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Resumo 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto do aumento da composição 

corporal sobre o desempenho físico (DF) de crianças. Avaliamos o DF de crianças 

saudáveis, de 07 à 12 anos, estáveis clinicamente e sem limitações físicas prévias, 

por meio do teste submáximo (teste de caminhada de seis minutos - TC6’). As 

crianças foram divididas em dois grupos, obesas (GO) e eutróficas (GE), conforme 

classificação do índice de massa corpórea (IMC) para cada faixa etária. Antes do 

TC6’ foram anotados dados referentes à frequência cardíaca (FC), saturação 

periférica de oxigênio (SpO2) e pressão arterial (PA). Após o teste coletou-se: SpO2; 

percepção de esforço por meio de escala de Borg adaptada; FC ao final do teste, no 

primeiro e segundo minutos de recuperação; e distância percorrida (DP). Foram 

excluídas crianças com dificuldade de entendimento do TC6’ ou com indisposição no 

dia da coleta. Para comparação entre grupos utilizamos teste t-student não pareado. 

Comparações intra-grupo foram feitas utilizando-se ANOVA One-Way com teste de 

comparações múltiplas de Tukey. Consideramos nível de significância estatística 

com p<0,05. O desfecho principal do trabalho foi a distância percorrida (DP) durante 

o teste. Foram avaliadas 45 crianças (GO=20; GE=25). O IMC foi maior no GO em 

relação ao GE (31±4 kg/m2 versus 16±1 kg/m2, respectivamente, p=0,024). Não 

foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos quanto às demais 

variáveis clínicas e de DF durante o TC6´ (DP: GO = 543±73m e GE 519±52m, 

p=0,095). A FC elevou-se significativamente nos dois grupos entre o início do TC6’ e 

o final (p<0,01). O aumento da composição corporal não influenciou o desempenho 

físico de crianças saudáveis entre 07 e 12 anos de idade, aferido por meio de teste 

submáximo. 

Introdução 

A obesidade pode ser descrita como o acúmulo de tecido adiposo, local ou 

generalizado que afeta a saúde do indivíduo tendo causa multifatorial, englobada por 

fatores psicológicos, genéticos, endócrinos e socioeconômicos (MEDEIROS et al., 

2011). Atualmente é considerada a epidemia do século pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (COSTA, 2011). A população brasileira tem passado por mudanças 

nutricionais, traduzidas em declínio da desnutrição, uma grande preocupação do 



 

século passado, e um aumento significativo do sobrepeso e obesidade infantil 

(FLORES et al., 2013). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(Censo 2010) relatou que, 01 em cada 03 crianças brasileiras de 05 a 09 anos se 

apresenta acima do peso recomendado pela OMS. Portanto, o sobrepeso e a 

obesidade destacam-se como importante problema de saúde pública, emergindo 

como preocupação de toda a sociedade (PIMENTA e ROCHA, 2012). 

A genética tem um importante papel na constituição corporal do indivíduo, 

entretanto, o ambiente tem se tornado, cada vez mais, um preditor de obesidade na 

infância, podendo modificar o desenvolvimento motor e físico (LEGNANI et al.,2011). 

Com o aumento do consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras, associado 

ao avanço tecnológico que trouxe aparelhos eletrônicos como novo meio de 

diversão das crianças, se observa mudanças no estilo de vida, contribuindo para a 

inatividade física nessa população. Esse quadro está diretamente relacionado com o 

aumento na prevalência de sobrepeso e obesidade (CORSO et al., 2012; 

MEDEIROS et al., 2012; RIBEIRO et al., 2013). Em consequência disso, os riscos 

para o desenvolvimento de alterações ortopédicas, dermatológicas, respiratórias, 

cardiovasculares, psicossociais e metabólicas precocemente são maiores ao passo 

que, quanto maior o tempo em que se permanece obeso, maior a possibilidade de 

ocorrer complicações nessas circunstâncias (COSTA et al., 2011; MEDEIROS et al., 

2012; ROMANHOLO et al., 2013). Além disso, crianças e adolescentes com 

sobrepeso e obesidade tem maiores chances de se tornarem adultos obesos, 

havendo necessidade de intervenção precoce nos hábitos de vida como o estímulo 

às praticas de atividades físicas e reeducação nutricional (COSTA et al., 2011; 

FLORES et al., 2013; FRIEDRICH et al., 2012). 

