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RESUMO 

Introdução: A organização mundial da saúde OMS define atividade física como todo e qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, onde se requer um gasto energético. 

Objetivo: Avaliar o nível de atividade física e composição corporal de alunos do 9º ano de uma escola no 

município de Itapeva-SP.  Método: Tratou-se de uma pesquisa observacional transversal, onde o nivel de 

atividade física foi avaliado pelo questionário internacional de atividade física (IPAQ) - versão curta e a 

composição corporal atraves do indice de massa corporal (IMC). Resultados: Quando analisado o (IMC) 

observou-se que 53% dos voluntários estavam no peso adequado, 29% acima do peso e 18% abaixo do 

peso sendo que não houve voluntários com obesidade e quando analisado o nível de atividade física, 

observou-se que 64% dos voluntários estavam fisicamente ativos, 18% muito ativo, 7% irregularmente 

ativo A e 11% irregularmente ativo B sendo que não houve voluntários com sedentarismo. Conclusão: A 

maioria dos voluntários avaliados estão no peso adequado e apresentam nível de atividade física dentro do 

recomendado.  
 

 
Palavras Chave: Atividade Física; Educação Física; Obesidade; Adolescentes.  

 

ABSTRACT 

 
Introduction: The world health organization WHO defines physical activity as any and all body 

movement produced by skeletal muscles, where energy expenditure is required. Objective: To evaluate 

the level of physical activity and body composition of 9th grade students at a school in the city of Itapeva-

SP. Method: This was a cross-sectional observational survey, in which the level of physical activity was 

assessed using the international physical activity questionnaire (IPAQ) - short version and body 

composition using the (BMI) body mass index. Results: When analyzing the (BMI), it was observed that 

53% of the volunteers were at the appropriate weight, 29% overweight and 18% underweight, since there 

were no volunteers with obesity and when analyzing the level of physical activity, it was observed that 

64% of the volunteers were physically active, 18% very active, 7% irregularly active A and 11% 

irregularly active B, and there were no volunteers with a sedentary lifestyle. Conclusion: Most of the 

evaluated volunteers are of adequate weight and have a level of physical activity within the recommended 

level. 

 

 

Key Words: Physical Activity; Physical Education; Obesity; Adolescent. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 

A organização mundial da saúde (OMS) define atividade física como todo e 

qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, onde se requer 
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um gasto energético, incluindo atividades realizadas durante o trabalho, na realização de 

tarefas domésticas na casa e no lazer (OMS, 2018).  

A atividade física é uma característica inerente do comportamento humano 

necessária para o bom desenvolvimento orgânico e sócio afetivo das pessoas Em níveis 

regulares e adequados à atividade física fortalece a massa muscular, aumenta à 

flexibilidade, melhora a capacidade cardiorrespiratória e previne o excesso de gordura 

corporal relacionado à obesidade, ressaltando assim, a importância da aquisição e da 

manutenção de hábitos saudáveis, sendo recomendada para a promoção da saúde tanto 

em crianças, adolescente, adultos e idosos, visto os benéficos que ela traz (NAHAS, 

2010; OMS, 2018). 

 Algumas das consequências da falta de atividade física é o acumulo de 

gordura corporal, que ao longo do tempo, conduzem a pessoa à obesidade, sendo 

definida pelo excesso de peso corporal caracterizado por aumento de gordura acima dos 

níveis normais para a saúde e podem desencadear várias doenças, dentre as quais 

podemos citar: hipertensão arterial, diabete mellitus do tipo II, doenças 

cardiovasculares, osteoartrite e alguns tipos de câncer, sendo diagnosticada quando o 

índice de massa corporal (IMC) alcança o valor igual ou superior a 30 kg/m² 

(VESPASIANO et al, 2013; VESPASIANO, MOTA, CESAR, 2015; OMS, 2018). 

Em virtude da prevalência de hábitos inadequados de vida (i.e falta de atividade 

física e alimentação irregular), casos de obesidade tem se tornado cada vez mais 

frequentes em diversos países, e o alto índice se tornou um problema mundial, antes 

considerado apenas em países de alta renda, a obesidade agora esta aumentando 

drasticamente nos países de baixa e média renda (VIGITEL, 2018). 

A obesidade é considerada como um problema de saúde pública no Brasil, e sua 

prevalência esta em todas as faixas etárias, das quais os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) apontam que 15% das crianças entre 5 e 9 anos e 25% 

dos adolescentes, têm sobrepeso ou obesidade, o aumento desses índices está 

relacionado principalmente na redução do tempo dedicado às atividades físicas (OMS, 

2018; IBGE, 2020). 

