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4.6         Análise estatística 
 

Na análise dos dados, foi utilizado o programa estatístico SPSS, versão 

11.5 (Windows). Inicialmente, apresentou-se o resultado geral do grupo dos 

adolescentes obesos e de eutróficos, através da estatística descritiva contendo a 

média, o desvio padrão, os valores mínimo e máximo.  

Os resultados dos adolescentes obesos e dos eutróficos, de mesmo gênero 

e idade, foram destacados mediante a média, o desvio padrão, os valores mínimo e 

máximo. Para a determinação das diferenças entre os grupos, de mesmo gênero e 

idade, em cada variável empregou-se o teste “t” de Student, com nível de 

significância em p≤0,05. Foi incluída a Análise de Variâncias (ANOVA), com “Post-

Hoc” de Scheffé para evidenciar as diferenças entre os gêneros.  

 

5         RESULTADOS  
 

No momento inicial do estudo, caracterizou-se a população estudada 

quanto ao número de participantes e as variáveis antropométricas. Em seguida, 
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as capacidades motoras foram destacadas em tópicos. Foi apresentado o 

resultado geral dos grupos dos adolescentes obesos e dos eutróficos. Na 

seqüência, foram demonstrados a média geral e o desvio padrão dos grupos dos 

rapazes obesos, moças obesas, rapazes eutróficos e moças eutróficas. As 

diferenças entre os gêneros também foram apresentadas. Por fim, foram 

destacados os resultados, por idade, dos adolescentes obesos e dos eutróficos, 

de mesmo gênero, através da média, do desvio padrão, dos os valores mínimo e 

máximo e o valor de p. 

 

5.1         Caracterização da amostra 
 

Os dados referentes ao número de  participantes,  por  idade  e  gênero,  

estão apresentados na TABELA 3. De acordo com os critérios estabelecidos na 

pesquisa, optou-se por limitar a faixa etária nas idades de 15 a 18 anos.  

Ao considerar o número de adolescentes que foram convidados a 

participar do estudo, 76% aceitaram o convite para participar dos testes 

propostos na avaliação das capacidades motoras. Entre os jovens que não 

participaram do estudo, 18% foi em razão de não preencherem os requisitos 

para a seleção e 6% não demonstrarem interesse.  

 

TABELA 3- Distribuição dos adolescentes obesos e dos eutróficos por gênero e 

idade. 

 

 

Idade 

(anos) 

Rapazes 

obesos 

Rapazes 

eutróficos 

Moças 

obesas 

Moças 

eutróficas 

Total 

 n           % n           % n           % n         % n         % 

15 11     21,15 10     19,23 12      23,08 19     36,54 52     100 

16 08     17,39 11     23,91 14      30,44 13     28,26 46     100 

17 08     20,51 10     25,64 10      25,64 11     28,21 39     100 

18 08     19,05 10     23,81 14      33,33 10     23,81 42     100 

Total 35     19,55 41     22,91 50      27,93 53     29,61 179   100 
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Ao analisar os dados da pesquisa, observou-se que a amostra avaliada 

foi composta por 103 moças (58%), e 76 rapazes (42%) – FIGURA 12. 

 

 

 

42%

58%

Rapazes
Moças

 
 

 

FIGURA 12- Distribuição da amostra segundo o gênero. 

 

As características da massa corporal, da estatura e do IMC dos 

adolescentes, por idade e gênero, são apresentadas da TABELA 4. Para todas 

as idades analisadas, os resultados da massa corporal e do IMC dos 

adolescentes obesos foram estatisticamente significantes. As moças e os 

rapazes obesos obtiveram valores mais elevados em relação as moças e os 

rapazes eutróficos, respectivamente. Com relação aos resultados relacionados à 

estatura, não houve diferença significante entre os grupos de rapazes obesos e 

de rapazes eutróficos. O mesmo é percebido entre os grupos das moças obesas 

e das moças eutróficas, na idade de 15, 16 e 18 anos. Embora entre os grupos 

de moças obesas e de eutróficas, na idade  de 17 anos, a diferença da estatura 

tenha sido estatisticamente significante. As moças obesas aos 17 anos foram 

mais altas que as moças eutróficas. 
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TABELA 4- Média, desvio padrão e valor de “p” da massa corporal, estatura e 

IMC dos rapazes obesos (RO) e dos eutróficos (RE) e das moças 

obesas (MO) e das eutróficas (ME). 

 

p ≤ 0,05 

         

5.2          Força estática  
 

No teste de preensão manual a média observada no grupo de 

adolescentes obesos, de ambos os gêneros, foi de 25,74kg (±9,26), com valor 

mínimo de 8,00kg e valor máximo de 54,00kg. No grupo de adolescentes 

eutróficos, de ambos os gêneros, foi de 26,60kg (±10,85), sendo o valor mínimo 

de 8,00kg e o valor máximo de 58,00kg.  

Idade 

(anos) 

Grupos Massa corporal 

      (kg)               “p” 

  Estatura 

    (m)               “p” 

      IMC 

   (kg/m²)       “p” 

15 RO 89,52±8,93 1,69±0,05  31,45±2,73  

 RE 55,39±8,29 

 

0,00 1,67±0,09 0,49 19,86±1,02 0,00

 MO 83,05±7,76 1,62±0,04  31,61±1,72  

 ME 53,00±4,09 

   

  0,00 1,62±0,05 0,85 20,11±0,90 0,00

16  RO 107,47±20,29 1,77±0,06  34,43±5,54  

 RE   65,01±5,43 

 

0,00 1,76±0,08 0,93 20,93±0,74 0,00

 MO   89,21±9,06 1,61±0,07  34,36±2,78  

 ME   52,91±3,54 

 

0,00 1,61±0,05 0,95 20,40±0,36 0,00

17  RO 105,99±12,15 1,74±0,06  34,97±3,12  

 RE   65,03±8,98 

 

0,00 1,72±0,07 0,55 21,85±1,35 0,00

 MO   89,89±12,76 1,63±0,06  33,75±3,10  

 ME   52,31±1,98 

 

0,00 1,58±0,04 0,04 20,96±0,66 0,00

18  RO 109,35±13,53 1,73±0,06  36,47±3,06  

 RE   65,55±6,34 

 

0,00 1,75±0,08 0,50 21,29±0,85 0,00

 MO   91,44±13,99 1,62±0,08  34,65±4,45  

 ME   52,96±5,87 

 

0,00 1,59±0,07 0,23 20,97±0,74 0,00
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O valor médio obtido no teste de preensão manual do grupo dos 

rapazes obesos foi de 33,83kg (± 7,39) e o das moças obesas foi de 20,08kg 

(±5,45). No grupo dos rapazes eutróficos, a média do teste de preensão manual 

foi de 35,22kg (± 9,23). Para as moças eutróficas, a média obtida foi de 19,93kg 

(±6,40).  

Na comparação entre os grupos por gênero, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes entre as moças obesas  em relação aos rapazes 

obesos (p=0,00) e aos rapazes eutróficos (p=0,00). As diferenças também foram 

significantes entre as moças eutróficas em relação aos rapazes eutróficos (p=0,00) e 

aos rapazes obesos (p=0,00). Os rapazes obesos e os eutróficos apresentaram 

valores médios maiores de força de preensão manual em relação às moças obesas e 

as eutróficas.  

Os valores obtidos no teste de preensão manual dos rapazes obesos e 

dos eutróficos são apresentados na TABELA 5. Entre os rapazes obesos e os 

eutróficos, não houve diferença significante no teste de preensão manual para 

todas as idades.  

 

 

TABELA 5- Medidas descritivas para o teste de preensão manual (kg) dos RO e 

dos RE. 

 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 RO 11 34,73   4,76 26,00 42,00 

 RE 10 32,40   8,73 22,00 48,00 

 

0,45 

16 RO   8 33,25   3,85 30,00 40,00 

  RE 11 32,18 10,06 20,00 54,00 

 

0,78 

17 RO   8 34,50   8,47 28,00 54,00 

 RE 10 40,00   9,14 26,00 58,00 

 

0,21 

18 RO   8 32,50 11,94 16,00 50,00 

 RE 10 36,60   7,66 26,00 50,00 

 

0,39 

p ≤ 0,05 
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Os valores obtidos no teste de preensão manual das moças obesas e 

das eutróficas são apresentados na TABELA 6. Na comparação entre os grupos, 

para todas as idades, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes.  

