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Children and adolescents' cardiorespiratory fitness in different sports 
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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi identificar o nível da aptidão cardiorrespiratória em crianças e adolescentes 
e compará-lo tanto entre os sexos quanto entre modalidades. A amostra foi constituída por 228 
crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos de ambos os sexos, praticantes das modalidades natação, judô 
e atletismo participaram do estudo. Para a avaliação da aptidão cardiorrespiratória, foi utilizado o teste 
de Shuttle Run 20 metros. Os resultados indicaram que 21.7% dos voluntários masculinos e 25.0% dos 
femininos encontravam-se nos níveis abaixo do esperado. Quando comparados entre as modalidades 
62.4% da natação, 60.0% do judô e 55.0% do atletismo classificaram-se de moderado a abaixo do 
esperado. A aptidão cardiorrespiratória das crianças e adolescentes analisadas indicou que a maioria 
destes se encontra com uma aptidão cardiorrespiratória de moderada a abaixo do esperado para uma 
boa saúde. Quanto às modalidades os resultados mostraram que os praticantes de atletismo 
apresentavam melhor aptidão cardiorrespiratória. 
Palavras-chave: aptidão cardiorrespiratória, crianças, adolescentes 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The aim of this study was to identify and compare children cardiorespiratory fitness level between 
sexes and modalities. Sample was composed of 228 children and adolescents of both sexes, 
practitioners of swimming, judo and track and field, aged between 7 and 16 years. Shuttle run 20 
meters was used to assess cardiorespiratory fitness. Results showed that 21.7% of males and 25.0% of 
females revealed lower than expected cardiorespiratory levels. When compared to cardiorespiratory 
fitness among the modalities, 62.4% of swimming, 60.0% of judo and 55.0% of track and field were 
lower than expected. Cardiorespiratory fitness level shows that majority of them are classified from 
between medium to lower of expected good health. When compared modalities, the results showed 
that children and adolescents who practiced track and field had better cardiorespiratory fitness. 
Keywords: cardiorespiratory fitness, children, adolescents 
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A aptidão cardiorrespiratória é um determi-
nante importante na capacidade do indivíduo 
para realizar exercícios moderados ou intensos 
com a participação dos grandes grupos muscu-
lares por um longo período de tempo (ACSM, 
2007), sendo, segundo Monteiro (2001), de 
fundamental importância tanto para o indiví-
duo atleta como para o não-atleta, já que en-
volve tanto os sistemas cardiovascular e respi-
ratório, bem como o musculoesquelético, capa-
citando o indivíduo para um melhor rendi-
mento nas atividades cotidianas e uma recupe-
ração mais rápida depois da realização de 
esforços físicos mais intensos. 

Além disso, a utilização da aptidão cardior-
respiratória pode ajudar a identificar – ou até 
mesmo diagnosticar – problemas como doença 
coronariana, já que permite um feedback por 
meio da progressão e da motivação do indiví-
duo para a prática de exercícios, ajudando, 
ainda, os profissionais de Educação Física a 
elaborar novos programas a fim de melhorar o 
condicionamento dos indivíduos (ACSM, 
2007). Também tem sido reportado relação 
direta entre baixa aptidão cardiorrespiratória e 
alguns distúrbios orgânicos como diabetes, 
obesidade, hipertensão e doenças coronarianas 
(Burgos et al. 2010; Carvalho Filho, Martins, & 
Silva, 2006). Desta forma o consumo máximo 
de oxigênio (VO2

A ergoespirometria, também definido como 
método direto, é conhecida como o teste pa-
drão ouro para a medição da aptidão cardior-
respiratória. Porém, sua aplicação se restringe 
a laboratórios de pesquisas e clínicas específi-
cas, uma vez que fatores como o alto custo, a 
qualificação de pessoal, bem como o tempo 
gasto na execução de cada teste são pontos 
limitantes quando se objetiva avaliar a referida 
aptidão em grandes populações. Neste sentido, 
métodos indiretos foram criados no intuito de 
sanar tais carências, dentre estes podemos 
destacar o teste Shuttle Run 20 metros 

(SR20m) (Léger, Mercier, Gadoury, & Lam-
bert, 1988). 

máx) é a variável que melhor 
explica a aptidão cardiorrespiratória, uma vez 
que representa a forma com que o organismo, 
em exercício máximo, capta, transporta e utili-
za o oxigênio. 

