença (gene de suscetibilidade) e 

contribui muito para a variabilidade no aumento do peso observado em indivíduos 

cuja alimentação diária contém excessos idênticos de energia (MCARDLE et al., 

1996). 

A conexão genética com a obesidade proporciona uma base lógica 

valiosa para poder encarar a condição obesa como uma doença, e não como uma 

falha psicológica ou fraqueza de personalidade que poderia ser corrigida se a 

pessoa tivesse força de vontade suficiente (MCARDLEet al., 1996). Dentre as 

principais causas da obesidade pelo fator genético, podem ser citadas a quantidade 

insuficiente ou ausência do hormônio leptina, a resistência à leptina causada por 

defeito no receptor, mutação com perda da função do gene Pró-Ópio-

Melanocortina(POMC) e algumas síndromes genéticas como a de Prader-Willi 

(SPW) e a síndrome de Bardet-Bieldl (SBB) (MCARDLEet al., 1996; NUNES, 2006; 

GUEDES; GUEDES, 2003; RODRIGUES, 2003). 
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1.4 OS FATORES AMBIENTAIS 

 

 

Dentro do universo de fatores associados aos aspectos do ambiente 

que oferecem algum tipo de influência no equilíbrio energético que podem ocasionar 

uma variação no peso do indivíduo, a ingestão calórica por intermédio da dieta 

estabelecida habitualmente e a demanda energética proveniente das atividades do 

cotidiano, são os principais (GUEDES; GUEDES, 2003). Esse equilíbrio energético 

ou balanço energético é definido então pela diferença entre a quantidade de energia 

ingerida através da dieta alimentare a quantidade de energia gasta na realização 

das funções vitais e de atividades em geral no dia-a-dia. 

Por consequência, o balanço energético positivo é o resultado da 

ingestão predominantemente de alimentos processados, de alta densidade 

energética com elevados teores de lipídeos e carboidratos (NUNES, 2006), e pelo 

sedentarismo, causado não apenas pela falta de exercícios físicos, mas também 

fruto de uma maior mecanização do trabalho, pela introdução da robótica e da 

informática, por uma prática de assistir televisão por várias horas, pelos inúmeros 

dispositivos que facilitam nos afazeres domésticos, pelas facilidades de locomoção 

do sistema de transporte, e por uma difusão da atividade de lazer envolvendo 

prioritariamente diversões eletrônicas em substituição de práticas lúdicas que exijam 

esforços físicos mais intensos (GUEDES; GUEDES, 2003). Quando o balanço 

energético positivo perdura por semanas ou meses, o resultado é um ganho de 

peso. 

Um exemplo de balanço energético positivo ocasionado por apenas um 

dos fatores relacionados acima, é o de Bouchardet al. (2003), quando citam: 

 
Um estilo de vida sedentário, ou com nível de atividade mais baixo que o 
habitual, responde por uma grande quantidade de casos de sobrepeso, em 
adultos. Por exemplo: um gasto energético diário, em movimento, 
diminuído em cerca de 300 Kcal, irá gerar um balanço positivo energético 
que se traduzirá em um excesso de calorias consumidas de mais de 
100.000 Kcal em um ano. Sem dúvida, isso poderia resultar em um ganho 
de peso corporal, chegando a até 50% do excedente calórico anual total 
causados por uma vida sedentária. Se pensarmos que 1 Kg de massa 
corporal é, em média, equivalente a cerca de 7.000 Kcal, uma redução no 
nível diário habitual de atividade física de 300 Kcal estaria associada a um 
ganho de peso corporal de 6 a 8 Kg, em um ano.  
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1.5 FATORES COMPORTAMENTAIS 

 

 

Os problemas comportamentais, psicológicos ou emocionais poderiam 

ser a causa do sobrepeso e da obesidade numa porcentagem elevada de pessoas 

que a apresentam. Na nossa sociedade, a obesidade é estigmatizada, o que 

contribui substancialmente para os problemas daqueles que apresentam 

(WILMORE; COSTILL, 2001). O obeso é encarado como uma pessoa indulgente em 

excesso e incapaz de se autocontrolar, dando a visão a obesidade, como uma 

doença auto-infligida (POLLOCK; WILMORE, 1993). 

Considerando que aspectos emocionais podem estar associados à 

obesidade, favorecendo muitas vezes o desenvolvimento de problemas psicológicos, 

como a ansiedade, depressão e dificuldades comportamentais, é fundamental 

compreender o papel destes transtornos na etiologia ou mesmo como conseqüência 

da obesidade infantil (LUIZ et al., 2005). 

Segundo Wanderley e Ferreira, (2010): 

 

A postura atual é a de que a população geral de obesos não apresenta 
maiores níveis de psicopatologia, quando comparada à população geral 
não obesa. Entretanto, obesos em tratamento apresentam maiores níveis 
de sintomas depressivos, ansiedade, transtornos alimentares, de 
personalidade e distúrbios da imagem corporal. Essa postura pode ser 
justificada pelo fato de que não é necessária a presença de psicopatologia 
para o aparecimento da obesidade, que a psicopatologia é restrita a grupos 
específicos, e pela obesidade ser vista como causadora da psicopatologia 
e não como consequência desta última. 

 

 

1.6 RISCO PARA A SAÚDE ASSOCIADA AO SOBREPESO E À OBESIDADE 

 

 

Diversas alterações metabólicas e endócrinas estão vinculadas à 

obesidade, por isso, a obesidade por si só é considerada como uma doença do 

grupo das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT). Além disso, um número 

significativo de DCNTsestão associadas à obesidade, dentre elas: 

• Doenças cardiovasculares. 

• Doenças ortopédicas.  
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• Hipertensão arterial. 

• Resistência a insulina/ Intolerância a glicose. 

• Diabetes Mellitus do tipo II. 

• Câncer. 

• Síndrome metabólica. 

• Dislipidemias. (WILMORE; COSTILL, 2001; GUEDES; GUEDES, 

2003; BOUCHARD et al., 2003; NUNES et al., 2006; MCARDLE et al., 2008).  

 

Além do fator saúde (aqui visto como ausência de doença), a 

obesidade influencia negativamente em vários aspectos, tais como: social, físico e 

psicológico (GUEDES; GUEDES, 2003). 

 

 

1.7 OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 

O sobrepeso e a obesidade em crianças e adolescentes têm se 

constituído em importante fator de preocupação na área da saúde pública. A 

obesidade infantil já apresenta dimensões epidêmicas em algumas áreas e 

ascendente em outras. No mundo, existem 17,6 milhões de crianças obesas com 

idade menor de cinco anos (OPAS, 2003). O aumento alarmante na obesidade 

durante a infância e a adolescência exige intervenções imediatas para prevenir o 

aumento subsequente no risco de doenças e de morte quando essas crianças se 

tornarem adultas (MCARDLEet al., 2003). 