 

TABELA 6- Medidas descritivas para o teste de preensão manual (kg) das MO e 

das ME. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 MO 12 19,67 2,67 12,00 22,00 

 ME 19 20,84 5,90 10,00 30,00 

 

0,52 

16 MO 14 19,71 7,72   8,00 30,00 

 ME 13 18,31 6,10 10,00 34,00 

 

0,61 

17 MO 10 19,80 4,37 14,00 26,00 

 ME 11 18,00 4,98 12,00 28,00 

 

0,39 

18 MO 14 21,00 5,64 14,00 32,00 

 ME 10 22,40 8,53   8,00 42,00 

 

0,63 

p ≤ 0,05 

 

5.3          Força/resistência da região abdominal 
 

No teste abdominal modificado, a média observada no grupo de 

adolescentes obesos foi de 17,37 repetições (±9,15), com valor mínimo de zero 

repetição e valor máximo de 39 repetições. No grupo de adolescentes eutróficos, 

foi de 28,81 repetições (±8,94), sendo o valor mínimo de nove repetições e o 

valor máximo de 50 repetições.  

Ao se analisarem os resultados por grupo e gênero, observa-se, que no 

grupo dos rapazes obesos, a média no teste abdominal modificado foi de 23,63 

repetições (±7,40) e a das moças obesas foi de 12,98 repetições (±7,61). No 

grupo de adolescentes eutróficos, a média do teste abdominal modificado dos 

rapazes foi de 34,51 repetições (± 6,63). Para as moças eutróficas, a média 

obtida foi de 24,40 repetições (±7,98).  
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Os rapazes obesos apresentaram valores menores de força abdominal em 

relação às moças eutróficas, mas não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes (p=0,97). Nos resultados das moças obesas, foram encontradas 

diferenças significantes, sendo menores em relação aos demais grupos (p=0,00). 

Também se observou nesse grupo que 12% das moças obesas obtiveram escore 

zero, indicando ser o grupo com maiores prejuízos em relação à força abdominal. 

Foram verificadas diferenças significantes entre os rapazes eutróficos e as moças 

eutróficas (p=0,00), sendo que os rapazes eutróficos apresentaram resultados 

melhores.      

Na comparação dos grupos por idade (TABELA 7), observaram-se 

diferenças estatisticamente significantes entre os rapazes obesos e os eutróficos, 

sendo os valores menores para os rapazes obesos.  

 

TABELA 7- Medidas descritivas para o teste abdominal modificado (repetições) 

dos RO e dos RE. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 RO 11 27,00 7,64 15,00 39,00 

 RE 10 37,10 6,19 29,00 50,00 

 

0,00 

16 RO   8 19,75 5,47 11,00 26,00 

 RE 11 31,91 6,85 20,00 43,00 

 

0,00 

17 RO   8 26,00 7,67 17,00 36,00 

 RE 10 33,30 4,81 28,00 42,00 

 

0,03 

18 RO   8 20,50 6,41 13,00 30,00 

 RE 10 36,00 7,87 27,00 49,00 

 

0,00 

p ≤ 0,05 

 

Os resultados relacionados ao teste abdominal modificado das 

adolescentes obesas e das eutróficas podem ser visualizados na TABELA 8. 

Quando comparadas às diferenças entre os grupos, pode-se perceber que, para 

todas as idades, os resultados foram estatisticamente significantes. As moças 

obesas obtiveram valores menores em relação às moças eutróficas.  
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TABELA 8- Medidas descritivas para o teste abdominal modificado (repetições) 

das MO e das ME. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 MO 12 18,50   6,67   2,00 30,00 

 ME 19 27,11 10,61   9,00 50,00 

 

0,02 

16 MO 14 10,57   7,11   0,00 23,00 

 ME 13 24,23   5,63 16,00 36,00 

 

0,00 

17 MO 10 15,10   4,77   4,00 22,00 

 ME 11 21,46   6,30 13,00 29,00 

 

0,02 

18 MO 14   9,14   7,80   0,00 23,00 

 ME 10 22,70   5,21 15,00 31,00 

 

0,00 

p ≤ 0,05 

 

5.4          Força/resistência de membros superiores  
 

Para a avaliação da força/resistência dos membros superiores, utilizou-

se o teste de flexão e extensão dos braços em suspensão na barra, e os 

resultados mostraram que os adolescentes obesos obtiveram a média de 4,15 

repetições (±4,99), com valor mínimo de zero repetição e valor máximo de 18 

repetições. No grupo de adolescentes eutróficos foi de 11,55 repetições (±7,74), 

sendo o valor mínimo de uma repetição e o valor máximo de 38 repetições.  

Considerando-se o grupo e o gênero, a média do teste de flexão e extensão 

dos braços em suspensão na barra, dos rapazes obesos, foi de 8,51 repetições 

(±4,67) e, das moças obesas, foi de 1,10 repetição (±2,10). No grupo dos rapazes 

eutróficos, a média do teste de flexão e extensão dos braços em suspensão na barra 

foi de 17,44 repetições (±7,23); para as moças eutróficas, a média obtida foi de 7,00 

repetições (±4,29).  

Ao contrário do teste abdominal, no teste de flexão e extensão dos braços 

em suspensão na barra, os rapazes obesos apresentaram valores maiores de força 

de membros superiores em relação às moças eutróficas, mas também não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes (p=0,55). Houve diferenças 
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significantes entre as moças obesas e os demais grupos (p=0,00). Neste teste, esse 

grupo apresentou o mesmo comportamento ocorrido no teste abdominal, em que os 

resultados foram menores. Os rapazes eutróficos apresentaram diferenças 

significantes em relação às moças eutróficas (p=0,00),  sendo os resultados dos 

rapazes eutróficos mais elevados.  

As medidas descritas para o teste de flexão e extensão dos braços em 

suspensão na barra dos rapazes obesos e dos eutróficos são apresentadas na 

TABELA 9. Entre os rapazes obesos e os eutróficos, houve diferenças 

estatisticamente significantes, sendo os valores menores para os rapazes 

obesos em todas as idades.  

   
TABELA 9- Medidas descritivas para o teste de flexão e extensão dos braços em 

suspensão na barra (repetições) dos RO e dos RE. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 RO 11 10,82 3,13   5,00 15,00 

 RE 10 16,90 5,69 10,00 30,00 

 

0,01 

16 RO   8   7,50 5,07   1,00 18,00 

 RE 11 15,73 7,34   9,00 30,00 

 

0,01 

17 RO   8   7,75 3,69   2,00 13,00 

 RE 10 17,30 6,43 10,00 25,00 

 

0,00 

18 RO   8   7,13 6,33   1,00 18,00 

 RE 10 20,00 9,36 11,00 38,00 

 

0,00 

p ≤ 0,05 

 

As medidas descritas para o teste de flexão e extensão dos braços em 

suspensão na barra das adolescentes obesas e das eutróficas encontram-se na 

TABELA 10. Ao serem comparadas as diferenças dos grupos, observaram-se 

diferenças estatisticamente significantes entre as moças obesas e as eutróficas para 

todas as idades, sendo os valores menores para as moças obesas em todas as 

idades.  
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TABELA 10- Medidas descritivas para o teste de flexão e extensão dos braços 

em suspensão na barra (repetições) das MO e das ME. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 MO 12 1,50 3,00 0,00 10,00 

 ME 19 7,16 4,54 1,00 15,00 

 

0,00 

16 MO 14 0,57 1,09 0,00   4,00 

 ME 13 6,08 3,17 2,00 11,00 

 

0,00 

17 MO 10 1,10 2,60 0,00   8,00 

 ME 11 6,09 4,16 1,00 13,00 

 

0,00 

18 MO 14 1,29 1,64 0,00   5,00 

 ME 10 8,90 5,13 2,00 20,00 

 

0,00 

p ≤ 0,05  

 
5.5         Flexibilidade da coluna cervical em flexão lateral 

 
Na avaliação da flexibilidade da coluna cervical em flexão lateral, a 

média observada no grupo de adolescentes obesos foi de 90,42 graus (±12,03), 

com valor mínimo de 55 graus e valor máximo de 118 graus. No grupo de 

adolescentes eutróficos, foi de 93,95 graus (±14,09), sendo o valor mínimo de 65 

graus e o valor máximo de 135 graus.  

Considerando-se o grupo e o gênero, a média da flexibilidade da coluna 

cervical em flexão lateral dos rapazes obesos foi de 89,46 graus (±11,85), e a 

das moças obesas foi de 91,10 graus (±12,22). No grupo de rapazes eutróficos, 

a média foi de 89,22 graus (±14,81). Para as moças eutróficas, a média obtida 

foi de 97,60 graus (±12,45). As moças obesas apresentaram valor maior do que 

os rapazes obesos (p=0,95) e os eutróficos (p=0,92), mas não foi encontrada 

diferença estatisticamente significante. Já as moças eutróficas obtiveram valores 

mais elevados em relação aos rapazes obesos (p=0,04) e aos eutróficos 

(p=0,02), sendo os resultados estatisticamente significantes.  

