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Análise das relações entre IMC e VO2

Analysis of the relationship between BMI and VO

máx em escolares de 
Montes Claros – MG 
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi verificar a influência do Índice de Massa Corporal (IMC) nos níveis do Volume 
Máximo de Oxigênio (VO2máx) em escolares de 11 a 14 anos da cidade de Montes Claros – MG. Para 
tanto foram selecionados aleatoriamente 365 adolescentes em 6 escolas públicas, sendo 159 meninos e 
206 meninas. Foram mensurados massa corporal e estatura para a determinação do IMC, e para o 
VO2máx foi realizado o teste de vai e vem de 20m (PACER). Os dados foram analisados a partir da 
utilização do SPSS 16.0, sendo o IMC classificado de acordo com os pontos de corte de Cole et al. 
(2000) através de frequência e percentagem simples. A variação do VO2máx associada ao IMC foi 
analisada através da ANOVA (one way) e a associação entre as variáveis foi verificada pelo coeficiente 
de correlação de Pearson, sendo adotado um nível de significância de 5%. Foram encontrados 3% 
sujeitos de obesos, 14% com sobrepeso e 83% normoponderais. O VO2máx dos sujeitos obesos foi de 
25.08 ± 14.57, enquanto para os sobrepesados foi de 26.10 ± 1.07 e de 29.43 ± 18.68 para os 
normais, não sendo encontradas diferenças significativas entre os grupos. Também foi encontrada uma 
correlação negativa entre o IMC e o VO2máx (r = −.13, p = .013). Podemos perceber que não houve 
diferenças significativas no VO2máx entre os sujeitos com o IMC normal e aqueles acima do peso, 
porém percebemos uma influência do IMC nos níveis de VO2
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máx, sendo que essas variáveis se 
comportam de forma inversamente proporcional. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to assess the influence of Body Mass Index (BMI) levels of maximal 
oxygen uptake (VO2max) in schoolchildren aged 11 to 14 years the city of Montes Claros – MG. 
Therefore, we randomly selected 365 adolescents in 6 public schools, with 159 boys and 206 girls. We 
measured body mass and height to determinate BMI, and VO2max test was coming and going for 20m 
(PACER). Data were analyzed from the use of SPSS 16.0, being classified according to the BMI cut-off 
points by Cole et al. (2000), using simple frequency and percentage. The change in VO2max associated 
with BMI was analyzed using ANOVA (one way) and the association between variables was assessed 
by Pearson’s correlation coefficient, adopting a significance level of 5%. Results indicated that 3% were 
obese subjects, 14% were overweight and 83% had normal BMI. VO2max of obese subjects was 25.08 
± 14.57, whereas for the overweight was 26.10 ± 1.07 and 29.43 ± 18.68 to normal, but we found no 
significant differences between groups. We also found a negative correlation between BMI and 
VO2max (r = −.13, p = .013). We can see that there were no significant differences in VO2max 
among subjects with normal BMI and those overweight, but verified an influence of BMI on levels of 
VO2
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