De acordo com McArdleet al. (1996), as crianças obesas de 6 a 9 anos 

de idade comportam uma probabilidade de 55% de se tornarem obesasquando 

adulta, um risco 10 vezes maior que aquele das crianças com um peso normal. Além 

do fator probabilístico, a obesidade em crianças e adolescentes traz doenças e 

agravos, que até pouco tempo atrás, eram confinadas apenas em adultos, como a 

diabetes mellitus do tipo II, pressão arterial elevada, triglicerídeos e colesterol com 

valores acima do limite, resistência insulínica e a intolerância à glicose, menor 

eficiência no trabalho cardíaco, alterações ortopédicas e psicoemocionais (GUEDES; 

GUEDES, 2003; OPAS, 2003).  
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Como foi citada anteriormente, a origem da obesidade adulta e suas 

consequências adversas para a saúde, costumam residir na infância. Uma das 

teorias para esse fato seria a questão do aumento do número de adipócitos devido à 

hiperplasia celular (POLOCK; WILMORE, 1993). 

Segundo Knittle (apud POLLOCK; WILMORE, 1993), os estoques de 

gordura aumentam de forma constante durante os primeiros nove meses de vida, 

para então nivelar ou aumentar discretamente até a idade de sete anos, quando tais 

reservas tornariam a aumentar. Um impulso final à deposição de gordura ocorreria 

supostamente na adolescência. A hipercelularidade levaria a uma massa celular 

permanentemente aumentada, tornando a perda ponderal uma tarefa extremamente 

complicada para os indivíduos obesos. Esses mesmos autores citam que o número 

de adipócitos também parece ser capaz de variar ao longo da vida, embora se 

mantenha relativamente estável após a chegada da maturidade. 

Embora haja evidências claras de que os fatores genéticos têm um 

papel na obesidade infantil, é aparente também que fatores não-genéticos como a 

inatividade física e a má alimentação são determinantes para o desenvolvimento de 

doença, especialmente em sociedades tecnologicamente avançadas (BOUCHARD 

et al., 2003). 

Um estudo feito em larga escala realizado na Tailândia, lança luz sobre 

os papéis da atividade física e da dieta na prevenção da obesidade infantil, ao 

verificar que crianças com históricos familiar de obesidade e de baixo nível de 

exercícios estavam fundamentalmente sob o risco de fatores para o 

desenvolvimento da obesidade. Os autores concluíram que aumentar os exercícios 

era, certamente, a maneira mais adequada de intervenção para prevenir a 

obesidade, porque o risco de deficiência nutricional, na Tailândia, ainda é alto, e o 

programa de intervenção de massa focalizado na redução da ingestão de energia 

poderia tomar a situação ainda pior (MO-SUWAN; GEATER, 1996, apud 

BOUCHARD et al., 2003). 

 

  



 

 

22 

 

1.8 A APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA E A SUA RELAÇÃO COM O 
SOBREPESO E A OBESIDADE 

 

 

A aptidão cardiorrespiratória ou capacidade cardiorrespiratória é 

entendida como a capacidade de realizar exercícios físicos dinâmicos de intensidade 

moderada a alta, envolvendo a participação de grandes grupos musculares por 

período de tempo prolongado (ACSM, 2006). 

Esta aptidão é considerada como uma das aptidões físicas 

relacionadas à saúde, juntamente com a resistência muscular, a força, a flexibilidade 

e a composição corporal. As aptidões físicas ligadas à saúde são aquelas que 

abrigam atributos biológicos que oferecem alguma proteção ao aparecimento e ao 

desenvolvimento de distúrbios orgânicos induzidos pelo estilo de vida sedentário e 

que, portanto, tornam-se extremamente sensíveis à prática de exercícios físicos 

regulares (GUEDES; GUEDES, 2003). Vida sedentária que um dos fatores 

determinantes para o balanço energético positivo, um dos fatores causadores do 

sobrepeso e da obesidade. 

A capacidade cardiorrespiratória deve ser relacionada à saúde, pois 

níveis baixos desta aptidão têm sido associados a um aumento notável do risco de 

mortes prematuras por várias causas, sobretudo por doenças cardiovasculares e 

reduzida capacidade para a realização das atividades do cotidiano. Além desses 

fatores, Tritschler(2003) cita que uma boa aptidão cardiorrespiratória é fundamental 

para os humanos tanto na saúde quanto no desempenho.  

A capacidade cardiorrespiratória depende da presença de um aparelho 

respiratório e cardiovascular eficiente, de componentes sanguíneos adequados 

(contagem de hemácias, hemoglobina, hematrócito e volume sanguíneo), além de 

componentes celulares específicos que auxiliem o corpo a utilizar durante o 

exercício (POLLOCK; WILMORE, 1993). Dessa forma, o sistema cardiorrespiratório 

é solicitado a atender a demanda de oxigênio que existe durante a atividade física, 

com intenção de manter eficientes as funções musculares e, consequentemente, a 

homeostase corporal (GUYTON; HALL, 1997 apud QUEIROGA, 2005). 

A forma tradicionalmente aceita e reconhecida para medida da aptidão 

cardiorrespiratória é a de submeter o indivíduo a um teste de esforço físico de 

intensidade máxima ou submáxima, com a finalidade de determinar o consumo 
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máximo de oxigênio (VO2máx), por meio de uma metodologia direta ou indireta. Os 

recursos comumente utilizados, conhecidos como ergômetros, são a esteira a 

bicicleta ergométrica e o banco, além dos testes de campo (QUEIROGA, 2005). 

 
Segundo Pollock e Wilmore(1993): 

 

O consumo máximo de oxigênio (VO2máx), também chamado de 
capacidade aeróbica, indica a maior quantidade de oxigênio que um 
indivíduo é capaz de utilizar sob o exercício extenuante. Este índice está 
correlacionado ao débito cardíaco máximo. Como o VO2máx resume aquilo 
que está ocorrendo no sistema de transporte de oxigênio (incluindo-se, aí, 
a utilização celular) durante o exercício máximo ou extenuante, além de 
poder ser facilmente medida, ela tem sido empregada como medida mais 
representativa da adequação cardiorrespiratória. 
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2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 
 

 

A obesidade há tempos é considerada uma epidemia de alcance 

mundial, representando um risco substancial à saúde. A obesidade e o sobrepeso 

são fatores de risco relevantes para o surgimento de doenças crônicas, como 

diabete tipo 2, cardiopatias, hipertensão, acidentes vasculares cerebrais e certos 

tipos de câncer. 

O diagnóstico precoce da obesidade torna-se fundamental para futuras 

estratégias intervencionista, e desta forma, apontar indicadores e preditores para o 

estado de obesidade na infância e na adolescência é de grande importância. 