Entretanto, na adolescência encontra-se em uma fase de transição, tanto física 

(corporal) como comportamental, dentro dos aspectos comportamentais, destaca-se o 

sedentarismo, que é definido como a falta, ausência ou diminuição de atividades físicas 
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ou esportivas, caracterizada pela redução do gasto energético, fazendo com que a saúde 

da pessoa entre em declínio e esteja mais suscetível ao surgimento de patologias. Diante 

disso, é importante destacar, em virtude dos riscos a saúde que o sedentarismo e a 

obesidade concedem, logo seja fundamental o aumento da atividade física para o 

tratamento (TAMMELIN et al., 2003; OMS, 2018). 

O objetivo do estudo foi avaliar o nível de atividade física e a composição 

corporal de alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola no município de 

Itapeva- SP. 

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS  

 

 Tratou-se de uma pesquisa observacional transversal, realizada no município de 

Itapeva, localizado no interior do estado de São Paulo, região sul do estado, população 

estimada de 94.804 habitantes. Na cidade há 11.875 alunos matriculados no ensino 

fundamental, distribuídos em 38 escolas municipais e 05 privadas, além de 4.426 alunos 

matriculados no ensino médio, distribuídos em 11 escolas estaduais e 05 privadas, 

citadas acima (SÃO PAULO, 2019; IBGE, 2020). 

A escola EM Luiz Gonzaga Dias Monteiro (LGDM) da rede de ensino publica, 

no município de Itapeva - SP, Brasil, dispõem de alunos do ensino fundamental dois (6º 

ao 9º ano) atuando em dois períodos, do 6º ao 7º ano no período da tarde e do 8º ao 9º 

ano no período da manha. No ano letivo de 2020, a escola tem 391 alunos matriculados, 

sendo 96 alunos no 6º ano; 79 alunos no 7º ano; 80 alunos no 8º ano e 106 alunos no 9º 

ano, estando divididos em três classes (A, B e C) todos os anos citados acima (QEDU, 

2020). 

 

 

Procedimentos 

O pesquisador se dirigiu até a escola (LGDM) com o termo de solicitação para a 

autorização da pesquisa, conforme a autorização da diretora o pesquisador propôs uma 

reunião on-line com o professor de educação física e os alunos do 9º ano no aplicativo 

Zoom Cloud Meetings, uma plataforma de videoconferência disponível gratuitamente 
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para smartphone (android e iOS) tablet e computadores (Windows e Mac), para 

orientações dos procedimentos metodológicos realizados na pesquisa. 

Após explicação do professor e consentimento dos alunos em relação à pesquisa, 

foram definidos os critérios de inclusão: todos os meninos e meninas estudantes do 9º 

ano, regularmente matriculados no ano letivo de 2020; critérios de exclusão: todos os 

alunos do 6º, 7º e 8º ano e alunos do 9º em que os pais ou responsáveis não assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para participação da pesquisa. 

Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 28 alunos foram 

selecionados para participar da pesquisa, dentre eles 10 meninos e 18 meninas, todos 

voluntários do 9º ano, segmentado em 10 alunos do 9º ano A; 9 alunos do 9º ano B e 9 

alunos do 9º ano C, com idade média 14,4 ± 0,50 anos, altura média 1,64 ± 0,09 (cm) e 

o peso médio 62,4 ± 12,85 (kg), estudantes do período da manhã, totalizando 26% 

(confirmados) dos alunos matriculados no 9º ano. 

Todos os procedimentos éticos foram realizados respeitando a Declaração de 

Helsinque da Associação Médica Mundial (2013) na resolução 64ª Assembleia, 

Fortaleza, Brasil, em outubro de 2013, que envolve a ética em pesquisas em seres 

humanos (WMA, 2013). 