   Na TABELA 11, são apresentados os resultados da flexibilidade da 

coluna cervical em flexão lateral dos adolescentes obesos e dos eutróficos. As 
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médias obtidas entre os rapazes obesos e os eutróficos foram muito próximas, 

sendo que os rapazes obesos até os 17 anos demonstraram possuir valores 

ligeiramente superiores aos dos rapazes eutróficos, mas não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes entre eles. A situação inverte-se aos 18 

anos, quando os rapazes eutróficos apresentam valores ligeiramente maiores do 

que os rapazes obesos.  

 

 

 

TABELA 11- Medidas descritivas para a flexibilidade da coluna cervical em 

flexão lateral (graus) dos RO e dos RE. 

 

 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 RO 11 91,18 11,44 75,00 117,00 

 RE 10 90,20 12,16 68,00 110,00 

 

0,85 

16 RO   8 84,50 15,43 55,00 100,00 

 RE 11 83,18 10,50 70,00 100,00 

 

0,83 

17 RO   8 92,63 12,15 76,00 108,00 

 RE 10 92,00 18,64 73,00 118,00 

 

0,94 

18 RO   8 88,88   8,06 80,00 105,00 

 RE 10 92,10 17,14 78,00 135,00 

 

0,63 

p ≤ 0,05 

 

Na TABELA 12, são apresentados os resultados da flexibilidade da 

coluna cervical em flexão lateral das adolescentes. Entre as moças, é possível 

observar uma diferença levemente maior nas médias de flexibilidade. Para as 

moças obesas, os valores sempre se apresentaram inferiores aos das moças 

eutróficas, mas não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes.  
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TABELA 12- Medidas descritivas para a flexibilidade da coluna cervical em 

flexão lateral (graus) das MO e das ME. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 MO 12 90,50 16,07 60,00 113,00 

 ME 19 98,00 14,24 65,00 123,00 

 

0,18 

16 MO 14 94,29 10,99 73,00 115,00 

 ME 13 98,46 14,70 70,00 130,00 

 

0,41 

17 MO 10 90,60   3,10 85,00  97,00 

 ME 11 94,82   8,15 80,00 110,00 

 

0,14 

18 MO 14 88,79 14,14 65,00 118,00 

 ME 10 98,80 10,75 80,00 115,00 

 

0,07 

p ≤ 0,05 

 

5.6         Flexibilidade do tronco em flexão/extensão 
 

A média observada no grupo de adolescentes obesos foi de 88,62 graus 

(±16,84), com valor mínimo de 40 graus e valor máximo de 132 graus. No grupo 

de adolescentes eutróficos, foi de 97,89 graus (±16,87), sendo o valor mínimo de 

60 graus e o valor máximo de 135 graus.  

Na análise dos resultados da flexibilidade do tronco em flexão/extensão 

por grupo e gênero, verificou-se que os rapazes obesos apresentaram média de 

86,63 graus (±13,38) e as moças obesas, 90,02 graus (±18,90). No grupo de 

rapazes eutróficos, a média foi de 95,81 graus (±16,54). Para as moças 

eutróficas, a média obtida foi de 99,51 graus (±17,11).  

Com relação aos valores médios da flexibilidade do tronco em 

flexão/extensão por grupo e gênero, observou-se que as moças obesas 

apresentaram valores superiores aos dos rapazes obesos (p=0,84) e inferiores aos 

dos rapazes eutróficos (p=0,45), entretanto não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes. Houve diferença significante no grupo das moças 

eutróficas em relação ao grupo dos rapazes obesos (p=0,01), sendo que as moças 

eutróficas obtiveram valores mais elevados. O resultado das moças eutróficas 
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também foi superior ao dos rapazes eutróficos, mas a diferença não foi 

estatisticamente significante (p=0,77). 

Os resultados relacionados à flexibilidade do tronco em flexão/extensão 

dos adolescentes obesos e dos eutróficos são apresentados na TABELA 13. Os 

rapazes obesos apresentaram valores inferiores aos dos rapazes eutróficos para 

todas as idades, mas não houve diferença estatisticamente significante.  

 

 

 

TABELA 13- Medidas descritivas para a flexibilidade do tronco em 

flexão/extensão (graus) dos RO e dos RE. 

 

 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 RO 11 88,09 16,01 68,00 110,00 

 RE 10 98,60 16,19 68,00 120,00 

 

0,15 

16 RO   8 80,75 13,75 63,00   95,00 

 RE 11 89,82 12,26 70,00 105,00 

 

0,15 

17 RO   8 88,88   6,83 75,00   98,00 

 RE 10 91,90 15,45 72,00 115,00 

 

0,62 

18 RO   8 88,25 14,70 65,00 105,00 

 RE 10   103,50 20,32 73,00 135,00 

 

0,09 

p ≤ 0,05 

 

Os resultados relacionados à flexibilidade do tronco em flexão/extensão das 

adolescentes obesas e das eutróficas estão na TABELA 14. Os resultados 

demonstraram que as moças obesas obtiveram valores inferiores aos das moças 

eutróficas, mas não houve diferença estatisticamente significante.  
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TABELA 14- Medidas descritivas para a flexibilidade do tronco em 

flexão/extensão (graus) das MO e das ME. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 MO 12  90,92 17,62 65,00 132,00 

 ME 19 101,37 17,71 60,00 125,00 

 

0,12 

16 MO 14   82,50 23,67 40,00 120,00 

 ME 13   94,39 20,44 60,00 120,00 

 

0,18 

17 MO 10   94,90 20,22 50,00 125,00 

 ME 11   98,91 13,93 80,00 120,00 

 

0,60 

18 MO 14   93,29 12,20 75,00 110,00 

 ME 10 103,30 15,13 75,00 120,00 

 

0,09 

p ≤ 0,05 
 

5.7         Flexibilidade do ombro em abdução 
 
A média observada no grupo de adolescentes obesos foi de 141,15 

graus (±10,67), com valor mínimo de 115 graus e valor máximo de 165 graus. No 

grupo de adolescentes eutróficos, foi de 146,37 graus (±11,36), sendo o valor 

mínimo de 105 graus e o valor máximo de 172 graus.  

Ao analisar os resultados da flexibilidade do ombro em abdução por 

grupo e gênero, observou-se que os rapazes obesos apresentaram média de 

140,71 graus (±10,99) e as moças obesas de 141,46 graus (±10,54). No grupo 

de rapazes eutróficos, a média foi de 145,29 graus (±12,35). Para as moças 

eutróficas, a média obtida foi de 147,21 graus (±10,57).  

Na análise dos valores médios da flexibilidade do ombro em abdução 

por grupo e gênero, verificou-se que as moças obesas apresentaram valores 

superiores aos dos rapazes obesos (p=0,99) e inferiores aos dos rapazes 

eutróficos (p=0,44), porém não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes. As moças eutróficas apresentaram valores superiores aos dos 

rapazes obesos (p=0,07) e os eutróficos (p=0,88), mas não foram encontradas 

diferenças significantes.  
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Os resultados obtidos na avaliação da flexibilidade do ombro em abdução 

dos adolescentes obesos e dos eutróficos são apresentados na TABELA 15. Em 

todas as idades, observou-se que os rapazes obesos apresentaram resultados 

inferiores em relação aos rapazes eutróficos, porém não houve diferença 

estatisticamente significante.  

     

 

 

 TABELA 15- Medidas descritivas para a flexibilidade do ombro em abdução 

(graus) dos RO e dos RE. 