Analisar a relação entre obesidade e o baixo nível de aptidão física 

cardiorrespiratória, um tema pouco explorado pela nossa literatura. 

Com este estudo procura-se também manter as autoridades da cidade 

e os próprios adolescentes, envolvidos na pesquisa a respeito dos riscos para a 

saúde adquiridos através do comportamento sedentário, da má alimentação e 

consequentemente da obesidade. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

 

Verificar o estado nutricional através do Índice de Massa Corporal 

(IMC) e sua distribuição dentro das diferentes faixas de classificação (da eutrofia à 

obesidade), avaliar o nível de prática de atividade física e o estado de 

condicionamento físico, tentando estabelecer possível correlação entre tais 

variáveis, em escolares do 9º ano de uma escola pública da cidade de Cristais 

Paulista–SP. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

• Avaliação e distribuição da população estudada em relação ao IMCe 

o percentual efetivo de indivíduos que se enquadra nas faixas de sobrepeso e 

obesidade; 

• Avaliar o nível de prática de atividade física semanal a partir de 

instrumento indireto (questionário recordatório); 

• Avaliar o estado de aptidão cardiorrespiratória (VO2máx) a partir da 

aplicação de protocolo físico por análise indireta; 

• Correlacionar as variáveis acima descritas por meio de teste de 

correlação tentando assim estabelecer associações entre o comportamento 

sedentário as variáveis morfométricas e desta forma apontando possíveis 

indicadores e preditores para o estado de obesidade nessa faixa escolar. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Trata-se de um estudo coorte, de caráter quantitativo, realizado através 

de coletas de dados junto a escolares da única escola de ensino fundamental da 

cidade de Cristais Paulista - SP, cidade situadaao extremo norte do estado de São 

Paulo, com uma população de cerca de 7 (sete) mil pessoas. 

 

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA E PROCEDIMENTOS ÉTICOS 
 

 
Compõe a população a ser estudada, 88 alunos (38 homens e 50 

mulheres) do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Amélio de Paula Coelho, 

com idade entre 14 a 16 anos, os quais, juntamente, e com a autorização, de seus 

pais ou responsáveis legais, foram convidados a serem voluntários do estudo. 

Tratam-se os escolares de adolescentes, residentes na mesma cidade e na zona 

rural do município.  

O presente estudo que é de caráter epidemiológico, seguiu plenamente 

adequado às exigências da Resolução CNS 196/96, parte integrante da Portaria 

SUS 2048/2009 (RegSus) bem como das demais resoluções integrantes da referida 

RegSus, respeitando assim as normativas da declaração de Helsinki para pesquisa 

envolvendo Seres Humanos e teve sua aprovação no CEP da Universidade, sob o 

Protocolo N. 3061/10, (ANEXO D). 

 

 

4.2 ANTROPOMETRIA 
 

 

4.2.1 Peso 

 

 
Para a avaliação do peso os alunos foram avaliados com o uniforme 

que estavam na escola (seguindo o Protocolo descrito por GUEDES E GUEDES, 

2003; calça ou bermuda e camisetas) sendo pedido para que retirassem blusas 
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pesadas e calçados e que ficassem com afastamento lateral dos pés, em posição 

ereta e com olhar fixo para frente. Foi utilizada para a mensuração do peso, uma 

balança da marca Welmy, no modelo R110, nº de série 93880, de capacidade 

mínima de 2 Kg e capacidade máxima de 150 Kg, com precisão de 0,1 Kg. 

 

 

4.2.2 Estatura 

 

 

Para avaliação da estatura pediu-se aos alunos para que retirassem os 

calçados, colocando-se em posição ortostática, com as mãos espalmadas sobre a 

coxa e a cabeça orientada no plano de Frankfurt. Para a mensuração utilizou-se um 

estadiômetro com fita métrica, tipo trena marca Sanny (fabricante American Medical 

do Brasil Ltda) com capacidade de 2 m, graduada em cm e décimo de cm, com 

cursor antropométrico. 

 

 

4.2.3 IMC 

 

 

Para avaliar o grau de obesidade, foi usado o Índice de Massa Corporal 

(IMC) de Keteleto qual reflete a relação entre a massa corporal em kg e a área 

superficial do corpo através da divisão da massa corporal pelo quadrado da estatura 

em metros.  

IMC=Peso (Kg) 

 Estatura² (m) 

 
Dessa forma, os alunos foram classificados através do ponto de corte 

das curvas de IMC (Anexo A e B) recomendadas pela OMS (WHO, 2007), relativas a 

faixa etária de 14, 15 e 16 anos. Tais classificações foram agrupadas em 2 (dois) 

grandes grupos sendo: eutróficos, aqueles com IMC menor que o percentil 85th; e 

obesos e sobrepesos aqueles com IMC maior ou igual ao percentil 85th, como 

descrito por Cole et al (2000). Os valores do IMC para tal classificação descrita 

acima estão expresso na Tabela 1. 
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Tabela 1  - Ponto de corte do IMC, de acordo com os percentis determinados para 
eutrófico e sobrepeso/obesidade. 

 
Variáveis 

Masculino Feminino 
Eutrófico Sobrepeso/Obesidade Eutrófico Sobrepeso/Obesidade 

14 anos <21,9 ≥21,9 <22,9 ≥22,9 
15 anos <22,8 ≥22,8 <23,7 ≥23,7 
16 anos <23,7 ≥23,7 <24,2 ≥24,2 

 

As curvas de referência representam omodelo empírico saudável. e 

servem, a um só tempo, para classificar (comparar com grupo de referência) e para 

diagnosticar (separar indivíduos saudáveis dos não-saudáveis) o estado nutricional 

de um indivíduo ou população (CONDE; MONTEIRO, 2006). 

 

 

4.3 APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA 
 
 

Para avaliar o nível de aptidão física cardiorrespiratório, foi aplicado o 

teste de Banco de McArdle, que consiste em subir e descer um banco de 41cm 

durante 3 minutos. Para as mulheres, o ritmo de passadas será de 22 passadas por 

minuto, ou um ritmo musical de 88 batimentos por minuto. Para os homens, o ritmo 

de passadas será de 24 passadas por minutos, ou um ritmo musical de 96 

batimentos por minuto. Recomenda-se o uso do metrônomo para cadenciar o ritmo 

musical. 

Para fazer o teste os alunos foram aconselhados a vir com uma roupa 

apropriada para fazer exercício físico (tênis, shorts ou bermuda e uma camiseta 

leve), mas não tendo esse fator como motivo de exclusão para fazer o teste. 