Uma criança fisicamente ativa é, em geral, estimulada a manter hábitos de vida 

saudáveis, algo que pode perdurar até a idade adulta. A prática regular de atividade 

física previne não só o aparecimento da obesidade como também de outras 

enfermidades crônicas não transmissíveis, auxilia na regulação do balanço 

energético e preserva a massa magra e capacidade funcional (CF) (MELO e 

LOPES, 2013; POETA et al., 2012).  

A CF pode ser definida como a competência com que o indivíduo executa tarefas 

físicas básicas, como as atividades de vida diárias (AVDs), com atividades mentais e 



 

qualidade de vida preservadas (FERNANDES et al., 2012).  Existem diversos 

métodos para mensurar a capacidade funcional, um deles é o teste de caminhada 

de seis minutos (TC6’). O TC6’ vem sendo altamente utilizado na prática clínica por 

meio de um esforço submáximo, em que a distância percorrida reflete a CF do 

indivíduo em realizar as atividades do cotidiano. Esse teste apresenta grande 

aplicabilidade por ser de baixo custo e fácil administração, já que caminhar é uma 

AVD simples e que a maioria da população consegue realizar, exceto aqueles que 

apresentam uma limitação física e/ou funcional (AQUINO et al., 2010; MORALES-

BLANHIR et al., 2011; SOARES e PEREIRA, 2011).   

Considerando o aumento no número de crianças obesas/sobrepeso e sua relação 

com a prática regular de atividade física, nos propomos a avaliar a CF de crianças 

obesas/sobrepeso e não obesas por meio do TC6’. Nossa hipótese é a de que 

crianças com elevada composição corporal (obesidade/sobrepeso) apresentem 

redução no seu desempenho funcional atestado por meio de menor distância 

percorrida durante o TC6’. Caso nossa hipótese seja comprovada medidas 

educacionais e de intervenção quanto à atividade física e hábitos alimentares 

tornam-se mandatórias nessa população, fortalecendo a conduta de aumento no 

nível de atividade física e redução na composição corporal. 

Objetivos 

Avaliar o efeito do aumento da composição corporal sobre o desempenho físico de 

crianças saudáveis. 

Metodologia 

Tratou-se de um estudo transversal, realizado entre julho de 2013 a junho de 2014. 

Após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, foram avaliadas crianças saudáveis, de ambos os sexos, 

com idade entre 7 a 12 anos, sem história recente de processos patológicos e sem 

limitação física que resultasse em prejuízo do desempenho à caminhada normal. A 

triagem das crianças ocorreu mediante contato direto com os Responsáveis Legais 

pelas crianças detalhando os procedimentos da pesquisa e lhes assegurando sigilo 

quanto aos dados coletados e o direito de se retirarem da pesquisa a qualquer 

momento sem prejuízo algum. Após aceitação, os Responsáveis leram e assinaram 



 

a Carta de Informação e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi 

disponibilizado um link com um vídeo-tutorial na plataforma YouTube 

(http://www.youtube.com/watch?v=-da3RxQUMLk) exemplificando o 

desenvolvimento da pesquisa. Logo após, os responsáveis responderam a um 

questionário com perguntas de múltipla escolha a respeito da saúde da criança, tais 

como: a presença de dificuldade/limitação física ou doença que a impossibilitasse de 

realizar atividades físicas; informações quanto a prática de atividade física regular; e 

eventual uso de algum tipo de medicamento. 

Foi calculado o Índice de Massa Corpórea (IMC) de cada criança e utilizado a curva 

do Central Disease Control (CDC) para classifica-las em dois grupos, Grupo 

Eutrófico (GE) e Grupo Obeso (GO) (CDC, 2014). A criança foi classificada como 

baixo peso (percentil <5), peso normal (entre o percentil 5 e 85) e 

sobrepeso/obesidade (acima do percentil 85. Para análise da normalidade das 

variáveis foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov. Diferenças estatísticas entre os 

grupos (GE e GO) foram avaliadas por meio do teste t de Student não pareado 

quando a variável apresentou comportamento paramétrico e teste de Mann-Whitney 

para aquelas com comportamento não paramétrico. Comparações intra-grupo foram 

feitas utilizando-se ANOVA One-Way com teste de comparações múltiplas de Tukey. 