 

 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 RO 11 141,82 11,91 115,00 165,00 

 RE 10 145,50 18,14 105,00 162,00 

 

0,59 

16 RO   8 140,38   7,54 130,00 150,00 

 RE 11 146,00   8,72 130,00 160,00 

 

0,16 

17 RO   8 143,88 13,75 125,00 160,00 

 RE 10 146,10 12,72 130,00 172,00 

 

0,73 

18 RO   8 136,38 10,18 125,00 155,00 

 RE 10 143,50    9,89 130,00 156,00 

 

0,15 

p ≤ 0,05 

   
Os resultados obtidos na avaliação da flexibilidade do ombro em 

abdução das adolescentes obesas e das eutróficas podem ser visualizados na 

TABELA 16. O mesmo comportamento dos grupos dos rapazes pode ser 

percebido nos grupos das moças. Para todas as idades, as moças obesas 

apresentaram valores inferiores aos das moças eutróficas, porém não houve 

diferença estatisticamente significante.  
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TABELA 16- Medidas descritivas para a flexibilidade do ombro em abdução 

(graus) das MO e das ME. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 MO 12 141,67 14,69 115,00 165,00 

 ME 19 145,95 11,43 130,00 165,00 

 

0,37 

16 MO 14 145,21   9,37 130,00 164,00 

 ME 13 150,54   9,47 130,00 163,00 

 

0,15 

17 MO 10 143,10   6,37 135,00 150,00 

 ME 11 148,73   7,75 135,00 158,00 

 

0,09 

18 MO 14 136,36   8,66 116,00 147,00 

 ME 10 143,60 12,69 112,00 155,00 

 

0,11 

p ≤ 0,05 

 

5.8          Flexibilidade do quadril em abdução 
 

No grupo dos adolescentes obesos, a flexibilidade do quadril em 

abdução apresentou média de 53,89 graus (±11,09), com valor mínimo de 25 

graus e valor máximo de 80 graus. Para o grupo dos adolescentes eutróficos, a 

média foi de 60,66 graus (±11,64), sendo o valor mínimo de 35 graus e o valor 

máximo de 85 graus.  

Ao considerar os dados por grupo e gênero, observou-se que os 

rapazes obesos apresentavam média de 51,94 graus (±10,86); e as moças 

obesas, de 55,26 graus (±11,16). Para os rapazes eutróficos, a média foi de 

58,59 graus (±12,81). Para as moças eutróficas, a média obtida foi de 62,26 

graus (±10,50).  

Os valores médios da flexibilidade do quadril em abdução, por grupo e 

gênero, permitiram verificar que as moças obesas apresentaram valor superior 

em relação aos rapazes obesos (p=0,62) e inferior aos rapazes eutróficos 

(p=0,59), mas essas diferenças não foram estatisticamente significantes. Entre 

as moças eutróficas e os rapazes obesos, encontraram-se diferenças 

significantes (p=0,00), sendo que o resultado das moças foi superior ao dos 
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rapazes obesos. O valor médio obtido pelas moças eutróficas também foi 

superior ao dos rapazes eutróficos, mas a diferença não foi estatisticamente 

significante (p=0,49).  

Na TABELA 17, são apresentados os valores de flexibilidade do quadril dos 

adolescentes. Nos rapazes obesos, verificou-se que os valores foram inferiores 

aos dos rapazes eutróficos, mas as diferenças foram estatisticamente 

significantes somente na idade de 18 anos (p=0,00).  

 

 

 

TABELA 17- Medidas descritivas para a flexibilidade do quadril em abdução 

(graus) dos RO e dos RE. 

 

 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 RO 11 52,18 10,17 35,00 75,00 

 RE 10 60,70 13,39 35,00 75,00 

 

0,12 

16 RO   8 52,75   9,21 40,00 65,00 

 RE 11 57,18 15,63 35,00 83,00 

 

0,49 

17 RO   8 54,13 10,63 40,00 72,00 

 RE 10 56,20 14,04 40,00 85,00 

 

0,73 

18 RO   8 48,63 14,43 25,00 70,00 

 RE 10 60,40   8,02 47,00 70,00 

 

0,04 

p ≤ 0,05 

 

As características da flexibilidade do quadril em abdução das 

adolescentes obesas e das eutróficas estão na TABELA 18. Nas moças obesas, 

também se observaram valores inferiores aos das moças eutróficas, mas as 

diferenças foram estatisticamente significantes somente na idade de 18 anos.  
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TABELA 18- Medidas descritivas para a flexibilidade do quadril em abdução 

(graus) das MO e das ME. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 MO 12 58,08 12,58 40,0 80,00 

 ME 19 64,11 10,57 45,00 80,00 

 

0,16 

16 MO 14 52,50 12,96 30,00 70,00 

 ME 13 58,77 11,36 40,00 80,00 

 

0,20 

17 MO 10 55,60 12,21 45,00 80,00 

 ME 11 61,64   7,99 51,00 80,00 

 

0,19 

18 MO 14 55,36   6,97 44,00 65,00 

 ME 10 64,00 11,91 48,00 83,00 

 

0,04 

p ≤ 0,05 
 

5.9 Flexibilidade do quadril em flexão 
 

A média apresentada no grupo dos adolescentes obesos foi de 77,81 

graus (±9,39), com valor mínimo de 50 graus e valor máximo de 95 graus. No 

grupo de adolescentes eutróficos, foi de 97,40 graus (±11,76), sendo o valor 

mínimo de 55 graus e o valor máximo de 125 graus.  

Considerando os dados por grupo e gênero, observou-se que os 

rapazes obesos apresentaram média de 77,97 graus (±9,05); e as moças 

obesas, de 77,70 graus (±9,72). Para os rapazes eutróficos, a média foi de 95,83 

graus (±12,70). Para as moças eutróficas, a média obtida foi de 98,62 graus 

(±10,95).  

No grupo das moças obesas, os valores obtidos foram semelhantes aos 

dos rapazes obesos, portanto a diferença não foi estatisticamente significante 

(p=1,00). O valor médio obtido pelas moças obesas também foi inferior em relação 

aos rapazes eutróficos, porém estatisticamente significante (p=0,00). Da mesma 

forma, os rapazes obesos apresentaram resultado estatisticamente inferior ao das 

moças eutróficas (p=0,00). A média obtida pelas moças eutróficas foi superior à dos 

rapazes eutróficos, porém a diferença não foi estatisticamente significante (p=0,67).  
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Os valores obtidos na avaliação da flexibilidade do quadril em flexão 

dos adolescentes obesos e dos eutróficos são apresentados na TABELA 19. 

Entre todas as idades, os resultados dos rapazes obesos foram inferiores com 

diferenças significantes em relação aos dos rapazes eutróficos.  

 

 

 

TABELA 19- Medidas descritivas para a flexibilidade do quadril em flexão (graus) 

dos RO e dos RE. 

 

 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 RO 11 81,09   6,85 66,00   90,00 

 RE 10 95,00 10,67 75,00 110,00 

 

0,00 

16 RO   8 78,50   6,00 70,00   86,00 

 RE 11 95,91 11,22 80,00 120,00 

 

0,00 

17 RO   8 70,75 11,03 50,00   85,00 

 RE 10 95,60   9,69 78,00 105,00 

 

0,00 

18 RO   8 80,38   9,55 60,00   90,00 

 RE 10 96,80 19,18 55,00 118,00 

 

0,04 

p ≤ 0,05 

 

Os valores obtidos na avaliação da flexibilidade do quadril em flexão 

das adolescentes estão na TABELA 20. Para as moças obesas, também foram 

percebidos os mesmos comportamentos dos rapazes, em que os resultados 

foram inferiores com diferenças significantes aos das moças eutróficas.  
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TABELA 20- Medidas descritivas para a flexibilidade do quadril em flexão (graus) 

das MO e das ME. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 MO 12 81,00   9,79 61,00   94,00 

 ME 19   101,84 12,06 75,00 125,00 

 

0,00 

16 MO 14 74,71   8,55 60,00   85,00 

 ME 13 96,85   8,49 73,00 105,00 

 

0,00 

17 MO 10 77,30 10,61 65,00   95,00 

 ME 11 96,82   7,82 85,00 110,00 

 

0,00 

18 MO 14 78,14 10,20 58,00   95,00 

 ME 10 96,80 14,25 70,00 121,00 

 

0,00 

p ≤ 0,05 

 

5.10        Flexibilidade do joelho em flexão 
 

A média observada no grupo de adolescentes obesos foi de 122,67 

graus (±13,64), com valor mínimo de 90 graus e valor máximo de 150 graus. No 

grupo de adolescentes eutróficos, foi de 138,92 graus (±11,18), sendo o valor 

mínimo de 110 graus e o valor máximo de 165 graus.  

Ao considerar os dados por grupo e gênero, observou-se que os 

rapazes obesos apresentavam média de 118,51 graus (±14,48); e as moças 

obesas, de 125,58 graus (±12,34). No grupo dos rapazes eutróficos, a média foi 

de 136,17 graus (±10,60). Para as moças eutróficas, a média obtida foi de 

141,04 graus (±11,24).  