Ao final do teste, a frequência cardíaca foi verificada através do 

frequencímetro da marca Polar, modelo S810Itn, e aplicada nas seguintes fórmulas, 

onde o VO2máxrelativo é predito: 
 

HOMENS 
VO2máx (ml/Kg/min)= 111,33 – (0,42 x F.C.esf*) 
 

MULHERES 
VO2máx (ml/Kg/min)= 65,81 – (0,1847 x F.C.esf) 
*Frequência cardíaca de esforço obtida vinte segundos após o final do 

teste. 
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A classificação dos indivíduos foi feita através de uma adaptação da 

tabela de classificação da aptidão aeróbica de homens e mulheres recomendada por 

Cooper (1977), exemplificada na Tabela 2: 
 

Tabela 2 -  Adaptação da classificação do VO2máx segundo Cooper, 1977. 
 Homens  Mulheres  

Ruim  ≤38,3* ≤30,9 

Regular/Bom  >38,3 >30,9 

*Valores expressos em ml/kg/min. 

 

 

4.4 NÍVEL DE PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 
 

 

Para verificar o nível de atividade física dos alunos foi utilizado o 

questionário internacional de atividade física (IPAQ) versão curta proposta pelo 

Grupo Internacional para Consenso em Medidas da Atividade Física, constituído sob 

a chancela da Organização Mundial da Saúde e validado no Brasil pelo Centro de 

Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS), 

(MATSUDO, 2002).  

Para tal questionário, foi feita uma explicação prévia sobre todas as 

questões que compõem o questionário, esclarecendo todas as atividades que 

poderia ou não ser adequado para tal classificação. Depois, foi dado um dia para os 

alunos responderem, sendo feita mais uma explicação para os alunos que tiveram 

dificuldade para responder. 

A versão curta do IPAQ (anexo C) é composta por oito questões 

abertas e suas informações permitem estimar o tempo despendido por semana em 

diferentes dimensões de atividade física (caminhadas e esforços físicos de 

intensidades moderada e vigorosa) e de inatividade física (posição sentada), 

(GUEDES, 2005).  

Quanto a classificação do nível de atividade física, foi proposta a 

classificação segundo STRONG et al (2005). 

Insuficientemente ativos  - praticar atividades físicas de intensidade 

vigorosa e/ou moderada dentro ou fora da escola, de forma estruturada ou não 

estruturada, por um tempo igual ou menor que 300 minutos por semana. 
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Suficientemente ativos  - praticar atividades físicas de intensidade 

vigorosa e/ou moderada dentro ou fora da escola, de forma estruturada ou não 

estruturada, por um tempo superior a 300 minutos por semana. 

 

 

4.5 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 
 

 

Primeiramente, os dados foram analisados de forma descritiva. Para 

análise dos dados foram calculadas as médias, como medida de tendência central, o 

desvio padrão, para descrever a distribuição de cada variável, mediana, máximo e 

mínimo. 

As comparações, associações e correlações entre os resultados para 

condicionamento físico obtidos pelas escalas do IPAQ e também pelas 

classificações de VO2máx pelo teste de banco de MaCardle, e o estado de 

obesidade foram realizadas pela aplicação do teste de Fisher, Mann-Whitney e 

Person (Simples Correlation), respectivamente. A análise foi conduzida com o uso 

do software estatístico GraphPadInStat®  for Windows e o valor de 0,05 de 

significância foi adotado para todos os procedimentos estatísticos. 

  



 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
 

5.1 CLASSIFICAÇÃO DA OBESIDADE DE ACORDO COM O IMC
 

 

Em nossa casuística, verificamos que 23 adolescentes ou 26,1% da 

população estudada são considerados com sobrepeso e dentre eles 8 adolescentes 

ou 9,1% são considerados obesos. O sobrepeso e a obesidade foram superiores 

entre os meninos (31,6%) do que nas meninas (22%), apresentando diferenças 

significativas, como descrita no Gráfico 1.

 

Gráfico 1 –  Classificação percentual do IMC obtidos no estudo.
Associação significativa entre os gêneros para o IMC, segundo o teste d
Fisher’sExact Teste p= 0,007.

 

Ao comparar a prevalência de sobrepeso e obesidade de ambos os 

sexos do presente estudo a outros estudos, verificamos o estudo de Leal (2008), no 

qual foram avaliados 228 crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos da cidade

Ilha Bela e verificou-se uma prevalência 20% de sobrepeso e obesidade.
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quinta a oitava séries, com idades entre dez e 18 anos encontrou uma prevalência 

de sobrepeso de 17%. Outro estudo comparativo foi o de Guedes et al. (2006), que 

analisou as estimativas de prevalência de sobrepeso e obesidade de 4319 crianças 

e adolescentes da população escolar do município de Apucarana, Paraná, com 

idades entre sete e 18 anos, encontrou 23,3% de sobrepeso.  

A prevalência de sobrepeso e obesidade total deste estudo foi 

impulsionada principalmente pela prevalência masculina. Este dado vem confirmar 

uma tendência na população jovem masculina brasileira. De acordo coma seção de 

Antropometria e Estado Nutricional da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

2008-2009, realizada em parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e o Ministério da Saúde, o excesso de peso entre meninos e 

rapazes de 10 a 19 anos está em uma crescente, e passou de 3,7% (1974-75) para 

21,7% (2008-09), um aumento de seis vezes em 34 anos, uma tendência já relatada 

por Veiga et al. (2004).  

Algo mais alarmante foi que no presente estudo foram encontrados 

porcentuais de sobrepeso e obesidade nos adolescentes do sexo masculino maiores 

do que a média no Brasil, 31,6% e 21,7%, respectivamente, segundo a POF 2008 – 

2009 (IBGE, 2010). Outros estudos também identificaram porcentuais menores, 

como o de Leal (2008), com 19%, o de Guedes et al. (2006) com 21,9%, Campos et 

al. (2007) com 20% e de Ramos e Barros Filho (2003) com 12,82%. Outra pesquisa 

de âmbito nacional identificou valores menores de sobrepeso e obesidade em no 

gênero masculino, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE - 2009), realizada 

pelo IBGE. Nesta pesquisa foi detectada uma prevalência de sobrepeso e obesidade 

de 24,2% para o gênero masculino (IBGE, 2010b). Valor maior que o presente 

estudo de prevalência de sobrepeso e obesidade para o gênero masculino foi 

observado no estudo de Fernandes et al. (2007) que avaliaram uma população de 

alunos com idade entre 10 a 17 anos das escolas privadas da cidade de Presidente 

Prudente que verificou uma prevalência de sobrepeso e obesidade de 35,7%. 

Ao comparar às médias de IMC entre os gêneros, observaram-se 

médias semelhantes (21,48 Kg/m² para os meninos e 21,25 Kg/m² para as meninas). 

As médias da estatura e do peso têm uma diferença significativa estatisticamente 

entre os gêneros, sendo que a media da estatura para os meninos foi de 1,67m e 

p<0,001 e do peso 60,53Kg e p=0,029, como visto na Tabela 3. 
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Tabela 3  - Estatística descritiva do peso, estatura e IMC segundo os gêneros. 

