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Mapas da aptidão física relacionada à saúde de crianças e jovens 
brasileiros de 7 a 17 anos 
Brazilian maps of fitness: Study carried out in a representative sample of 
children and adolescents 
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RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo apresentar os mapas da aptidão física relacionada à saúde de 
crianças e adolescentes brasileiros. Estudo descritivo em forma de mapas. A amostra foi constituída 
por 114595 crianças e adolescentes (meninos: 62279; meninas: 52316), com idades entre 7 e 17 anos, 
provenientes das regiões sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte do Brasil. Os jovens foram 
caracterizados em risco ou não risco à saúde de acordo com os pontos de corte propostos pelo 
PROESP-Br. Foi identificada uma ocorrência de jovens na zona de risco à saúde para (a) flexibilidade: 
superiores a 20.5% entre os rapazes e 12.4% entre as moças em todas as regiões; (b) força/resistência 
abdominal: valores superiores a 33.8% entre os rapazes e 23.9% entre as moças em todas as regiões; 
(c) IMC: valores entre 10% a 20.3% e (d) aptidão cardiorrespiratória: aproximadamente 40%. Foi 
identificado um grande número de escolares com indicadores de risco à saúde. Portanto, intervenções 
efetivas no âmbito da educação física escolar, que objetivem promover a aptidão física das crianças e 
jovens se tornam fundamentais para que esse quadro possa ser revertido. 
Palavras-chave: aptidão física, saúde, mapa, jovens, brasileiros 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The purpose of the present study was creating a Brazilian map of occurrence of children and 
adolescents fitness. This is a descriptive study, which included a representative sample of 114595 
children and adolescents (boys: 62279; girls: 52316) from all Brazil states. Subjects were categorized in 
fit (risk for health) or unfit (non risk for health) in accordance with PROESP-Br cut off points. Results 
showed a high occurrence of children categorized as a unfit (a) flexibility: values higher of 20.5% for 
boys and 12.4% for girls; (b) abdominal straight/resistance: values higher of 33.8% for boys and 23.9% 
for girls; (c) BMI: values between 10% and 20.3% for boys and girls and (d) cardiorespiratory fitness: 
values higher of 40% for boys and girls. There is a high number of youth that were categorized in risk 
for health. Consequently, it is necessary several interventions through the physical education class 
aimed of promotion health of Brazilian children and adolescents. 
Keywords: fitness, health, map, youth, Brazilian 
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A aptidão física relacionada à saúde (ApFS) 
tem sido foco de estudos tanto no âmbito 
nacional (Bergmann, 2006; Dumith et al., 
2010; Moreira, 2009) como internacional 
(Gouveia et al., 2007; Nhantumbo, Maia, 
SarangaI, Fermino, & Prista, 2007; Perry et al., 
2002; Ross & Gilbert, 1985). A ApFS pode ser 
definida como a obtenção ou manutenção das 
capacidades físicas que estão relacionadas à 
boa saúde ou à sua melhoria, tão necessárias 
ao desempenho das atividades diárias e ou 
confronto com os desafios físicos esperados e 
inesperados (Morrow, Jackson, Disch, Mood, & 
Silva, 2003). 

Conforme Bergmann (2006), os índices de 
crescimento, aptidão física e de estilo de vida 
têm sido relacionados com os níveis de saúde 
dos sujeitos. Dessa forma, indivíduos com há-
bitos mais ativos tendem a ter maiores níveis 
de ApFS. O baixo nível de aptidão física da 
população tem sido relacionado a modificações 
no seu estilo de vida. 

Devido à correlação que tem sido encon-
trada entre a aptidão física e hábitos mais ati-
vos com melhores níveis de saúde, torna-se 
importante também a utilização desses acha-
dos para a prevenção de doenças hipocinéticas 
em crianças e adolescentes. Moreira (2009) 
defende essa idéia e acrescenta ainda que o 
estudo da ApFS e seu acompanhamento duran-
te a infância e adolescência é um valioso meio 
de prevenção para o aparecimento de uma série 
de problemas de saúde na idade adulta. 

O estudo do desenvolvimento de uma po-
pulação é importante, pois oferece aos educa-
dores, pediatras, nutricionistas, gestores e aos 
pais, dados que possibilitam uma intervenção 
qualificada de acordo com as necessidades 
relacionadas com a saúde e bem estar dessa 
população (Maia & Lopes, 2007). Moreira 
(2009) reforça essa constatação, afirmando que 
o desenvolvimento, a análise e a interpretação 
dos resultados desses estudos são importantes, 
principalmente os que estão associados à 
obesidade e à desnutrição. 