Em relação aos valores médios de flexibilidade do joelho em flexão por 

grupo e gênero, observou-se que as moças obesas obtiveram valor superior ao 

dos rapazes obesos, mas a diferença não foi significante (p=0,08). O valor médio 

obtido pelas moças obesas foi estatisticamente significante em relação ao dos 

rapazes eutróficos, sendo inferior para as moças obesas (p=0,00). Entre as 

moças eutróficas, notou-se que o resultado foi superior ao dos rapazes obesos, 

sendo as diferenças estatisticamente significantes (p=0,00). O valor médio 
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obtido pelas moças eutróficas também foi superior ao dos rapazes eutróficos, 

mas a diferença não foi estatisticamente significante (p=0,30). 

Os resultados da flexibilidade do joelho em flexão dos adolescentes são 

apresentados na TABELA 21. Em todas as idades, os rapazes obesos 

apresentaram valores inferiores com diferenças significantes em relação aos dos 

rapazes eutróficos.  

 

 

 

TABELA 21- Medidas descritivas para a flexibilidade do joelho em flexão (graus) 

dos RO e dos RE. 

 

 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 RO 11 126,09   7,69 110,00 135,00 

 RE 10 135,20   8,72 118,00 146,00 

 

0,02 

16 RO   8 112,00 16,03   90,00 136,00 

 RE 11 138,46 12,69 115,00 157,00 

 

0,00 

17 RO   8 117,75 14,59   95,00 144,00 

 RE 10 134,20 12,48 120,00 158,00 

 

0,02 

18 RO     8 115,38 17,71   90,00 140,00 

 RE 10 136,60   8,78 125,00 147,00 

 

0,00 

p ≤ 0,05 

 

Os resultados relacionados à flexibilidade do joelho em flexão das 

adolescentes obesas e das eutróficas estão na TABELA 22. Para todas as 

idades, as moças obesas também apresentaram valores inferiores com 

diferenças significantes aos das moças eutróficas.  
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TABELA 22- Medidas descritivas para a flexibilidade do joelho em flexão (graus) 

das MO e das ME. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 MO 12 128,75 10,52 112,00 145,00 

 ME 19 142,26 11,79 118,00 160,00 

 

0,00 

16 MO 14 126,64 10,17 110,00 140,00 

 ME 13 139,31   6,07 130,00 150,00 

 

0,00 

17 MO 10 124,70 12,41 105,00 145,00 

 ME 11 144,18 11,48 129,00 165,00 

 

0,00 

18 MO 14 122,43 15,76   95,00 150,00 

 ME 10 137,50 14,93 110,00 152,00 

 

0,03 

p ≤ 0,05 

       
5.11       Flexibilidade do tornozelo em flexão plantar 

 
A média da flexibilidade do tornozelo em flexão plantar observada no 

grupo de adolescentes obesos foi de 49,18 graus (±10,31), com valor mínimo de 

30 graus e valor máximo de 70 graus. No grupo de adolescentes eutróficos, foi 

de 51,56 graus (±10,02), sendo o valor mínimo de 25 graus e o valor máximo de 

75 graus.  

Considerando os resultados separadamente, por grupo e gênero, 

observou-se que os rapazes obesos apresentavam média de 47,91 graus 

(±10,84); e as moças obesas, de 50,06 graus (±9,93). No grupo dos rapazes 

eutróficos, a média foi de 49,95 graus (±8,58). Para as moças eutróficas, a 

média obtida foi de 52,81 graus (±10,91).  

Ao se analisarem as médias da flexibilidade do tornozelo em flexão 

plantar, verificou-se que as moças obesas apresentaram valores maiores do que 

os rapazes obesos (p=0,82) e os eutróficos (p=1,00), mas não foram 

estatisticamente significantes. As moças eutróficas apresentaram valores 

maiores do que os rapazes obesos (p=0,18) e os eutróficos (p=0,61), mas não 

foram estatisticamente significantes. 
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Na TABELA 23, são apresentados os valores obtidos na avaliação da 

flexibilidade do tornozelo em flexão plantar dos adolescentes obesos e dos 

eutróficos. Em todas as idades, os resultados dos rapazes obesos e dos 

eutróficos não apresentaram diferenças estatisticamente significantes.  

 

 

 

TABELA 23- Medidas descritivas para a flexibilidade do tornozelo em flexão 

plantar (graus) dos RO e dos RE. 

 

 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 RO 11 48,27 11,44 30,00 65,00 

 RE 10 48,30   7,47 38,00 59,00 

 

1,00 

16 RO   8 51,25   9,07 40,00 65,00 

 RE 11 51,09   4,95 44,00 58,00 

 

0,96 

17 RO   8 46,50 11,82 30,00 64,00 

 RE 10 46,40 10,90 30,00 60,00 

 

0,99 

18 RO   8 45,50 11,82 31,00 65,00 

 RE 10 53,90   9,47 34,00 65,00 

 

0,11 

p ≤ 0,05 

 

Na TABELA 24, são apresentados os valores da flexibilidade do 

tornozelo em flexão plantar das adolescentes. Os resultados demonstraram que 

as moças obesas obtiveram valores inferiores aos das moças eutróficas, mas 

não houve diferença estatisticamente significante.  
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TABELA 24- Medidas descritivas para a flexibilidade do tornozelo em flexão 

plantar (graus) das MO e das ME. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 MO 12 51,33 12,55 35,00 68,00 

 ME 19 52,47   9,65 36,00 75,00 

 

0,78 

16 MO 14 47,86   9,31 32,00 65,00 

 ME 13 51,69 11,49 25,00 62,00 

 

0,35 

17 MO 10 53,00 10,03 40,00 70,00 

 ME 11 55,00 13,09 37,00 75,00 

 

0,70 

18 MO 14 49,07   8,22 38,00 60,00 

 ME 10 52,50 11,29 37,00 70,00 

 

0,40 

p ≤ 0,05 

 

5.12      Flexibilidade do tornozelo em flexão dorsal 
 

A média observada no grupo de adolescentes obesos foi de 22,47 graus 

(±7,49), com valor mínimo de 10 graus e valor máximo de 48 graus. No grupo de 

adolescentes eutróficos, foi de 24,48 graus (±6,73), sendo o valor mínimo de 10 

graus e o valor máximo de 40 graus.  

Levando-se em consideração os resultados obtidos separadamente, por 

grupo e gênero, verificou-se que os rapazes obesos apresentavam média de 

23,31 graus (±7,81); e as moças obesas, de 21,88 graus (±7,28). No grupo dos 

rapazes eutróficos, a média foi de 23,68 graus (±5,96). Para as moças 

eutróficas, a média obtida foi de 25,09 graus (±7,28).  

Ao se analisarem os valores médios da flexibilidade do tornozelo em 

flexão dorsal, observou-se que as moças obesas apresentaram valores inferiores 

em relação aos rapazes obesos (p=0,84) e aos eutróficos (p=0,70), porém não 

houve diferença estatisticamente significante. As moças eutróficas apresentaram 

valores superiores aos dos rapazes obesos (p=0,72) e aos dos eutróficos 

(p=0,82), mas não houve diferença estatisticamente significante.  



 60

Os resultados da flexibilidade do tornozelo em flexão dorsal dos 

adolescentes obesos e dos eutróficos são apresentados na TABELA 25. Em todas as 

idades, os resultados dos rapazes obesos e dos eutróficos não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes.  

 

 

 

TABELA 25- Medidas descritivas para a flexibilidade do tornozelo em flexão 

dorsal (graus) dos RO e dos RE. 

 

 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 RO 11 23,82 7,55 12,00 35,00 

 RE 10 23,10 6,24 15,00 35,00 

 

0,82 

16 RO   8 18,63 3,29 12,00 21,00 

 RE 11 22,64 6,38 15,00 35,00 

 

0,12 

17 RO   8 24,75 7,56 15,00 35,00 

 RE 10 24,10 5,53 15,00 30,00 

 

0,84 

18 RO   8 25,88   10,56 15,00 48,00 

 RE 10 25,00 6,25 15,00 37,00 

 

0,83 

p ≤ 0,05 

 

Os resultados da flexibilidade do tornozelo em flexão dorsal das 

adolescentes obesas e das eutróficas estão na TABELA 26. Os resultados 

demonstraram que as moças obesas obtiveram valores inferiores aos das moças 

eutróficas, mas não houve diferença estatisticamente significante.  
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TABELA 26- Medidas descritivas para a flexibilidade do tornozelo em flexão 

dorsal (graus) das MO e das ME. 