No intuito de combater as doenças relacio-
nadas ao sedentarismo e consequentemente a 
baixa aptidão cardiorrespiratória recomenda-se 
a pratica de atividades físicas regulares. Neste 
sentido, diversas modalidades esportivas como 
a natação, o judô e o atletismo, além de objeti-
varem o aspeto técnico e tático inerente a 
modalidade também são utilizados como ferra-
menta no combate ao sedentarismo e doenças 
associadas (Pires, Duarte, Pires, & Souza, 
2004).  

Medidas de aptidão cardiorrespiratória, 
indicadores de sobrepeso, obesidade e hiper-
tensão arterial são procedimentos não invasi-
vos, de baixo custo e fácil realização, podendo 
ser utilizados tanto nas escolas quanto nos 
ambientes de práticas esportivas como indica-
dores das condições de saúde de crianças e 
jovens em idade escolar. Neste sentido, em se 
tratando da praticidade quanto a utilização do 
SR20m na avaliação da aptidão cardiorrespi-
ratória e, tendo em vista a importância desta 
para a deteção de riscos relacionados a pro-
blemas associados a baixa aptidão cardiorres-
piratória bem como para prescrição de treina-
mento, o presente estudo teve como objetivo 
identificar o nível da aptidão cardiorrespi-
ratória em crianças e adolescentes da cidade de 
Anápolis-GO e compará-lo entre sexos e entre 
diferentes modalidades esportivas. 

 
 

MÉTODO 
População e Amostra 

Este estudo caracteriza-se como um estudo 
de corte transversal, envolvendo crianças e 
adolescentes de ambos os sexos, da cidade de 
Anápolis - Goiás.  

A amostra do estudo foi constituída por 228 
crianças e adolescentes de ambos os sexos, 
praticantes das modalidades esportivas nata-
ção, judô e atletismo do programa Esporte para 
Todos na Instituição UniEVANGÉLICA, com 
idade entre 7 e 16 anos com média de 11.29 
anos. 
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Este estudo foi avaliado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
UniEVANGÉLICA e aprovado com o número 
0001.403 / 2011. 

 
Instrumentos e Procedimentos 

Para a avaliação da aptidão cardiorrespira-
tória utilizou-se o consumo máximo de oxi-
gênio (VO2

 

máx) estimado através do teste de 
Shuttle Run 20 metros (SR20 m) conforme 
descrito por Léger, Mercier, Gadoury, e Lam-
bert (1988). O referido teste foi escolhido por 
apresentar uma maior aceitação entre os 
jovens, quando comparado aos demais testes 
de campo, bem como pela sua facilidade de 
execução para grandes populações e de ade-
quação às finalidades do estudo (Castro-Piñero 
et al., 2010; Ruiz, Silva, Norton, Ribeiro, 
Oliveira, & Mota, 2009). Para tanto foi utiliza-
da a fórmula proposta por Léger et al. (1988), 
conforme equação 1. 

Equação 1 – Fórmula para o cálculo do VO2

 
máx: 

VO2

 

máx = 31.025 + 3.238S – 3.248 × A + 
0.1536 × S × A. 

Onde: S = velocidade final (km/h), sendo (S=8 + 
0.5 × último estágio completado) e A = Idade (anos) 

 
Para classificar o nível da aptidão cardior-

respiratória estabeleceram-se os pontos de 
corte através de quartis, sendo consideradas 
“baixo” as crianças que apresentam escore até 
o percentil 25; “moderado”, crianças enquadra-
das acima do percentil 25 até o percentil 50; 
“bom”, aquelas classificadas acima do percentil 
50 até o percentil 75; “ótimo” as que apresen-

tarem valores acima do percentil 75, conforme 
demonstrado na tabela 1. 

 
Análise Estatística 

Os dados foram compilados e digitados em 
uma planilha através do software SPSS for 
Windows versão 19.0 e analisados por meio 
dos seguintes tratamentos estatísticos: para o 
cálculo das médias (M) foi utilizada a análise 
descritiva em frequência e percentual; bem 
como o teste de Mann-Whitney U para as dife-
renças entre os sexos masculino e feminino e o 
teste de Friedman para verificar as diferenças 
entre as modalidades (natação, judô e atletis-
mo). O nível de significância adotado para 
todas as variáveis foi de α ≤ .05. 