Bergmann (2006) sugerem que, diante de 
um quadro preocupante de baixo nível de 

aptidão física, a escola, através da educação 
física, assuma o importante papel de estimular 
os alunos a terem uma vida fisicamente ativa, 
levando esses hábitos por toda a vida.  

Conforme Araújo e Araújo (2000), a experi-
ência de atividades físicas nos anos escolares é 
fundamental para que as crianças e adoles-
centes adquiram o hábito de se exercitarem. 
Também consideram que um importante papel 
da educação física escolar é melhorar a saúde 
dos alunos por intermédio de programas volta-
dos para atividades físicas através da cultura 
corporal do movimento humano. Acrescentam 
ainda que essas vivências são um direito dessas 
crianças e adolescentes, pois para muitos deles 
será a única oportunidade de praticarem 
atividades físicas orientadas, principalmente 
nas classes sociais mais baixas.  

Tendo em vista as informações apresenta-
das, torna-se relevante que se conheçam os 
mapas da ApFS das crianças e adolescentes 
brasileiros, para que se possam tomar medidas 
capazes de orientar estratégias para o planeja-
mento de programas de educação física que 
contemplem a promoção da saúde. Dessa for-
ma o presente estudo tem como objetivo apre-
sentar os mapas da ApFS de crianças e adoles-
centes brasileiros de 7 a 17 anos por região 
geopolítica do país. 

 
MÉTODO 

As informações utilizadas para a realização 
das análises deste estudo fazem parte do banco 
de dados do PROESP-BR. A amostra foi com-
posta por 114595 crianças, sendo que 62279 
são do sexo masculino e 52316 do sexo 
feminino, com idades entre 7 e 17 anos. São 
provenientes das regiões sul (Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul), sudeste (Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 
Paulo), centro-oeste (Goiás, Mato grosso, Mato 
Grosso do Sul e Distrito Federal), nordeste 
(Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Ba-
hia) e norte (Acre, Amazonas, Roraima, Ron-
dônia, Pará, Amapá e Tocantins). Esse estudo 
se caracteriza como descritivo e apresenta os 
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resultados em forma de mapas localizando-os 
por região geopolítica em valores percentuais 
da ocorrência de sujeitos na zona de risco à 
saúde. O prognóstico sobre a probabilidade de 
risco à saúde é determinado por pontos de 
corte propostos pelo (Gaya, 2009) a partir da 
relação entre desempenho motor e níveis ele-
vados de colesterol, triglicerídeo, tensão arte-
rial para as medidas de IMC e resistência geral; 
queixa de dor lombar e desvios posturais para 
as medidas de flexibilidade e força abdominal. 

Os testes e medidas utilizadas para avaliar a 
aptidão física relacionada à saúde foram: para a 
função cardiorrespiratória, o teste de corrida 
ou caminhada de 6 ou 9 minutos; para avaliar a 
força/resistência abdominal foi utilizado o 
teste do sit-up; para a flexibilidade o teste de 
sentar-e-alcançar e para avaliar a composição 
corporal foi utilizado o índice de massa corpo-
ral (IMC). 

Os dados são oriundos do PROESP-BR e 
foram tratados no pacote estatístico SPSS for 
Windows 15. 

 
RESULTADOS 

Mapa da Flexibilidade de crianças e jovens na 
zona de risco à saúde 

Os resultados apresentados nesse mapa em 
relação à flexibilidade são preocupantes, tendo 

em vista o grande percentual de crianças e 
jovens localizados na zona de risco para essa 
variável. Foram identificados valores superio-
res a 20.5% entre os rapazes e 12.4% entre as 
moças em todas as regiões.  

Entre as cinco regiões geopolíticas do Bra-
sil, a que apresenta o maior percentual de esco-
lares na zona de risco à saúde para a flexibili-
dade é a região sudeste (35.2% dos rapazes e 
18.8% das moças). 

Quando realizamos uma análise por sexo 
observamos uma maior ocorrência dos rapazes 
na zona de risco à saúde, com um percentual 
chegando a 35.2% na região sudeste. 

 
Mapa da Força/resistência abdominal de 
crianças e jovens na zona de risco à saúde 

Quanto à força/resistência abdominal, um 
percentual elevado de crianças e jovens se en-
contram na zona de risco à saúde. Foram iden-
tificados valores superiores a 33.8% entre os 
rapazes e 23.9% entre as moças em todas as 
regiões.  

