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1. RESUMO 

A obesidade é uma das patologias que teve um grande aumento no ultimo século 

sendo considerada uma doença crônica não transmissível e atinge um número cada 

vez maior de crianças e adolescentes no Brasil (MELLO, LUFT, MEYER ,2004). Este 

aumento da obesidade e do sobrepeso deve-se ao sedentarismo ocasionado pela 

falta da pratica esportiva e da alta frequência em espaços domésticos ligados ao uso 

da tecnologia. Devemos orientar e direcionar que crianças e adolescentes busquem 

uma pratica regular de atividades físicas. O futebol como uma modalidade que tem 

ênfase nas capacidades físicas: força, velocidade, resistência, agilidade e potência, 

é uma atividade que pode contribuir para uma redução desses parâmetros de 

obesidade e sobrepeso. O objetivo deste estudo é inserir adolescentes de 13 e 14 

anos durante um período de 12 semanas de atividades periodizadas, e assim avaliar 

e classifica-los com os indicadores de saúde proposto pelo PROESP-BR (2015) , 

para poder contribuir com os estudos e atividades práticas de profissionais que 

trabalham com esta modalidade e faixa etária. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A procura pela pratica sistematizada do futebol remete a criança e o 

adolescente ao sonho de chegar a ser um jogador profissional, e assim os 

professores envolvidos no processo ensino aprendizagem da modalidade esportiva 

devem planejar algumas metas para que seus alunos  atinjam padrões de saúde 

estabelecidos por institutos de pesquisa.  

Estudos sobre os padrões de saúde de adolescentes (SUNE, DIAS DA 

COSTA, OLINTO,PATUSSI, 2007) apresentam índices de obesidade e sobrepeso e 

estabelecem uma relação com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que aponta a obesidade  como um problema mundial de saúde cuja prevalência vem 

aumentando nos países em desenvolvimento (GALATTI, PAES,SEOANE, 2012). 

Crianças e adolescentes com excesso de peso são orientadas a praticar 

atividades física e esportivas, pois o aumento da obesidade em virtude do 

sedentarismo e de um processo nutricional com ingestão de dietas com altas 

densidades energéticas, fazem com que  crianças com índices de obesidade 

possam ter riscos na vida adulta. (MAGNI, 2003) 

Para caracterizarmos crianças e adolescentes com indicies de sobrepeso e 

obesidade utilizamos a avaliação de parâmetros de saúde e desempenho motor 



aplicado e estudados pelo Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR) (2015), para a faixa 

etária de 06 a 17 anos, sendo feito um levantamento e análise de dados sobre o 

crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes. Todos os testes 

cumprem rigorosamente as exigências de validade, fidedignidade e objetividade. 

 

3. OBJETIVOS 

Este estudo estará avaliando e classificando adolescentes de 13 e 14 anos 

submetidos a um trabalho de futebol de 12 semanas e correlacionando com os 

indicadores de saúde proposto pelo PROESP-BR (2015) 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo  longitudinal de intervenção com pré e pós-teste, tendo 

como amostra  21(vinte e um) adolescentes de 13 e 14 anos de idade do sexo 

masculino participantes do programa de futebol desenvolvido pela Ação Social de 

Amparo  (SP) – ASA, desenvolvido entre os meses de agosto e novembro/2015. O 

projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da União das Instituições de 

Serviço, Ensino e Pesquisa Ltda – UNISEPE e acompanha as normas da Resolução 

466/12.  

Os participantes e responsáveis do estudo foram devidamente informados 

dos objetivos, procedimentos e análises do mesmo, assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os avaliados participarão de um programa de 12 semanas de treinamento de 

futebol de campo realizado no período da tarde em três dias da semana (segunda 

feira, quarta feira e sexta feira) com duração de 120 minutos cada sessão em um 

macrociclo de treinamento esportivo.  

Na 1a. semana e na 12 semana os adolescentes foram e serão submetidos a 

testes do PROESP-BR (2015) que compreendem:  Massa corporal (peso) e Estatura 

(altura), Testes de Aptidão Física para a Saúde: Índice de Massa Corporal (IMC), 

Aptidão cardiorrespiratória (Teste de corrida/caminhada 6 minutos), Flexibilidade 

(Teste de sentar e alcançar), Resistência muscular localizada (Nº abdominais por 

minuto) e Testes de Aptidão Física para o Desempenho Esportivo: Força explosiva 

de membros superiores (arremesso de medicine ball-2kg), Força explosiva de 



membros inferiores (salto horizontal-distância), Agilidade (teste do quadrado), 

Velocidade (corrida de 20 metros) e Aptidão cardiorrespiratória (corrida de 6 

minutos). Utilizou-se:Banco de Wells ; Balança (modelo digital Eco-180, capacidade 

de 180 kg); - Cronômetro digital; Fita métrica; - Trena métrica 20 mts marca Sany; 

Prancheta; Caneta; Ficha avaliação Proesp-BR; Calculadora; Bola de medicine ball 

2 kg; colchonetes e Cones. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O trabalho teórico está em andamento, com os testes sendo realizados na 1ª. etapa 

e esperamos trazer maiores informações sobre os padrões de saúde do grupo 

participante da pesquisa, buscando relacionar com a tabela do PROESP-SP (2015) 

e verificar os possíveis benefícios da prática regular do futebol para adolescente de 

13 e 14 anos. 
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