Variável 

Masculino Feminino p Total 

N 
média 
(dp) mediana min máx n média (dp) mediana min máx  n média (dp) mediana min máx 

                 

Peso (Kg) 38 
60,53 

(12,74) 57,65 39,00 94,50 91 54,28 (8,77) 54,20 37,50 87,00 0,0227 91 
56,98 

(11,05) 55,60 37,50 94,50 
                 

Estatura (m) 38 
1,67 

(0,08) 1,69 1,53 1,80 91 1,60 (0,06) 1,60 1,46 1,70 <0,001 91 
1,63 

(0,08) 1,63 1,46 1,80 
                 

IMC (Kg/M²) 38 
21,48 
(3,59) 20,45 16,66 30,86 91 21,25 (2,68) 21,3 15,74 31,01 0,575 91 21,48(3,09 20,73 15,74 31,01 

Não são observadas diferenças significativas entre a média dos gêneros para o IMC (Mann-Whitney, não paramétrico e não pareados, p=0,575) São 
observada diferenças extremamente significativas para as médias dos gêneros para estatura (Mann-Whitney, não paramétrico e não pareados, p<0,001) e 
diferenças significativas entre as médias dos gêneros para o peso (Mann-Whitney, não paramétrico e não pareados, p=0,227). 



 

 

 

5.2 CLASSIFICAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA CARDIORRESPIRATÓRIA DE 
ACORDO COM O TESTE DE VO
 

 

Na classificação do nível da aptidão física cardiorrespiratória, foi 

verificado que 20,5% da 

como regular/bom. A classificação ruim foi superior entre os meninos 26,3% do que 

nas meninas 16%, não apresentando diferença estatisticamente significativa, como 

demonstrado no Gráfico 2.

 
 

Gráfico 2 –  Classificação percentual do VO
Associação não significativa
o teste de Fisher’sExact Teste p= 0,1175.
 

 

Em uma comparação dos valores médios entre os gêneros, verificamos 

uma diferença estatisticamente significativa superior para o sexo masculino, 43,17 

ml/kg/min, em relação ao sexo feminino 32,83 ml/kg/min (Tabela 4) corroborando 

com os estudos de Geithnere
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5.2 CLASSIFICAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA CARDIORRESPIRATÓRIA DE 
ACORDO COM O TESTE DE VO2 MÁX. 

Na classificação do nível da aptidão física cardiorrespiratória, foi 

verificado que 20,5% da população foram classificadas como ruim e que 79,5% 

como regular/bom. A classificação ruim foi superior entre os meninos 26,3% do que 

nas meninas 16%, não apresentando diferença estatisticamente significativa, como 

demonstrado no Gráfico 2. 

 

Classificação percentual do VO2máx obtidos no estudo.
Associação não significativa entre os gêneros para o VO2máx, segundo 
o teste de Fisher’sExact Teste p= 0,1175. 

Em uma comparação dos valores médios entre os gêneros, verificamos 

uma diferença estatisticamente significativa superior para o sexo masculino, 43,17 

ml/kg/min, em relação ao sexo feminino 32,83 ml/kg/min (Tabela 4) corroborando 

com os estudos de Geithneret al. (2004) e Bergman et al. (2007).
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5.2 CLASSIFICAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA CARDIORRESPIRATÓRIA DE 

Na classificação do nível da aptidão física cardiorrespiratória, foi 

população foram classificadas como ruim e que 79,5% 

como regular/bom. A classificação ruim foi superior entre os meninos 26,3% do que 

nas meninas 16%, não apresentando diferença estatisticamente significativa, como 

 

máx obtidos no estudo. 

máx, segundo 

Em uma comparação dos valores médios entre os gêneros, verificamos 

uma diferença estatisticamente significativa superior para o sexo masculino, 43,17 

ml/kg/min, em relação ao sexo feminino 32,83 ml/kg/min (Tabela 4) corroborando 

t al. (2004) e Bergman et al. (2007). 

Regular/Bom

Ruim
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Tabela 4 - VO2máx segundo os gêneros. 

 

Masculino  feminino p 

n 
média 
(dp) mediana min Máx  n 

média 
(dp) mediana min máx 

 
<0,001 

 

            

VO2máx 38 
43,17* 
(7,00) 44,55 26,91 54,21  53 

32,82 
(2,05) 32,38 29,61 37,18 

VO2 max= Volume máximo relativo de oxigênio absorvido em ml O2/kg/mim. São observadas diferenças 
extremamente significativas entre a média dos gêneros para o VO2máx (Mann-Whitney, não 
paramétrico e não pareados, p<0,001). 

 

Essas diferenças na média do VO2máx entre gêneros, explica-se 

devido a diversos fatores, entre eles podemos citar que as mulheres em relação aos 

homens apresentam níveis menores de hemoglobina, menor débito cardíaco nas 

taxas máximas de trabalho devido ao menor tamanho do coração e menor volume 

plasmático, maior quantidade de gordura corporal e uma menor quantidade nos 

níveis normais de atividade física (MCARDLE et al., 2008; WILMORE; COSTIL, 

2001). Esses autores citam que as mulheres alcançam tipicamente escores do 

VO2máx 15 a 30% abaixo dos valores dos congêneres masculino.  

 

 

5.3 CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA DE 
ACORDO COM O IPAQ 

 

 

Segundo a classificação do IPAQ, a maioria dos adolescentes foi 

considerada suficientemente ativa 86,4% e que o restante 13,6% foi classificado 

como insuficientemente ativo. A classificação insuficientemente ativos foi um pouco 

superior no sexo feminino 14% do que no sexo masculino 13,2% (Gráfico 3), não 

apresentando associação significativa entre o nível de atividade física e gênero 

(p>0,05). 

  



 

 

 

Gráfico 3 –  Classificação percentual do nível de atividade física segundo o IPAQ 
no estudo, segundo o teste de Fisher’sExact Teste p= 0,08.
 

Em comparação com outros estudos, verificamos que os números 

analisados neste estudo são menores. Na pesquisa de Ceschiniet

foram estudados 3.845 alunos do ensino médio de escolas públicas da cidade de 

São Paulo, verificou-se que a prevalência de insuficientemente ativos foi de 62,5%. 
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teste de Fisher’sExact Teste p= 0,08. 
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se que a prevalência de insuficientemente ativos foi de 62,5%. 