Consideramos nível de significância estatística com p<0,05 

Desenvolvimento 

O TC6’ foi realizado segundo as recomendações da American Thoracic Society 

(ATS, 2002). Para realização do teste utilizou-se uma superfície plana, firme e reta, 

com 30 metros de comprimento. Além disso, cones ou cadeiras foram posicionados 

antes da marca inicial e final do percurso para que a criança fizesse a volta 

passando por sobre a linha da marcação. A criança deveria estar usando roupas 

confortáveis e calçados apropriados para caminhada, além disso, não deveria ter 

realizado atividade física intensa (muito cansativa) nas 2 horas que antecederam o 

teste. Foram excluídas crianças que apresentaram algum tipo de indisposição no dia 

do teste e que não entenderam ou realizaram o TC6’ de forma ineficiente. 

Inicialmente as crianças foram submetidas à medida do peso corporal e foram 

coletados dados clínicos pré-teste em repouso, em posição sentada em uma 



 

cadeira, dentre eles: Frequência Cardíaca (FC) e Saturação Periférica de Oxigênio 

(SpO2) por meio do oxímetro de pulso, Pressão Arterial (PA) utilizando 

esfigmomanômetro e estetoscópio. 

O teste foi então explicado a criança de forma que a criança entendesse que deveria 

caminhar a maior distância possível, porém sem correr, durante 6 minutos indo e 

voltando dentro do percurso indicado. A partir do comando do pesquisador, a criança 

iniciava o percurso concomitante ao acionamento do cronômetro. Frases de 

incentivo padronizadas foram ditas a cada minuto conforme recomendação da 

American Thoracic Society (ATS, 2002). Ao final de seis minutos o investigador 

finalizava o teste ordenando que a criança parasse no lugar em que estava e 

caminhava em sua direção com uma cadeira para ela se sentasse. Logo em seguida 

foram coletados dados de SpO2, FC (coletada também após 1º e 2º minutos pós 

teste) e percepção de esforço por meio da Escala de Borg Modificada (BORG, 

1982). Essa escala foi adaptada com a inserção de desenhos ao lado dos 

descritores. A distância percorrida pela criança ao longo do teste era então calculada 

e anotada. 

Resultados 

Foram recrutadas 50 crianças, porém 1 foi excluída por não se enquadrar nos 

critérios de inclusão e 4 pelo não comparecimento no dia do teste, sendo assim, a 

amostra final foi composta por 45 crianças, divididas em dois grupos: n=25 no grupo 

eutrófico (GE), IMC de 16,3±1,3 kg/m2 e idade de 9±1,1 anos; n=20 no grupo obeso 

(GO), IMC de 31,2±42,4 kg/m2 e idade de 8,7±1,5 anos. 

No que se refere às características gerais da amostra observou-se diferenças 

estatísticas entre os grupos quanto ao IMC (p<0,05) (Tabela 1). 

 

 

 

 



 

Tabela 1 – Características gerais da amostra: GE e GO. 

 
GE 

(n = 25) 

GO 

(n = 20) 

Idade (anos) 9±1,1 8,7±1,5 

Peso (kg) 30±5,2 43±10,57 

Altura (m) 1,34±0,1 1,39±0,09 

IMC (kg/m²) 16,3±1,3 31,2±42,4* 

GE, grupo eutrófico; GO, grupo obeso; IMC, índice de massa corporal. *p<0,05 versus GE. 

 

Os dados clínicos referentes ao desempenho físico dos dois grupos estão descritos 

na Tabela 2. Não foram observadas diferenças estatísticas quanto à DP entre os 

grupos (Figura 1). A FC elevou-se de maneira estatisticamente significante entre o 

início e o final do TC6’ em ambos os grupos (p<0,01) (Figura 2). Embora sem 

relevância clínica a SpO2 no momento pré-teste mostrou-se estatisticamente menor  

no GO em relação ao GE (p=0,034). Os índices de esforço percebido (Borg) ao final 

do TC6’ traduziam um esforço classificado como “Leve” nos dois grupos. 

 

Tabela 2 – Dados clínicos e desempenho físico nos grupos. 