 

Coleta de dados 

Para avaliar o nível de atividade física, foi utilizado o questionário internacional 

de atividade física (IPAQ) - versão curta, contabilizado em uma planilha desenvolvida 

no Microssoft Excel, considerando os cinco críterios de classificação do (IPAQ) para 

avaliação estatistica dos dados. A versão curta do (IPAQ) é constituída por quatro 

questões, na qual cada uma é fragmentada em duas questões e suas informações 

permitem estimar o frequencia e duração semanal, em diferentes tipos de atividade 

física (caminhadas, atividade física moderada, vigorosa e de inatividade física). As 

questões abordadas pelo questionário, são referentes as atividades realizadas na última 

semana antecedendo aplicação do mesmo, por pelo menos 10 minutos continuas, 

incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, 

por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa. Os voluntários 

foram classificados conforme os critérios estabelecidos pelo (IPAQ), em cinco 
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categorias: Muito Ativo; Ativo; Irregularmente Ativo A; Insuficientemente Ativo B e 

Sedentário (PARDINI et al, 2001). 

O questionário foi aplicado de forma digital (on-line), entre os período de 

03/08/2020 a 17/08/2020, preservando a saúde e bem estar dos voluntários, diante da 

pandemia, evitando todo e qualquer risco ao contagio do novo corona vírus (COVID-

19), foi utilizado o Google Forms, uma ferramenta gratuita disponível para smartphone 

(android e iOS) tablet e computadores (Windows e Mac) da plataforma Google, onde é 

possivel aplicar questionários online, logo após a autorização da pesquisa na escola e 

concordancia do professor de educação física e alunos, foi orientado pelo pesquisador a 

maneira correta de como preencher o questionário através da reunião antecedente a 

coleta de dados na apresentação da pesquisa, sendo assim, foi gerado um link de acesso 

ao questionário, disponibilizado para os voluntários da pesquisa por meio da rede social 

(Whatssap) pela praticidade e comum acesso de todos, após os voluntários preencherem 

as insformações e concluirem o envio dos dados, foram classificados de acordo com o 

questionário (IPAQ) versão curta (PARDINI et al, 2001; BRASIL, 2020; OPAS, 2020). 

Os dados do (IMC) foram disponibilizados pela professora de educação física da 

escola (LGDM), nota-se que a coleta foi realizada sem a presença do pesquisador, antes 

da (OMS) declarar pandemia, no período de 17/02/2020 a 28/02/2020 na parte da 

manhã, com todos os alunos da amostra em horário de aula, seguindo o protocolo de 

Guedes (2006) validado para o público específico do estudo, na coleta da composição 

corporal (GUEDES, 2006; BRASIL, 2020; OPAS, 2020).  

Para a coleta da estatura e peso corporal dos voluntários, foi utilizado uma 

Balança Mecânica Antropométrica do modelo 104-A, com capacidade de até 300 kg e 

divisão em 100 g, contendo selo de identificação do Inmetro e estadiômetro acoplado de 

2,00 metros de comprimento em alumínio, da marca (WELMY) e para o cálculo do 

índice de massa corporal (IMC) foi dividido a massa corporal em quilogramas pela 

estatura em metro elevada ao quadrado (IMC=peso/altura²) (GUEDES, 2006; BRASIL, 

2020; OPAS, 2020). 

Para a medida do peso corporal, a balança utilizada deve estar posicionada em 

solo linear para que o resultado seja o mais preciso, o avaliado deve se posicione em pé, 

descalço e com o mínimo de roupa possível, de frente a escala de medida da balança, 

com afastamento lateral das pernas entre as quais estará a plataforma, na sequencia o 
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avaliado devera colocar-se cuidadosamente sobre a plataforma, colocando um pé de 

cada vez, com os pés já posicionados afastados na largura do quadril, o peso do corpo 

deve estar distribuído igualmente em ambos os pés, braços lateralmente ao longo do 

corpo e sempre olhando a um ponto fixo a sua frente, de modo a evitar oscilações na 

escala de medida, o pesquisador devera então colocar-se a frente do avaliado para 

aferição da medida (GUEDES, 2006; BRASIL, 2020; OPAS, 2020). 

Para a medida da estatura, foi utilizado o protocolo de Guedes (2006), com o 

estadiometro acoplado na balança, onde o avaliado devera estar descalço, posicionado 

em pé de forma ereta, com os braços lateralmente ao longo do corpo, o peso corporal 

distribuído igualmente em ambos os pés, na largura do quadril com a cabeça orientada 

no plano de Frankfurt paralelo a plataforma, no momento da aferição o avaliado deve 

estar em apneia inspiratória e com a superfície posterior do calcanhar, da cintura 

pélvica, da cintura escapular e da região occipital em contato com a escala de medida do 

estadiometro, o pesquisador devera posicionar-se em pé ao lado direito do avaliado, 

com a mão direita no queixo auxiliando na manutenção do plano de Frankfurt e a mão 

esquerda fixa no cursor móvel, realizando a aferição da estatura (GUEDES, 2006; 

BRASIL, 2020; OPAS, 2020). 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Com base nos dados coletados, foi possível analisar a composição corporal e 

avaliar o nível de atividade física dos voluntários, de acordo com os métodos utilizados. 