No estudo de Pelegrini e Petroski (2009) foram analisados 595 escolares da

pública entre 14 e 18 anos da cidade de Florianópolis, verificou-se que a prevalência 

de insuficientemente ativos foi de 25,4%. Outros estudos constataram maior 

prevalência de insuficientemente ativos, como o de Moraes et al. (2009) com 56,9% 

Tenório et al. (2010), com 65%, porém este último teve outro critério para 

determinar os insuficientemente ativos. Já no estudo de Leal (2008) foi verificado 

níveis menores de prevalência de insuficientemente ativos, com 8,8 da população 

ontar os números de suficientemente ativos deste estudo com 

os números da (PeNSE - 2009), verificaremos valores de 85,7% e 49,2% 

respectivamente para tal classificação. Se estratificarmos entre gêneros esta 

comparação, verificaremos valores para meninos e meninas respectivamente de 

86,8% e 84,9% para nosso estudo e de 50,7% e 47,8% para a PeNSE (IBGE, 
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Classificação percentual do nível de atividade física segundo o IPAQ obtidos 

Em comparação com outros estudos, verificamos que os números 
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foram estudados 3.845 alunos do ensino médio de escolas públicas da cidade de 

se que a prevalência de insuficientemente ativos foi de 62,5%. 

No estudo de Pelegrini e Petroski (2009) foram analisados 595 escolares da rede 
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2010c). 

Em relação à média do nível de atividade física da população 

estudada, chegamos ao resultado de 956 min/semana, tendo um desvio padrão de 

603 min/semana. Ao analisar as médias do nível de atividade física por gênero, 

verificamos que para o sexo masculino obtivemos o resultado de 1022 min/semana e 

para o sexo feminino 906 min/semana, mas não houve uma diferença 

estatisticamente significativa, como demonstrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 -  Estatística descritiva do tempo de atividade física segundo os gêneros de 
acordo com o IPAQ 

 

Masculino  feminino p 

n 
média 
(dp) mediana Min máx  n 

média 
(dp) mediana min máx  

>0,05 
 
 

            

IPAQ 38 
1022* 
(622) 1025 130 2520  53 

906 
(588) 825 60 2370 

Associação não significativa entre as médias dos gêneros para o IPAQ (Mann-Whitney, não 
paramétrico e não pareados, p>0,05). 
*Valores expressos em min/semana. 

 

 

5.4 CORRELAÇÃO E ASSOCIAÇÃO ENTRE IMC E APTIDÃO FÍSICA 
CARDIORRESPIRATÓRIA 
 

 

Nos gráficos 4, 5 e 6 observa-se uma correlação negativa do 

sobrepeso e obesidade e um alto nível de condicionamento físico em valores 

relativos. Para ambos os sexos e para o sexo feminino o resultado da correlação de 

Person foi muito significativa, com p=0,002 e r= -0,3242, e p=0,006 e r= -0,3814 

respectivamente. Para os adolescentes do sexo masculino a correlação foi 

extremamente significativa com p<0,001 e r= -0,605. 
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Gráfico 4 -  Correlação entre IMC e VO2 máx. em ambos os sexos (Person Simples 
Correlation). 

 

 
Gráfico 5 -  Correlação entre IMC e VO2 máx. para o sexo masculino (Person Simples 
Correlation). 
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Gráfico 6 -  Correlação entre IMC e VO2 máximo para o sexo feminino (Person Simples 
Correlation). 
 

Na Tabela 6, verifica-se a associação IMC e VO2 máx. dos 

adolescentes. Para ambos os sexos, observa-se que 67% dos adolescentes são 

eutróficos e tem um VO2máx bom, 11% são eutróficos e tem um VO2máx ruim ou 

tem sobrepeso e são considerados com VO2máx ruim e 4% tem sobrepeso e são 

considerados com VO2máx bom. 

 

Tabela 6 -  Valores absolutos e relativos para associação entre IMC e VO2máx para 
ambos os sexos. 

Variáveis 
Masculino Feminino Total 

Regular/ 
Bom 

Ruim 
Regular/ 

Bom 
Ruim 

Regular/ 
Bom 

Ruim 

Eutrófico 25(65,8%) 1(2,6%) 35(70%) 4(8%) 60(68%) 5(5,7%) 
Sobrepeso e 
obesidade 

5(13,2%) 7(18%) 7(14%) 4(8%) 12(13,6%) 9(12,5%) 

Associação extremamente significativa entre o IMC e VO2máx, p< 0,001 para adolescentes do sexo 
masculino e de ambos os sexos e não há associação p=0,059 para o sexo feminino(Fisher 
Association Test). 
 

Se analisarmos separadamente somente os que têm sobrepeso ou 

obesidade, verificamos que apenas 28,6% são classificados com um VO2máx bom 

enquanto os outros 71,4% são classificados com VO2máx ruim. Enquanto isso, 

quando analisamos separadamente apenas os eutróficos, verificamos que 87% e 

corr vo2 imc fem

y = -0,2908x + 39,001

R2 = 0,1454

25,00

27,00

29,00

31,00

33,00

35,00

37,00

39,00

15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 29,00 31,00 33,00

IMC

V
O

2 
m

áx



 

 

40 

13% são classificados como bom e ruim respectivamente. 

Os resultados de correlação tanto de associação deste estudo 

corroboram com outros estudos, como o de Ronque et al. (2009) que avaliou 78 

adolescentes na faixa etária de 15 anos da cidade de Londrina, o qual verificou uma 

correlação negativa entre IMC e aptidão cardiorrespiratória para ambos os sexos, 

com p< 0,05 e r variando entre - 0,360 e -0,101. Rodrigues et al (2007) avaliou 380 

escolares entre 10 a 14 anos do município de Vitória, e encontrou associação entre 

sobrepeso e índices fracos de aptidão cardiorrespiratória com o valor de p<0,0001. 

Ao conceder outro olhar para esse estudo, verificamos o estudo de 

Norman et al. (2005) que analisou no NationalInstitutesof Health Warren Grant 

MagnusonClinical Center, 163 adolescentes, destes 129 eram considerados com 

sobrepeso severo com IMC média de 41,5 ±9,7 kg/m² e 34 adolescentes eutróficos 

com IMC média 20,1 ±2,9 entre 12 a 17 anos. Norman fez diversos testes de 

VO2máx e associou com o sobrepeso, e chegou a conclusão que os indivíduos com 

sobrepeso tem um VO2máx absoluto (L/m) similar ou em alguns casos maiores aos 

classificados como eutóficos. Porém, quando a massa corporal gorda e magra foram 

consideradas, diminuiu-se significativamente a classificação de VO2máx (VO2máx 

relativo) dos indivíduos com excesso de peso. Ele atribui a desistência precoce nos 

teste de VO2máx, principalmente o teste de corrida/caminhada não pela ineficiência 

do sistema cardiorrespiratório e sim pela insuficiência funcional do excesso de peso 

e pela diminuição da eficiência mecânica e por outras comorbidades como a 

hiperinsulinemia.  

 

 

5.5 OUTRAS POSSÍVEIS CORRELAÇÕES E ASSOCIAÇÕES 
 

 

Foram verificadas outras possíveis correlações e associações como 

nível de atividade física (IPAQ) com o IMC ou com o VO2máx. Nas duas 

possibilidades não houve nem correlações nem associações.  