  
PAS 

(mmHg) 

PAD 

(mmHg) 

FC 

(bpm) 

SpO² 

(%) 
Borg 

DP 

(metros) 

GE 

(n=25) 

Pré 110±7,5 68±10 86±11,6 98±3,7 - 

519±52,1 
Pós - - 116±21,4* 97±1,4 2±1,7 

Pós 1’  - - 96±16,6 - - 

Pós 2’ - - 94±14,9 - - 

GO 

(n=20) 

Pré 110±7,5 66±9,4 88±124 96±5,9** - 

543±72,5 
Pós - - 123±24,2* 96±1,9 2±1,7 

Pós 1’ - - 97±20,8 - - 

Pós 2’ - - 92±19,4 - - 

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; FC: frequência cardíaca; SpO²: saturação 
periférica de oxigênio; DP: distância percorrida; Pré: valor obtido antes do teste; Pós: valor obtido 
imediatamente após o teste; Pós1’: valor obtido 1 minuto após o teste; Pós2’: valor obtido 2 minutos após o 
teste. Dados apresentados em média e desvio-padrão. * p<0,001 versus Pré; ** p<0,05 versus Pré GE. “-“ 
variável não aferida. 



 

 

Figura 1. Distância percorrida no TC6’ - Grupos eutrófico (GE) e obeso (GO). 

 

 

 

 

Figura 2. Comportamento da FC antes e após TC6’ - Grupos eutrófico (GE) e obeso 

(GO). 

 

 

Considerações Finais 

A presente pesquisa estudou a influência da composição corporal sobre o 

desempenho físico em crianças saudáveis. Embora o TC6’ tenha imposto carga de 

trabalho aos participantes, atestado pelo aumento significativo da FC durante o 

teste, não foram encontradas diferenças estatísticas quanto à distância percorrida na 

população estudada. 

O TC6’ foi realizado de forma incentivada, com boa receptividade e de forma 

eficiente por parte das crianças, conforme avaliação dos pesquisadores. A escola é 

o ambiente mais propício para estimulá-la a adotar um estilo de vida mais ativo, 
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alimentação saudável e utilização de seu tempo de lazer com brincadeiras ativas, 

diminuindo assim, o uso de aparelhos eletrônicos que a mantém em inatividade 

(CORSO et al., 2012). A inserção das crianças do GO nesse contexto de maior 

atividade regular pode explicar a ausência de diferenças entre os grupos no que se 

refere à distância percorrida durante o TC6’, uma vez que as crianças obesas 

estavam, tal qual as demais, matriculadas na prática semanal de Educação Física. 

Ao analisarmos a FC (Figura 2), verificamos que o TC6’ impôs uma atividade de 

esforço às crianças estudadas nos dois grupos. Isso atesta o fato de que ele foi 

executado de maneira satisfatória no que se refere ao seu grande objetivo de 

imposição de carga de esforço. A elevação da FC durante uma atividade que 

envolva aumento da demanda energética é considerada fisiológica, já que o coração 

aumentará seu trabalho tanto em seu componente sistólico quanto cronotrópico para 

atender as demandas de fluxo sanguíneo para a musculatura (MAZZOCCHI et al., 

2012). Do ponto de vista fisiológico a FC atingida por indivíduos obesos tende a ser 

mais elevada, uma vez que o sistema cardiovascular trabalharia sob um regime de 

maior stress sistólico para atender às demandas de uma maior massa corporal. Em 

crianças isso também já foi observado (ANCONA et al., 2009). 

As implicações da obesidade infantil, não se limitam a problemas cardiovasculares, 

ortopédicos e metabólicos (TASSARA et al., 2010). A questão psicoemocional que 

envolve a criança obesa não pode ser descartada como fator influenciador em seu 

desempenho físico. A ideia de superação e demonstração de potencial físico esteve 

presente em toda a coleta de dados, sobretudo nas crianças obesas, que tentavam 

utilizar o TC6’ como veículo de sua potencialidade em relação às outras e como 

demonstração pessoal de superação. 

A ausência de diferenças entre os dois grupos quanto ao DF abre uma discussão 

importante acerca da utilização do TC6’ como ferramenta de avaliação da aptidão 

física em crianças saudáveis, obesas ou não, uma vez que sua execução é de 

ordem submáxima, e portanto situa-se dentro de uma proposta exequível com 

razoável facilidade mesmo na crianças com aumento da composição corporal. 

Assim, é necessária a realização de estudos que se utilize de testes de campo com 

maior estímulo e esforço para que possíveis diferenças entre crianças obesas e 

eutróficas possam ser mais bem elucidadas.  



 

Vale ressaltar como algo positivo o desempenho das crianças no GO, indicando uma 

aptidão cardiorrespiratória, de força e resistência muscular equivalente às das 

crianças eutróficas (POETA et al., 2012). Assim, podemos concluir que o aumento 

da composição corporal não influenciou o desempenho físico de crianças saudáveis 

entre 07 e 12 anos de idade, aferido por meio de teste submáximo. 
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