Dos voluntários avaliados 35,7% eram do sexo masculino, 64,2% eram do sexo 

feminino, totalizando 100% dos voluntários. A seguir são apresentados os resultados 

das análises de composição corporal e nível de atividade física (tabela 1 e 2). 

 

TABELA 1 - Desvio padrão, média e análise estatística das variáveis antropométricas. 

N=28 VALOR MINIMO VALOR MÁXIMO MÉDIA DP 

IDADE 

MASSA CORPORAL (kg) 

14,00 

45,00 

15,00 

96,00 

14,40 

62,40 

00,50 

12,85 

ESTATURA (m) 01,47 01,92 01,64 00,09 

IMC (kg/m²) 15,90 29,70 23,10 03,45 
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IMC – índice de massa corporal; kg – quilograma; m – metro; kg/m2 – quilograma por metro 

quadrado; cm – centímetro. 

 

Quando analisado o (IMC) observou-se que 53% dos voluntários estavam com o 

peso adequado, 18% abaixo do peso e 29% com sobrepeso sendo que não houve 

voluntários com obesidade, conforme apresentado na tabela 2. 

Quando analisado o nível de atividade física, observou-se que 18% dos 

voluntários estavam classificados em muito ativo, 64% ativos, 7% irregularmente ativo 

A e 11% irregularmente ativo B sendo que não houve voluntários com sedentarismo, 

conforme apresentado na tabela 2. 

 

TABELA 2 - Comparação do percentual do índice de massa corporal e do nível de atividade física. 

VARIAVEIS  VOLUNTÁRIOS % (VALOR) 

 

 

ABAIXO DO PESO 

PESO ADEQUADO 

05 

15 

18 % 

53 % 

IMC SOBREPESO 08 29 % 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE FÍSICA 

OBESIDADE 

 

 

MUITO ATIVO 

ATIVO 

IRREGULARMENTE ATIVO A 

IRREGULARMENTE ATIVO B 

SEDENNTÁRIO 

00 

 

 

05 

18 

02 

03 

00 

00 % 

 

 

18 % 

64 % 

07 % 

11 % 

00 % 

 

No estudo de Kassiano et al., (2020) reafirma o atual interesse na busca da 

associação do nível de atividade física e composição corporal em adolescentes, por 

meio de avaliações antropométricas (IMC) e o questionário (IPAQ) versão curta. No 

presente estudo observou-se que 53% dos voluntários estavam com peso adequado, 

sendo que não houve voluntários com obesidade, conforme o calculo do (IMC), já na 

avaliação do nível de atividade física, observou-se que 64% dos voluntários estavam 

ativos fisicamente não havendo voluntários com sedentarismo, conforme a classificação 

do (IPAQ) resultado este que se assemelha ao estudo de Mota et al., (2015) realizado 

com uma amostra de 120 adolescentes, 50% meninas e 50% meninos, com idade entre 
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12 a 15 anos, em uma escolas da rede pública no município de Nova Campina – SP, 

com objetivo de analisar o perfil antropométrico e o nível de atividade física dos 

adolescentes, utilizou-se para avaliação do nível de atividade física, os níveis de 

classificação de acordo com o questionário (IPAQ) – versão curta validado para estudos 

em crianças e adolescentes por Pardini et al., (2001) e a composição corporal através do 

calculo do (IMC) dividindo a massa corporal em quilogramas pela estatura em metro 

elevada ao quadrado, seguido por Costa (2001) o peso corporal e a estatura dos 

voluntários foi medida por meio de uma balança analógica atestada pelo Inmetro da 

marca (FILIZOLA) e um estadiomêtro acoplado à balança com precisão de 0,1 cm. 

Entre os 120 adolescentes 2,5% estavam abaixo do peso, 74,1% no peso adequado e 

23,3% estavam com sobrepeso, não havendo obesidade, em relação ao nível de 

atividade física, foi constatado que 38,3% dos adolescentes estão insuficientemente 

ativos, 47,7% ativos e 14,1% muito ativo, não havendo o sedentarismo. 