No caso das variáveis IPAQ e IMC foi obtido um valor de p>0,05 e r= 

0,2006 para possíveis correlações. Uma possível explicação para esse fato seria 

que não apenas a inatividade física seria o único fator do sobrepeso, mas sim 

apenas mais um dos fatores desta doença multifatorial. Porém, nos estudos de 
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Souza et al. (2010) e de Pelegrini e Petroski(2009), houve associações entre as 

variáveis, sendo que no último ocorreu apenas no sexo feminino. 

Já nas variáveis IPAQ e VO2máx, foi obtido um valor de p>0,05 e r= 

0,2306 para possíveis correlações. Esse fato pode estar relacionado devido a não 

estratificação do IPAQ. Na grande maioria das respostas foi verificado uma grande 

quantidade de tempo dedicados as atividades moderadas, como caminhadas com 

baixa intensidade, afazeres domésticos e outras atividade sem grande esforços, não 

causando ganhos cardiorrespiratórios.   

Fazendo uma análise mais profunda desses resultados podemos 

perceber que dessa forma, o IPAQ se torna limitado quanto a sua capacidade de 

indicar algum tipo de relação com o estado de saúde dos sujeitos, uma vez que não 

apresentam correlação com o VO2 máx, variável essa aceita como bom indicador de 

condição de saúde cardiorrespiratória. 

  



 

 

42 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo evidenciou que a população estudada em média 

apresenta prevalência de sobrepeso e obesidade acima dos níveis da população 

brasileira (IBGE, 2010; IBGE, 2010b), e que quando estratificada entre sexo, 

verificamos prevalência altíssima de sobrepeso e obesidade para o sexo masculino 

chegando a 31,6%.  

Ao analisar o nível atividade física, evidenciou um grande porcentual de 

indivíduos suficientemente ativos, com prevalência muito acima das médias 

brasileiras e de outros estudos que foram comparados. Porém, para futuros estudos, 

deve ser feita uma estratificação da atividade física feita, seja ela caminhada, 

atividade moderada ou vigorosa, para melhor avaliação desta variável. 

Em relação à aptidão física cardiorrespiratória, foi verificado que 

mesmo meninos com sobrepeso ou obesidade tiveram mais facilidades em 

completar o teste de VO2máx do que as meninas, apesar da diferença de ritmo no 

teste para cada gênero. Uma das explicações possíveis para esse fato seria devido 

às diferenças metabólicas e anatômicas entre gêneros. Outro fato pertinente sobre 

essa aptidão foi a maior prevalência de meninos classificados com o VO2máx ruim. 

Sobre as possíveis correlações e associações entre as variáveis IPAQ, 

IMC e VO2máx, somente houve associação e correlação negativa entre IMC e 

VO2máx, confirmando assim a expectativa deste estudo. 

Isso nos revela ainda que, no caso da obesidade e sobrepeso, 

ferramentas que avaliam isoladamente apenas o estatuo da prática da atividade 

física sem apontar o grau de condicionamento físico, podem não ser capazes de 

associar ou relacionar esse indicador com o estado de saúde das pessoas, uma vez 

que as tais ferramentas consideram atividades de baixa intensidade, as quais 

sabidamente não contribuem para o ganho cardiorrespiratório e assim, pouco ou 

nada influenciam sobre aspectos metabólicos tais como o controle de peso. 

Assim,finalmente concluímos que o sobrepeso e a obesidade têm 

interferência direta na aptidão física cardiorrespiratória da população estudada, e 
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que programas de condicionamento físico adequados devem ser estimulados, 

orientados e propostos como ferramentas adequadas, baratas e de fácil implantação 

para a promoção de saúde dessa população. 
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

As tabelas de classificação do grau de sedentarismo ou atividade de 

um seu jeito a partir do IPAQ são deficitárias e questionáveis a medida em que todas 

elas (incluindo a própria classificação original do IPAQ e a tabela de Strong – usada 

no presente estudo) não determinam uma razão intermediária de pontuação, ou 

seja, um escore onde se encontre um faixa de transição, de diferenciação entre os 

que são sedentários e os sujeitos ativos. Dessa forma, a diferença de apenas um 

minuto (Ex: 300 ou 301) no tempo gasto com atividade física semanal será 

determinante para enquadrar o indivíduo em classificações totalmente distintas. 

Mesmo sendo proposto para indivíduos a partir dessa faixa etária, o 

teste de aptidão cardiorrespitória de banco de McArdle, se mostrou um teste de alta 

intensidade para grande maioria dos adolescentes, causando uma grande 

quantidade de desistência no sexo feminino (sete no total), reduzindo o n do estudo. 
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ANEXO A– Tabela de classificação do IMC para adolescentes do 
sexomasculino 
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ANEXO B - Tabela de classificação do IMC para adolescentes do 
sexofeminino. 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
ANEXO C – Questionário internacional de atividade física.
 
 
 

Nome:______________________________________ 
Data: ___/ ___ / ___Idade : ____  Sexo: F (  ) M (  )
 
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como 
parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em 
diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que
ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas 
ao tempo que você gasta fazendo atividade física em uma semana 
perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a ou
lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. 
Suas respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que 
considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação!
 
Para responder as questões lembre que:
� Atividades físicas VIGOROSAS

que fazem respirar MUITO mais forte que o normal
� Atividades físicas MODERADAS

que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal
 
Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 
pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 
 
1a Em quantos dias da últi
contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar 
para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 
 

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum   
 
1b Nos dias em que você
tempo no total você gastou caminhando por dia?  
 

horas: ______ Minutos: _____  
 
2a. Em quantos dias da última semana, você re
pelo menos 10 minutos contínuos, como por ex
nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos 
leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, 
aspirar, cuidar do jardim, ou  qualquer atividade que fez a
sua respiração ou batimentos do coração  (POR FAVOR NÃO INCLUA 
CAMINHADA)   
 
dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum   

Questionário internacional de atividade física.

 
 
 
 

Nome:______________________________________  
Data: ___/ ___ / ___Idade : ____  Sexo: F (  ) M (  ) 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como 
parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em 
diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que
ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas 
ao tempo que você gasta fazendo atividade física em uma semana 
perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a ou
lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. 
Suas respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que 
considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação! 

r as questões lembre que: 
VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 

que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 
MODERADAS  são aquelas que precisam de algum esforço físico e 

que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 
pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez.  

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 
contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar 
para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício?  