 

Idade Grupo n Média DP Mínimo Máximo Valor de p 

15 MO 12 23,83 9,74 13,00 45,00 

 ME 19 26,11 7,97 12,00 40,00 

 

0,48 

16 MO 14 21,36 6,96 10,00 30,00 

 ME 13 25,85 8,19 13,00 37,00 

 

0,14 

17 MO 10 20,60 4,35 15,00 28,00 

 ME 11 23,91 6,17 14,00 35,00 

 

0,18 

18 MO 14 21,64 7,28 10,00 32,00 

 ME 10 23,50 6,28 10,00 30,00 

 

0,52 

p ≤ 0,05 
 

6          DISCUSSÃO 
 

O número de adolescentes que procuram serviços de atendimento 

multidisciplinar vem aumentando. A busca por serviços especializados advém de 

diversos problemas de ordem orgânica, emocional/comportamental e social. Dentre 

estes, destaca-se o problema da obesidade. Conforme levantamento realizado em 

1999 aproximadamente 11,3% dos jovens que buscaram o trabalho multidisciplinar 

do Centro de Atendimento e Apoio ao Adolescente da UNIFESP-EPM foi para 

atendimento do excesso de peso. Ainda foi observado que 60% dos pacientes 

atendidos correspondiam ao gênero feminino (SCHOEN-FERREIRA, SILVA, FARIAS 

& SILVARES, 2002).  

No presente estudo, também foi possível perceber um número maior de 

participantes do gênero feminino. Esse fato pode estar associado à preocupação 

com a aparência corporal durante a adolescência (BRAGGION, MATSUDO & 

MATSUDO, 2000). FERRIANI et al. (2005) estudaram a percepção de adolescentes 

obesos com relação ao seu corpo e os reflexos da auto-imagem na vida social. Os 

autores identificaram a insatisfação do adolescente obeso com seu corpo diante do 

estigma social. Atualmente, há uma forte tendência social e cultural em manter um 
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perfil magro como uma situação ideal de aceitação e sucesso entre os adolescentes, 

especialmente do gênero feminino (FERRIANI et al., 2005; PARHAM, 1999).  

Todavia se, por um lado, a maior preocupação das moças é com a estética 

do corpo, por outro, os rapazes parecem ter uma maior preocupação com a limitação 

de suas capacidades motoras (FERRIANI et al., 2005).  

 

6.1          A força muscular em adolescentes obesos 
 

A capacidade de força em jovens apresenta diferenças tanto nos vários 

tipos de força como nos diferentes grupos musculares (CARVALHO, 1998). No 

período da adolescência, a força aumenta acentuadamente, e, após os 16 anos, é 

mais comum encontrar rapazes com melhores desempenhos em testes de força do 

que as moças. Além do crescimento, o estado nutricional também pode influenciar os 

resultados de força muscular (BEUNEN & THOMIS, 2000; DEFORCHE et al., 2003). 

Dentre as variáveis de crescimento, a força de preensão manual tem diversas 

aplicações clínicas e tem sido incluída em investigações de desempenho motor de 

crianças e de adolescentes (GAYA et al., 1997; GIAROLLA, FIGUEIRA JUNIOR & 

MATSUDO, 1991; GUEDES & GUEDES, 1993). Dessa maneira, essa variável 

também foi incluída no presente estudo, pela carência de informações que existem 

no que se refere a adolescentes obesos.  

 

Força estática – teste de preensão manual  
 

Apesar das diferenças entre os gêneros não se  constituir em objetivo deste 

estudo, se realizou esse tipo de análise por apresentar importantes informações. 

Assim, foi possível verificar a superioridade dos rapazes em relação às moças, 

demonstrada nos valores mais elevados de força de preensão manual. Esses 

resultados têm comportamentos semelhantes àqueles encontrados por GAYA et al. 

(1997) e GUEDES e GUEDES (1993) em adolescentes de ambos os gêneros 

próximos ao P50, na idade de 15 anos e nas idades de 15 a 17 anos, 

respectivamente.  Essa diferença entre os gêneros ocorre em razão dos rapazes 

apresentarem aumento maior da massa magra em relação às moças, como 
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conseqüência de maior produção de hormônios andrógenos (MALINA & 

BOUCHARD, 2002; WEINECK, 1999).  

Com relação ao gênero masculino, o estudo realizado por GAYA et al. 

(1997) apresentou média de 35,46kg, nos rapazes de 15 anos de idade. Esse 

resultado foi superior ao valor apresentado pelos rapazes eutróficos, de mesma 

idade, neste estudo; entretanto, foi mais próximo à média obtida pelos rapazes 

obesos.  

No estudo de GUEDES e GUEDES (1993), os valores obtidos no teste de 

preensão manual, nas idades entre 15 e 17 anos, são superiores aos apresentados 

pelos rapazes eutróficos deste estudo. Em relação ao gênero feminino, os estudos 

de GAYA et al. (1997) e GUEDES e GUEDES (1993) apresentaram médias 

superiores aos das moças eutróficas deste estudo.  

Estudo de GIAROLLA, FIGUEIRA JUNIOR e MATSUDO (1991), em 

escolares de São Caetano do Sul, nas idades entre 15 e 18 anos, apresentou valores 

superiores em relação a este estudo, para as moças e rapazes eutróficos.  

É possível que as diferenças encontradas, dentre estas investigações, 

tenham ocorrido pelas diferenças no nível de atividade física.  

Ao se analisar os resultados entre os rapazes obesos e eutróficos em todas 

as idades, não se observou diferenças significantes na força de preensão manual. O 

mesmo foi observado entre as moças obesas e eutróficas para todas as idades. Isso 

pode ter ocorrido porque este tipo específico de ação motora não exigiu dos 

adolescentes obesos o deslocamento do corpo ou a sobrecarga da própria massa 

corporal. Conforme MOREIRA et al.(2003) a força de preensão manual está 

relacionada a massa muscular dos flexores do antebraço e mão. Sendo assim, os 

resultados sugerem desempenhos semelhantes entre indivíduos obesos e não 

obesos para essa ação motora. HULENS, VANSANT, LYSENS, CLAESSENS, MULS 

e BRUMAGNE (2001) avaliaram a força de preensão manual em 173 mulheres 

obesas (39,9±11,4 anos) e 80 mulheres não obesas (39,7±12,2 anos). Os resultados 

demonstraram não haver diferenças significantes entre os grupos, corroborando com 

os resultados do presente estudo. Por outro lado, DEFORCHE et al. (2003),  

observou que os adolescentes obesos obtiveram valores mais elevados no teste de 

preensão manual do que os não obesos. Os mecanismos envolvidos ainda não são 
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claros, de forma que há divergências quanto aos  resultados dos estudos realizados, 

o que evidencia a necessidade de novas  investigações envolvendo a força de 

preensão manual em indivíduos obesos. 

 
Força/resistência da região abdominal - teste abdominal modificado 

 

Em relação à avaliação da força/resistência da região abdominal, observou-

se maior dificuldade, no teste, para as moças e os rapazes obesos. Na comparação 

dos grupos de mesmo gênero e idade, percebeu-se que as moças e os rapazes 

obesos apresentaram valores inferiores aos seus pares eutróficos. As moças obesas 

demonstraram os valores mais baixos em relação aos demais grupos, incluindo 

escore zero. A sobrecarga da própria massa corporal e a menor quantidade de 

massa magra no grupo das moças obesas em relação aos rapazes obesos 

possivelmente foram fatores a dificultar a execução deste tipo de movimento. Os 

valores baixos no teste abdominal modificado para as moças e os rapazes obesos 

demonstram o efeito negativo da massa de gordura corporal em tarefas motoras nas 

quais a própria massa corporal se constituiu em uma resistência natural ao esforço 

(DEFORCHE et al. 2003). O mesmo comportamento foi evidenciado no estudo de 

CONTE et al. (2000), no qual os adolescentes com sobrepeso apresentaram 

menores valores em relação aos eutróficos, no teste de força/resistência da região 

abdominal, em ambos os gêneros.  

Os rapazes eutróficos demonstraram valores mais altos em relação aos 

demais grupos. O mesmo comportamento foi evidenciado por GLANER (2002) e 

GUEDES e BARBANTI (1995), no qual os melhores resultados de força abdominal 

foram observados no gênero masculino. 

No estudo de GUEDES e BARBANTI (1995), os valores obtidos pelos 

rapazes de 15 anos foram semelhantes aos encontrados para os rapazes eutróficos 

neste estudo e superiores nas idades de 16 e 17 anos. Provavelmente, os valores 

inferiores aos 16 e 17 anos, no presente estudo, não podem ser atribuídos aos 

aspectos biológicos, mas aos níveis menores de atividade física presentes na 

adolescência ou à motivação e à cooperação por parte dos rapazes nessa idade. 
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Entre as moças eutróficas, neste estudo, observou-se que as médias obtidas 

pareceram muito próximas às de GUEDES e BARBANTI (1995).  