No entanto, os resultado encontrado por Mendes et al., (2019) onde avaliou o 

nível de atividade física e composição corporal em adolescentes que trabalham no 

estacionamento rotativo no município de Itapeva – SP, de 14 adolescentes, com idade 

média de 18,9 ± 0,92 anos, onde utilizou para avaliar o nível de atividade física dos 

voluntários, o questionário (IPAQ) - versão curta, contendo neste procedimento 

perguntas relacionadas à frequência (dias por semana) e a duração (tempo por dia) da 

realização de atividades físicas moderadas, vigorosas e da caminhada, validado para 

estudos em crianças e adolescentes, por Pardini et al., (2001) e a composição corporal 

pelo calculo do (IMC) dividindo a massa corporal em quilogramas pela estatura em 

metro elevada ao quadrado, classificando em quatro estratos: abaixo do peso, peso 

adequado, sobrepeso e obesidade, por Costa (2001). Referente à coleta dos dados como 

massa e estatura para cálculo do (IMC), foi utilizado para mensurar o peso corporal uma 

balança digital de vidro temperado da marca (TECH LINE) com capacidade de até 180 

kg e divisão em 100 g. Verificou-se que na avaliação do (IMC) 7% dos voluntários 

estavam abaixo do peso, 72% peso adequado e 21% no sobrepeso, não havendo a 

presença da obesidade, e quando analisado os níveis de atividade física de acordo com 

(IPAQ) observou-se que 71% dos voluntários estão ativos e 29% muito ativos, não 

houve a presença do sedentarismo, do irregularmente ativo A e do irregularmente ativo 

B. 
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Já no estudo de Vespasiano et al., (2013) com o objetivo de comparar a 

composição corporal, os hábitos alimentares, nível de atividade física e nível 

socioeconômico em adolescentes do ensino médio entre uma escola pública e uma 

particular do município de Itapeva-SP, de 200 alunos voluntários, sendo 50% meninos e 

50% meninas, na faixa etária de 15 a 17 anos. Para avaliação do nível de atividade física 

foi utilizado os níveis de classificação de acordo com o questionário (IPAQ) – versão 

curta, validado para estudos em crianças e adolescentes por Pardini et al., (2001) e a 

composição corporal por meio do calculo do (IMC) dividindo a massa corporal em 

quilogramas pela estatura em metro elevada ao quadrado, classificando em quatro 

estratos: baixo peso, normal, sobrepeso e obesidade por COLE et al., (2007) utilizando 

para a coleta das medidas de massa corporal e estatura dos voluntários uma balança 

analógica atestada pelo Inmetro da marca (FILIZOLA) e um estadiomêtro acoplado à 

balança com precisão de 0,1 cm.  Os autores apontam que na escola particular 68% dos 

alunos se encontram com o peso adequado, já na escola pública 60% se encontram com 

o peso adequado. 

Diferente do estudo de Farias et al., (2005) no qual analisou variáveis 

antropométricas, composição corporal e atividade física de escolares da rede particular 

de ensino da cidade de Porto Velho, contendo na amostra 303 escolares, sendo 154 do 

gênero masculino e 149 do gênero feminino, na faixa etária dos 11 aos 15 anos. Na 

verificação da massa e estatura corporal dos escolares utilizou-se uma balança 

eletrônica da marca (SOHENLE) de (100g) e o estadiômetro (tipo trena com 200 cm, 

uma precisão de 01 mm) para a medição da massa e estatura corporal, seguiu-se o 

protocolo de Marins e Giannichi (1996), de dobras cutâneas nas regiões tricipital (TR), 

subescapular (SE), suprailíaca (SI), com a padronização por França, Vívolo (1998). A 

atividade física foi analisada tendo como base os níveis de classificação de acordo com), 

proposto pela Organização Mundial de Saúde, como um instrumento para determinar 

níveis de atividade física. Os resultados mostraram quanto à composição corporal, as 

meninas apresentaram maiores valores de percentual de gordura, a obesidade foi 

detectada em 76% da amostra, com prevalência para os meninos, quanto aos níveis de 

atividade física, mais da metade da amostra 58,41% dos escolares foram classificados 

como sedentários ou insuficientemente ativos, com prevalência para as meninas. 
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No estudo de Brito et al., (2012) foi avaliado o nível de atividade física e 

correlação com o índice de massa corporal e percentual de gordura de escolares da 

cidade de Teresina-PI, sendo a quantidade amostral de 383 estudantes (190 rapazes e 