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum    

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 
tempo no total você gastou caminhando por dia?   

horas: ______ Minutos: _____   

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, 
nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos 
leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, 
aspirar, cuidar do jardim, ou  qualquer atividade que fez aumentar  moderadamente 
sua respiração ou batimentos do coração  (POR FAVOR NÃO INCLUA 

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum    
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Questionário internacional de atividade física. 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como 
parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em 
diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão 
ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas 
ao tempo que você gasta fazendo atividade física em uma semana última semana . As 
perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por 
lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. 
Suas respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que 

são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 

são aquelas que precisam de algum esforço físico e 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 

ma semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 
contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar 

caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 

alizou atividades MODERADAS por 
emplo pedalar leve na bicicleta, 

nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos 
leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, 

umentar  moderadamente 
sua respiração ou batimentos do coração  (POR FAVOR NÃO INCLUA 
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2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 
minutos contínuos, quanto tempo no total vocêgastou fazendo essas atividades por 
dia?   
 
horas: ______ Minutos: _____   
 
3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços 
domésticos pesados em casa, no quintal  ou cavoucar no jardim, carregar pesos 
elevados ou qualquer atividade que fez aumentar  MUITO sua respiração ou 
batimentos do coração.  
 

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum    
 
3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 
contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?   
 

horas: ______  Minutos: _____   
 
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, 
no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o 
tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa 
visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo 
gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.   
 
4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?  

 ______horas ____minutos  
 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 
semana?  

 ______horas ____minutos 
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ANEXO D 
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APÊNDICE A  
 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido (Conselh o Nacional de Saúde, 
Resolução 196/96). 

 
 
 

 

Eu,___________________________________________, RG_____________, 

abaixo qualificado(a), responsável pelo menor 

______________________________________________ matriculado na escola 

municipal de ensino básico Amélio de Paula Coelho, da cidade de Cristais Paulista, 

DECLARO para fins de participação em pesquisa, na condição de representante 

legal do sujeito avaliado que fui devidamente esclarecido sobre Projeto de Pesquisa 

intitulado: O IMPACTO DA OBESIDADE NA SAÚDE E NA APTIDÃO 

CARDIORRESPIRATÓRIA EM ADOLESCENTES DA CIDADE DE CR ISTAIS 

PAULISTA/SP, desenvolvido pelo educador físico, Américo Alves Rossato, aluno do Curso 

Mestrado em Promoção da Saúde da Universidade de Franca, quanto aos seguintes 

aspectos:  

Esta pesquisa servirá como base de dados para a Dissertação de Mestrado, do 

Curso Mestrado em Promoção da Saúde da Universidade de Franca, do aluno 

Américo Alves Rossato (Código 677833). 

O estudo tem como objetivo coletar dados referente a presença ou ausência de 

obesidade e de níveis de condicionamento físico aeróbio, na população de alunos do 

9º ano da Escola Municipal de Ensino Básico Amélio de Paula Coelho da cidade de 

Cristais Paulista, faixa etária de 14 a 16 anos, cabendo aos pais ou responsáveis e 

ao aluno a recusa ou retirada do consentimento a qualquer momento da pesquisa. A 

pesquisa será de cunho populacional, ficando guardado qualquer dados pessoais, 

garantindo assim o sigilo e a privacidade de todos os alunos. 

Para a avaliação da presença ou ausência de obesidade, será aplicada a avaliação 

do Índice de Massa Corporal (IMC), onde serão coletados os dados de altura 

(estadiômetro) e peso corporal (balança), ambos da marca Welmy, de escala de 105 

cm a 200 cm e carga máxima 150 Kg, número de série 93880, onde os alunos 

estarão vestidos com a roupa normal que estão na escola retirando apenas o 

calçado.  
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Para a avaliação do nível de condicionamento físico aeróbio, será aplicado o teste 

de banco de McArdle, que consiste em subir e descer um banco de 41cm, durante 

três minutos em um ritmo de passadas de 88 batimentos por minutos (BPM) para as 

meninas e 96 BPM para os meninos, ou 22 sobe e desce por minutos no banco para 

as meninas e 24 sobe e desce por minuto para os meninos, e também será a plicado 

o questionário internacional de atividade física (IPAQ) versão curta, onde serão 

coletados dados referentes à atividade física realizada durante o dia-a-dia do aluno. 

Todos os teste são validados internacionalmente, garantindo assim a segurança do 

avaliado. 

Todos os dados serão interpretados e relacionados com outros encontrados na 

literatura a fim de contribuir no combate da obesidade, sendo a pesquisa um ponto 

de partida para possíveis intervenções. 

Caso o aluno voluntário ou seu responsável legal queira entrar em contato com o 

pesquisador poderá comunicar-se pelo e-mail americo@unifran.br ou pelo telefone 

(16) 9222-4686 ou com o orientador responsável, Prof. Dr. Cassiano Merussi Neiva 

pelo e-mail cneiva@fc.unesp.br ou pelo telefone (16) 8121-2069. E, caso queira, 

fazer alguma reclamação ou consulta sobre a seriedade da pesquisa, poderá entrar 

em contato com o Conselho de Ética em Pesquisa – CEP da UNIFRAN pelo número 

(16) 3711-8829. 

 

DECLARO, outrossim, que após convenientemente esclarecido pelo 

pesquisador e ter entendido o que nos foi explicado, consinto voluntariamente que 

meu dependente legal participe desta pesquisa. 

 

 

Cristais Paulista,        de                         de 20....... 

 
 

___________________________________________ 
Nome por extenso do responsável legal do menor 

 
 

Assinatura____________________________ 
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QUALIFICAÇÃO DO DECLARANTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Representante 

legal:....................................................................................................................... 

Naturezada  Representação: 

RG:........................................ Data de nascimento:....../...../...... Sexo:M (   )      F (   ) 

Endereço:...........................................................................nº...................Apto:............. 

Bairro:..........................................................................Cidade:.......................................

Cep:.......................................Tel.:....................................... 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 
DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo todas as exigências 

contidas no Capítulo IV da Resolução 196/96 e que obtive, de forma apropriada e 

voluntária, o consentimento livre e esclarecido do declarante acima qualificado para 

a realização desta pesquisa. 

 

Franca, 22 de Junho de 2010 

 
 

______________________________ 

Américo Alves Rossato 
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APÊNDICE B 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

  
 
 

Declaro para os devidos fins, que o pesquisador Américo Alves Rossato, 

portador do RG nº 28269563-1, CPF 221407688-33, está autorizado a realizar 

entrevistas com os alunos dessa instituição, do nível ensino fundamental, do 9º ano, 

com a finalidade de realizar sua dissertação curso de mestrado em Promoção da 

Saúde, da Universidade de Franca. 

Declaro ainda ter conhecimento da pesquisa a ser realizada e de ter sido 

previamente informado(a) de como serão utilizados os dados colhidos nesta 

instituição, bem como de que os pais dos alunos poderão também terá acesso às 

informações através do Termo de  Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

Cristais Paulista, 23 de Junho de 2010. 

 

 

 
________________________________ 

 
Assinatura e carimbo da diretora 

 
 
 

 