 
RESULTADOS 

Ao analisar possíveis diferenças entre os 
sexos masculino e feminino, sem nenhuma 
divisão entre diferentes modalidades, os resul-
tados da aptidão cardiorrespiratória demons-
traram que 21.7 % do sexo masculino e 25.0% 
do sexo feminino encontram-se nos níveis 
abaixo do esperado, sendo que 44.2% e 36.0% 
dos respetivos foram classificados entre bom e 
ótimo. No entanto, mais da metade dos indiví-
duos avaliados estão com a aptidão cardior-
respiratória de moderado a abaixo do esperado. 
Contudo, conforme a tabela 2, não houve dife-
rença significativa entre os sexos (p = .139). 

Porém, quando comparados à aptidão car-
diorrespiratória apenas entre as modalidades, 
62.4% da natação, 60.0% do judô e 55.0% do 
atletismo estão de moderado a abaixo do espe-
rado sendo que 37.7%, 40.1% e 45.1%, respeti-
vamente, estão com uma aptidão cardiorres-
piratória satisfatória, como mostra a tabela 3. 

 
Tabela 1. 
Classificação da aptidão cardiorrespiratória (VO2máx expresso em ml/kg/min-1

Divisão em Percentis 

) 

Classificação VO2 VOmáx Feminino 2máx Masculino 

< 25 Baixo 28.45 − 38.53 30.32 − 39.65 

> 25 a <50 Moderado 38.54 − 41.07 39.66 − 41.51 

>50 e <75 Bom 41.08 − 43.38 41.52 − 43.83 

> 75 Ótimo 43.39 − 49.50 43.84 − 55.95 
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Tabela 2. 
Comparação da aptidão cardiorrespiratória entre sexo, * p ≤ .05 

Classificação 
Masculino Feminino Total 

Frequência (%) Frequência (%) Frequência (%) 

Baixo 28 21.7 30 30.0 57 25.0 

Moderado 44 34.1 34 34.0 79 34.2 

Bom 24 18.6 15 15.0 39 17.1 

Ótimo 33 25.6 21 21.0 54 23.7 

Total 129 100.0 100 100.0 229 100.0 

 

Tabela 3. 
Comparação da aptidão cardiorrespiratória entre modalidades, * p ≤ .05 

Classificação 
Atletismo Natação Judô 

Frequência (%) Frequência (%) Frequência (%) 

Baixo 18 25.4 19 24.7 20 25.0 

Moderado 21 29.6 29 37.7 28 35.0 

Bom 11 15.5 13 16.9 15 18.8 

Ótimo 21   29.6* 16   20.8* 17   21.3* 

Total 71 100.0 77 100.0 80 100.0 

 

Tabela 4. 
Classificação da aptidão cardiorrespiratória entre modalidades e sexo 

Classificação 

Atletismo Natação Judô 

Masculino 
% 

Feminino 
% 

Masculino 
% 

Feminino 
% 

Masculino 
% 

Feminino 
% 

Baixo 18.6 35.7 26.2 22.9 18.6 32.4 

Moderado 27.9 32.1 38.1 37.1 37.2 32.4 

Bom 18.6 10.7 19.0 14.3 18.6 18.9 

Ótimo 34.9 21.4 16.7 25.7 25.9 16.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Além disso, também foi realizado análise 
entre os sexos para cada modalidade praticada. 
Logo, pode-se observar na tabela 4, que 53.5% 
do sexo masculino encontram-se classificados 
como bom e ótimo na modalidade atletismo, 
44.5% no judô e 35.7% na natação. Já para o 
sexo feminino esses valores foram inversos, 
40.0% na modalidade natação, 35.1% no judô e 
32.1% no atletismo. 

 
DISCUSSÃO 

Estudos como o de Bergmann, Bergmann, 
Moreira, Pinheiro, Marques e Gaya, (2011), 
evidenciam a associação inversa da aptidão 

cardiorrespiratória com doenças cardiovascu-
lares (DCV) e seus fatores de risco. De acordo 
com Sousa (2010), a capacidade aeróbica corre-
laciona-se com o nível de atividade física. Esses 
achados sugerem o aumento da prática de 
atividade física entre crianças e adolescentes. 