Entre as cinco regiões geopolíticas do Bra-
sil, a que apresenta o maior percentual de esco-
lares na zona de risco à saúde para a força/re-
sistência é a região norte (40.9% dos rapazes e 
34.1% das moças). 

Quando realizamos uma análise por sexo
 

 
Figura 1. Mapa da Flexibilidade de crianças e jovens na zona de risco à saúde 
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Figura 2. Mapa da Força/resistência abdominal de crianças e jovens na zona de risco à saúde 

 

 
Figura 3. Mapa do IMC de crianças e jovens na zona de risco à saúde 

 
 
observamos uma maior ocorrência dos rapazes 
na zona de risco à saúde, com um percentual 
chegando a 40.9% na região norte. 

 
Mapa do IMC de crianças e jovens na zona de 
risco à saúde 

A ocorrência de escolares na zona de risco à 
saúde quanto à análise do IMC é preocupante. 
Os dados estratificados por região geopolítica 

sugerem um perfil semelhante em relação à 
ocorrência de moças e rapazes na zona de risco 
à saúde nas regiões norte e nordeste (em torno 
de 10% para os rapazes e 12% para as moças). 
Na região centro-oeste, os percentuais aumen-
tam para 14.2% para rapazes e 15.3% para as 
moças, sendo a região com valores mais equili-
brados entre os sexos. O quadro piora quando 
analisamos as regiões sudeste e sul, onde os 
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Figura 4. Mapa da Função cardiorrespiratória de crianças e jovens com indicadores de risco à saúde 

 
 
rapazes na zona de risco chegam, respetiva-
mente, a 15.2% e 18.6% e as moças a 17.6% e 
20.3%. Os valores desta última região são mui-
to expressivos e devem servir de alerta para os 
agentes de saúde pública.  

Ao realizarmos uma análise por sexo, todas 
as regiões do país apresentam maior ocorrência 
de escolares na zona de risco à saúde entre as 
moças, com destaque para a elevada ocorrência 
percebida nas regiões sudeste e, principalmen-
te, na região sul. 

 
Mapa da Função cardiorrespiratória de crian-
ças e jovens com indicadores de risco à saúde 

Os percentuais da ocorrência de escolares 
na zona de risco para a capacidade cardiorrespi-
ratória são muito elevados em todas as regiões 
do país. Os valores em todo o Brasil estão pró-
ximos ou acima dos 40%. 

Os valores percentuais encontrados na re-
gião centro-oeste chamam a atenção: Mais de 
metade da amostra feminina (52.9%) está na 
zona de risco. 

 
CONCLUSÕES 

A utilização de pontos de corte compatíveis 
com a realidade brasileira é de extrema rele-
vância, visto que são identificados aqueles indi-

víduos que apresentam algum risco à saúde a 
partir da análise do seu próprio grupo. Entre-
tanto, muitos estudos nacionais ainda apresen-
tam os seus resultados a partir de análises com 
pontos de corte feitos com base na ApFS de 
crianças e jovens dos Estados Unidos, um país 
desenvolvido e com características socioeconô-
micas e culturais bastante diferentes da reali-
dade brasileira. 

Contudo, no perfil da aptidão física relacio-
nada à saúde da população de escolares brasi-
leiros foram identificados: 

- Um percentual expressivo de escolares 
estão na zona de risco à saúde na flexibi-
lidade. Mais de 12% das moças e 20% dos 
rapazes em todas as regiões do Brasil. 
- Na força/resistência abdominal encontra-
mos valores percentuais preocupantes: su-
perior a 23% e chegando a 40.9% dos rapa-
zes da região norte na zona de risco à saúde; 
- No IMC os valores preocupantes das mo-
ças da região sul chamam atenção: mais de 
20% das moças estão na zona de risco; 
- Na função cardiorrespiratória foi onde 
encontramos os valores percentuais mais 
elevados em todas as regiões, chegando a 
52.9% das moças da região centro-oeste na 
zona de risco à saúde. 
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Portanto, foi identificado um grande núme-
ro de escolares com indicadores de risco à 
saúde que estão expostos ao desenvolvimento 
de doenças crônico-degenerativas. Consideran-
do este fato, intervenções efetivas no âmbito da 
educação física escolar, que objetivem promo-
ver a aptidão física das crianças e jovens se tor-
nam fundamentais para que esse quadro possa 
ser revertido. 
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