193 mocas) com media de idade de 14,0 ± 0,9 anos. O nível de atividade física dos 

alunos foi avaliado aplicando-se o Questionário de Estilo de Vida modificado por 

Barros; Nahas (2003) permitindo levantar informações sobre: aspectos demográficos 

(sexo e idade) e percepção de nível de atividade física por meio de informações 

retrospectivas de auto-recordação. O calculo do nível de atividade física considerou: 

tipo de atividade física, intensidade do esforço físico (leve, moderado, vigoroso) e a 

frequência semanal. Para o calculo do (IMC), foi utilizada a equação massa corporal 

sobre o quadrado da estatura descrito por Pitanga (2005). Para a massa corporal as 

medidas foram aferidas em uma balança digital de marca (PLENNAR) com carga 

máxima de 150 kg e resolução de 0,01g. A estatura foi determinada por meio de um 

estadiometro da marca (SECAR), com resolução de 0,01 cm. Os adolescentes foram 

classificados de acordo com o (IMC) e suas respectivas idades e sexo conforme 

procedimentos elaborados por Cole et al., (2000). Entre os rapazes 21,5% eram 

sedentários, 24,2% eram insuficientemente ativos, 2,6% eram obesos e 8,4% com 

sobrepeso. Entre as mocas 32,1% eram sedentárias, 9,3% eram insuficientemente ativas, 

1,5% eram obesas e 13,9% com sobrepeso. 

Não obstante, o estudo de Pierine et al., (2006) realizado com alunos 

matriculados em uma escola privada do município de Botucatu – SP, no primeiro 

semestre de 2005. A amostra se caracterizou como não aleatória voluntária, contendo 

440 escolares, de ambos os sexos, com faixa etária entre 6 e 18 anos (média de idade 

11,6±3 anos). Foi avaliado o peso corporal por meio de balança antropométrica, com 

escala 0,1 kg, todos os alunos descalços e vestindo bermuda e camiseta, e a estatura 

avaliada com um estadiômetro fixo à parede, com escala de 0,1 cm. A partir dessas 

medidas foi calculado o índice de massa corporal (IMC), pela equação: (peso/estatura2) 

e classificado de acordo com Cole et al., (2000). Todos os alunos responderam o 

questionário (IPAQ – versão curta) para diagnóstico do nível de atividade física, em 

forma de entrevista e tendo como referência a última semana, com questões relativas à 

intensidade, frequência e duração da atividade física habitual do indivíduo, 

classificando-os em sedentário, insuficientemente ativo, ativo e muito ativo, seguido por 
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Matsudo et al., (2001). Observou-se na classificação do (IMC) que 67% dos alunos 

estão em peso adequado, 23% sobrepeso e 10% obesidade,  enquanto na avaliação do 

(IPAQ) apresentou que 40% dos alunos estão ativos, 54% insuficientemente ativo e 6% 

sedentários. 

No entanto, é importante destacar algumas limitações em relação ao presente 

estudo, principalmente no que diz respeito ao reduzido tamanho amostral, o que pode 

ser explicado por se tratar de uma pandemia, em consequencia da paralização das 

escolas por tempo indeterminado, onde a saúde dos alunos e demais envolvidos na 

pesquisa foram priorizada em todo o momento, seguindo as recomendações do 

ministério da saúde, fato que tornou o número de alunos avaliados baixo (BRASIL, 

2020; OPAS, 2020). 

Outra possível limitação deste trabalho relacionada aos resultados encontrados, 

visto que nem todos os alunos tinha acesso a internet para responder o questionário e 

sem a presença do pesquisador, apenas com a orientação dada anteriormente por meio 

de videos e imagens, fato que pode contribuir ou não para o surgimento de dúvidas e o 

desinteresse entre os voluntários. 

Apesar disso, vale destacar a importância do presente do estudo, uma vez que os 

resultados aqui descritos podem subsidiar planos de aulas com o objetivo de manter os 

niveis adequados de atividade física, em especial aos alunos do 9º ano, onde se obteve a 

maior média de ativos. 

 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

 A maioria dos voluntários avaliados estava no peso adequado e apresentaram o 

nível de atividade física dentro do recomendado. Portanto, ressalta-se que os voluntários 

prossigam com a rotina, a fim de manter o nivel de atividade física regular e adequado, 

favorencendo na manutenção da saúde do corpo. 
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