No estudo de DEFORCHE et al. (2003), o protocolo utilizado para o 

teste abdominal foi de 30 segundos. Através da média de cada grupo, foi 

possível verificar que os rapazes obesos apresentaram 16% a menos de 

força/resistência da região abdominal do que os não obesos. As moças obesas 

apresentaram 18% a menos da força em relação às moças não obesas. No 

presente estudo, observou-se que as diferenças foram superiores, sendo que a 

média da força dos rapazes obesos foi 32% menor do que a média da força dos 

rapazes eutróficos, e a média da força das moças obesas foi 47% menor em 

relação à média das moças eutróficas. Provavelmente, se os protocolos dos 

testes fossem os mesmos, as diferenças entre os estudos seriam menores. O 

grupo dos obesos do estudo de DEFORCHE et al. (2003), possivelmente, 

também apresentaria menor força/resistência no teste de 60 segundos em razão 

do tempo maior exigir maior esforço. 

 

Força/resistência de membros superiores - flexão e extensão dos braços 
em suspensão na barra  

 

Ao se analisar a força/resistência dos membros superiores através do 

teste de flexão e extensão dos braços em suspensão na barra, também se 

verificou dificuldades na execução dos movimentos. Nesse aspecto, ao se comparar 

as diferenças entre os gêneros, observou-se que as moças obesas apresentaram os 

menores resultados em relação aos demais grupos. Também verificou-se que os 

rapazes eutróficos apresentaram valores superiores aos das moças eutróficas, 

evidenciando as diferenças entre os gêneros. O mesmo comportamento foi 

observado no estudo de BORGES (2001), GLANER (2002) e GUEDES e BARBANTI 

(1995). Para explicar as diferenças entre os gêneros, parece clara a ocorrência do 

efeito maturacional no resultado do teste, pois os rapazes têm um ganho maior de 

massa magra em relação às moças durante a adolescência (MALINA & BOUCHARD, 

2002; WEINECK, 1999). Outro aspecto a destacar é a predominância do fator 
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cultural, pois os rapazes levam vantagens nesse tipo de ação motora por terem mais 

vivência corporal do que as moças.  

No presente estudo as moças e os rapazes obesos apresentaram, em 

todas as idades, desempenho mais fraco do que seus pares eutróficos em razão do 

peso adicional provocado pelo excesso de massa de gordura corporal. Neste teste, 

observou-se o grande impacto que o excesso de massa de gordura exerceu na 

execução do movimento, chegando a produzir, muitas vezes, escores zero. Entre as 

50 moças obesas, 31 adolescentes (62%) obtiveram escore zero, sendo que quatro 

não conseguiram realizar o movimento de flexão e extensão dos braços em 

suspensão na barra e 27 executaram o movimento até a metade do percurso. Nesse 

sentido, as tarefas motoras que exigem deslocamento ou projeção do corpo são mais 

difíceis de serem executadas. Ou, ainda, difíceis são as ações motoras que 

envolvem a própria massa corporal como resistência natural ao esforço (MALINA & 

BOUCHARD, 2002).  

Os valores obtidos pelos rapazes eutróficos estão muito próximos aos 

apresentados por GUEDES e BARBANTI (1995), nas idades entre 15 e 17 anos, e 

levemente inferiores aos apresentados por BORGES (2001). As moças eutróficas 

deste estudo apresentaram resultados muito próximos ao estudo de BORGES (2001) 

e GUEDES e BARBANTI (1995) nas idades de 15 a 17 anos.  
No estudo de DEFORCHE et al. (2003) o teste utilizado foi o de 

suspensão na barra pelo maior tempo possível. Os rapazes obesos 

apresentaram redução de 81% na força/resistência dos membros superiores que 

os não obesos. As moças obesas apresentaram redução de 90% na força em 

relação às moças não obesas. No presente estudo, observou-se que as 

diferenças foram inferiores, sendo que a média da força dos rapazes obesos foi 

51% menor em relação aos rapazes eutróficos, e a média da força das moças 

obesas foi 84% menor em relação a das moças eutróficas. Assim, observou-se 

que o protocolo do teste escolhido no estudo de DEFORCHE et al. (2003) 

apresentou limitações para o grupo dos obesos pela menor sensibilidade na 

escala para mensurar a força/resistência dos membros superiores. 

 

 



 67

6.2          A flexibilidade em adolescentes obesos 
 

A flexibilidade é uma capacidade motora importante na realização das 

tarefas diárias, das práticas esportivas e recreativas dos adolescentes. Portanto, 

quando diminuída, limita as possibilidades de movimento, acarreta 

desalinhamentos nos segmentos corporais e algias musculares (ACHOUR 

JUNIOR, 1995; ACSM, 2000; TRITSCHLER, 2003). É comum encontrar obesos 

com essas características, em razão da sobrecarga maior nos segmentos 

corporais (BRUSCHINE & NERY, 1995). Diante dessa situação, torna-se evidente 

a importância de bons níveis de flexibilidade, pois reflete na qualidade de vida dos 

obesos.  

De modo geral, os rapazes e moças obesos apresentaram valores 

inferiores aos seus pares eutróficos e, apesar  dessas diferenças não serem 

significantes, é possível que a massa de gordura corporal tenha interferido em algum 

momento na flexibilidade. Ao se analisar a flexibilidade das moças obesas se 

percebeu que as médias foram superiores em relação aos rapazes obesos na coluna 

cervical em flexão lateral, no tronco em flexão/extensão, no quadril em abdução, no 

ombro em abdução e no tornozelo em flexão plantar, apesar das diferenças não 

serem significantes. Em contrapartida, os valores obtidos pelas moças eutróficas 

foram superiores aos dos rapazes eutróficos em todos os segmentos corporais, 

superioridade que foi apontada estatisticamente no movimento de flexão lateral da 

coluna cervical. É característica do gênero feminino apresentar valores médios de 

flexibilidades mais elevados do que o gênero masculino (GLANER, 2002; GUEDES & 

BARBANTI, 1995; MALINA & BOUCHARD, 2002; WEINECK, 1999), mesmo não 

sendo estatisticamente significantes (GAYA et al., 1997; GUEDES & BARBANTI, 

1995).  

Dentre os segmentos corporais, avaliou-se a flexibilidade da coluna 

vertebral, do ombro, do quadril, do joelho e do tornozelo. Na coluna vertebral, foi 

verificada a amplitude de dois movimentos corporais: flexão lateral da coluna 

cervical e flexão/extensão do tronco.  
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Flexibilidade da coluna vertebral 
 

Ao se analisar os resultados da coluna cervical em flexão lateral, entre 

os rapazes obesos e eutróficos, em todas as idades, verificou-se que a 

obesidade dos rapazes não interferiu nessa amplitude de movimento. O mesmo 

comportamento foi observado nos resultados das moças obesas em relação as 

moças eutróficas, em todas as idades.  

Em relação à flexibilidade da coluna cervical em flexão lateral, não 

foram encontrados outros estudos que pudessem identificar padrões de 

comportamento da mesma variável analisada. 

Na flexibilidade do tronco em flexão/extensão, entre os rapazes obesos 

e eutróficos, e as moças obesas e eutróficas, em todas as idades, também não 

se verificou a interferência da obesidade nessa amplitude de movimento. Parte 

desses resultados pode ser explicada pelo protocolo do teste, no qual os 

adolescentes foram orientados a evitar a flexão do quadril, o que poderia 

acarretar limitações na amplitude de movimento pela maior concentração de 

massa de gordura corporal entre os obesos.  

Com relação a outras investigações, ACHOUR JUNIOR (1998) utilizando 

o flexometer de Leighton, em gêmeos monozigóticos do gênero masculino, na 

idade de 9 a 17 anos, observou média de 99,6 graus (±12,7), sendo 

relativamente próxima à encontrada para os rapazes eutróficos deste estudo. 

Entre as moças, o autor encontrou valor médio de 102,1 graus (±15,5) para as 

gêmeas monozigóticas, sendo esse valor também relativamente próximo ao do 

presente estudo para as moças eutróficas. 

Estudos de CONTE et al. (2000) e DEFORCHE et al. (2003) 

demonstraram que, no teste sentar e alcançar em adolescentes obesos, a massa de 

gordura corporal parece não ter interferido no movimento de flexão do tronco. 