Assim como no presente estudo, diversas 
pesquisas, como a de Araújo e Oliveira (2008), 
Carvalho Filho, Martins e Silva (2006), Gene-
rosi, Marramarco, Baroni, Braga, Bergman, e 
Leal Junior (2008), Silva, Santos, Silva, Costa, 
e Nobre, (2010), Sousa (2010) apontam que os 
meninos estão com aptidão cardiorrespiratória 
melhor que as meninas. No mesmo sentido, o 



VO2máx de escolares em diferentes modalidades | 553 

 

estudo de Trentin e Fachineto (2009) verificou 
o VO2

De acordo com o estudo de Vasques, Silva e 
Lopes (2007), ao identificar o comportamento 
da aptidão cardiorrespiratória em 1500 crian-
ças e adolescentes, constatou que dois terços 
dos rapazes e um terço das moças não aten-
deram o mínimo recomendado para a saúde e 
quando comparado meninos com meninas não 
foram encontradas diferenças estatísticas, estes 
dados vêm de encontro ao presente estudo, o 
qual demonstrou que a maioria da amostra 
enquadrou-se com a aptidão cardiorrespiratória 
inferior e que os meninos foram melhores que 
as meninas. 

max inferior nas meninas em relação aos 
meninos, também concordando com o presente 
estudo. Tais diferenças podem ser explicadas 
em função das diferenças hormonais, eviden-
ciadas através da literatura de forma clara 
sendo explicitados pelo aumento de testos-
terona presente nesta idade nos meninos e a 
gordura corporal nas meninas, explicando 
assim, a diferença existente entre os sexos nas 
valências físicas como resistência cardiorrespi-
ratória, força, resistência abdominal e compo-
sição corporal. 

Os baixos valores encontrados para a apti-
dão cardiorrespiratória da amostra na modali-
dade judô aproximam-se dos achados Correia, 
Nóbrega, Nóbrega, e Silva (2007), revelando a 
necessidade de melhoria no treinamento aeró-
bico para essa modalidade. 

Para possibilitar uma efetiva contribuição 
ao estudo os dados foram analisados, também, 
por modalidade esportiva. Os resultados expli-
citados na tabela 2 indicam que o atletismo 
obteve melhor desempenho na aptidão cardior-
respiratória, talvez, se possa atribuir à famili-
aridade que as crianças e adolescentes já 
tinham com a corrida e se sentiam mais adap-
tados na hora da realização do teste. 

A análise estatística não revelou diferenças 
significativas para a classificação ótima da apti-
dão cardiorrespiratória entre as modalidades 
atletismo, natação e judô, porém é importante 
destacar que o sexo feminino obteve um 
melhor resultado na natação de 25.7% compa-

rado ao atletismo (21.4%) e judô (16.2%). Por 
outro lado, os valores para o sexo masculino 
apontou uma maior aptidão cardiorrespiratória 
na modalidade atletismo (34.9%), seguida pelo 
judô (25.6%) e por ultimo a natação (16.7%), 
mostrando um comportamento diferente ao 
apresentado pelas meninas. 

O nível de aptidão cardiorrespiratória en-
contrado nas modalidades traduz uma falta de 
preparação da potência/capacidade aeróbia 
(VO2

 

máx), pois os resultados estão muito 
abaixo dos encontrados na literatura. Apesar 
de não ter sido investigado, podemos especular 
que tais resultados podem ter ocorrido pelo 
fato dos treinamentos visarem com mais ênfase 
os aspetos técnicos e táticos. 

CONCLUSÕES 
A aptidão cardiorrespiratória das crianças e 

adolescentes mostrou que a maioria dos pes-
quisados encontra-se com uma aptidão car-
diorrespiratória de moderada a abaixo do espe-
rado para uma boa saúde, não havendo dife-
rença significativa entre os sexos.  

Quanto às modalidades, o estudo indicou 
que as crianças e adolescentes praticantes do 
atletismo apresentavam uma aptidão cardior-
respiratória melhor que os da natação e os do 
judô. Quando analisados às modalidades e 
sexo, o estudo indicou que os meninos foram 
melhores na modalidade atletismo e as meni-
nas na modalidade de natação. 

Futuros estudos devem ser realizados no 
intuito de monitorar a aptidão cardiorrespira-
tória de crianças e adolescentes, tanto da 
cidade de Anápolis quanto das demais cidades/ 
regiões brasileiras, visando, desta forma, pro-
porcionar subsídios no combate a comporta-
mentos hipocinestésicos e sua relação com 
riscos de desenvolvimento das doenças relacio-
nadas ao sedentarismo. Além disso, novos 
protocolos devem ser testados/validados para a 
população em questão, uma vez que modali-
dades como o judô e a natação podem ter seus 
resultados de VO2máx comprometidos por não 
terem tanta afinidade com o teste utilizado 
como o do presente estudo (SR20m). 
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