Embora as metodologias sejam diferentes, observou-se o mesmo comportamento, no 

presente estudo, entre as moças e os rapazes obesos para todas as idades.  
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Flexibilidade dos membros superiores 
 

Segundo CALAIS-GERMAIN (1992), o ombro é o complexo articular de 

maior mobilidade no corpo humano. Assim, foi avaliada a flexibilidade do ombro em 

abdução. Os resultados demonstram que não ocorreu a interferência da 

obesidade entre os grupos de mesmo gênero e idade. Provavelmente, a 

flexibilidade não foi limitada entre os adolescentes obesos por ser uma área em 

que a massa de gordura corporal não é tão acentuada para ambos os gêneros. 

Outros estudos, com a mesma variável analisada, não foram encontrados, 

impossibilitando comparações.  

 

Flexibilidade dos membros inferiores 
 

Nos membros inferiores, foram avaliadas as amplitudes de cinco 

movimentos corporais: abdução do quadril, flexão do quadril, flexão do joelho, flexão 

plantar do tornozelo e flexão dorsal do tornozelo. No quadril, a flexibilidade e a 

musculatura fortalecida são muito importantes em razão de inúmeras possibilidades 

de movimentos corporais. Entretanto, é freqüente a limitação de amplitude de 

movimentos na fase adulta, podendo repercutir na região lombar e pélvica ou no 

joelho e no pé (CALAIS-GERMAIN, 1992). Dessa maneira, a prevenção e a 

manutenção de flexibilidade e força são importantes nessa região corporal. 

Ao se analisar a flexibilidade do quadril em abdução entre os grupos de 

mesmo gênero e idade, observou-se que as médias das moças e dos rapazes 

obesos foram inferiores com diferenças significantes somente na idade de 18 anos. 

Esses resultados parecem indicar a influência da obesidade para essa idade. Nesse 

sentido, os movimentos de aproximação das faces lateral da coxa e do tronco exigem 

força muscular, e isso, provavelmente, pode estar deficitário nos adolescentes 

obesos. Outro aspecto, que pode ter influenciado os resultados, é o nível de 

atividade física, que vai diminuindo progressivamente no final da adolescência 

(SILVA & GUEDES, 2003; SOUZA & DUARTE, 2005). A ausência da prática das 

atividades motoras ou o pouco ou nenhum encorajamento para tais atividades 
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pode refletir no desempenho do jovem (GALLAHUE & OZMUN, 2003; 

SOTHERN, 2001). 

Na comparação da flexibilidade do quadril em flexão entre os grupos de 

mesmo gênero e idade, percebeu-se que as moças e os rapazes obesos 

apresentaram maiores dificuldades em relação aos seus pares eutróficos. Esse 

comportamento, das moças e dos rapazes obesos, pode ser explicado pelo 

acúmulo de gordura acentuado principalmente na região coxofemoral e tronco, 

respectivamente, dificultando a execução desse tipo de movimento (DIETZ, 

2004; MALINA & BOUCHARD, 2002). Movimentos do cotidiano, como amarrar um 

cadarço ou levantar um objeto do chão, ou, ainda, exercícios físicos que exigirem 

amplitude média maior que 77º de flexão do quadril poderão ser limitados em obesos 

por causa da massa de gordura corporal.  

O estudo de ACHOUR JUNIOR (1998), encontrou em gêmeos 

monozigóticos, valores médios para o gênero masculino de 127,2 graus (±7,7) e para 

o gênero feminino de 134,9 graus (±12,1), sendo mais elevados que o encontrado 

para os rapazes e moças eutróficos no presente estudo.  

No joelho, são importantes a flexibilidade e o fortalecimento muscular em 

razão de possibilitarem a ação de pequenas/grandes amplitudes de movimentos e de 

garantirem a estabilidade da articulação, respectivamente (CALAIS-GERMAIN, 

1992). 

Na amplitude articular do joelho nos grupos dos rapazes obesos e 

eutróficos, e das moças obesas e eutróficas em todas as idades, observou-se, mais 

uma vez, o fator limitante da massa corporal. Possivelmente, o acúmulo de 

gordura acentuado, principalmente, na região coxofemoral (DIETZ, 2004; 

MALINA & BOUCHARD, 2002), entre as moças obesas, dificultou a execução do 

movimento. Já para os rapazes obesos, provavelmente, a limitação da 

mobilidade do joelho pode ter ocorrido por dois motivos: o acúmulo de gordura e 

a maior quantidade de massa muscular dos membros inferiores.  

O tornozelo desempenha papel fundamental na marcha, por causa de sua 

ação sobre o pé (CALAIS-GERMAIN, 1992). A amplitude plena do tornozelo é 

necessária em movimentos como escalar, saltar ou tentar alcançar um objeto mais 

alto (flexão plantar) e para descer escadas (flexão dorsal). Segundo KAPANDJI 
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(2001), a flexão plantar apresenta amplitude de movimento de 30º a 50º; e a flexão 

dorsal, 20º a 30º. No presente estudo, as médias obtidas pelos rapazes obesos e 

eutróficos, e pelas moças obesas e eutróficas encontram-se próximos aos valores 

preconizados pela literatura.  

Os resultados da flexibilidade do tornozelo em flexão plantar e dorsal, para 

os adolescentes de mesmo gênero e idade, não demonstraram a interferência da 

obesidade. É interessante destacar que na flexibilidade do tornozelo em flexão 

plantar, entre os rapazes obesos e os eutróficos, na idade de 18 anos, se 

observou incremento médio de flexibilidade de 8,40 graus a favor dos rapazes 

eutróficos. Provavelmente, a obesidade de alguma maneira possa ter 

influenciado o resultado dos rapazes obesos, pois aos 18 anos foi o grupo que 

apresentou maior massa corporal. Na verdade, se esperava que os grupos de 

moças e de rapazes obesos apresentassem alguma limitação para essa ação 

motora, por ser uma das áreas em que há uma sobrecarga maior da massa 

corporal, facilitando o aparecimento de desvios angulares nos membros 

inferiores e limitando a flexibilidade neste segmento corporal. 

A utilização do fleximeter é recente em estudos brasileiros, e se 

desconhecem investigações sobre a flexibilidade de adolescentes obesos, isso 

dificultou a exploração de outros resultados para comparar com a presente pesquisa. 

No entanto, o presente estudo permitiu verificar em quais segmentos corporais a 

obesidade se constituiu em fator limitante para a flexibilidade. Além disso, esses 

dados poderão servir de subsídios para posteriores investigações com outros grupos 

de mesma característica. 
 

7            CONCLUSÕES 
 

Os dados obtidos neste estudo sugerem que as moças e os rapazes obesos, 

quando comparados com moças e os rapazes eutróficos de mesma faixa etária, 

apresentam: 

            a) menor força/resistência da região abdominal; 

           b) menor força/resistência de membros superiores; 

           c) força de preensão manual semelhante; 
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           d) menor flexibilidade nos movimentos de flexão do quadril e do joelho; 

           e) flexibilidade semelhante nos movimentos de flexão lateral da coluna 

cervical, flexão/extensão do tronco, abdução do ombro, flexão plantar e dorsal do 

tornozelo; 

           f) flexibilidade semelhante na abdução do quadril até os 17 anos e menor na 

idade de18 anos.  

Portanto, os valores inferiores na avaliação da força/resistência para as 

moças e os rapazes obesos sugerem o efeito negativo da massa de gordura corporal 

somente em ações motoras, nas quais a própria massa corporal se constituiu em 

uma resistência natural ao esforço. Na avaliação da flexibilidade, as regiões 

corporais em que o acúmulo de massa de gordura corporal foi maior se 

constituíram em fator limitante da flexibilidade. Possivelmente, o padrão de 

distribuição de gordura para ambos os gêneros dificultou a execução de alguns 

movimentos.  

Como sugestão de novos estudos, sugere-se a avaliação da força e da 

flexibilidade em outros segmentos corporais que não foram avaliados neste trabalho 

e indica-se a necessidade de novos testes motores, adaptados para a população de 

obesos, visto que muitos apresentam escalas de medida muito grandes, refletindo 

um menor grau de sensibilidade para as características peculiares dessa população.  
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ANEXO II- Termo de consentimento. 
 

 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 

DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL: 

1. NOME DO INDIVÍDUO .:..........................................................................................................
  DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ................................................... SEXO :    .M �   F � 
  DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
  ENDEREÇO .................................................................................... Nº............ APTO............

    BAIRRO:  ...................................................... CIDADE  ..........................................................
    CEP:...........................................  TELEFONE: DDD (..........) .................................................
2. RESPONSÁVEL LEGAL:.........................................................................................................

  NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.) ...........................................................
  DOCUMENTO DE IDENTIDADE :..............................................................SEXO:  M �   F �
  DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
  ENDEREÇO: .................................................................................. Nº .......... APTO: ............
  BAIRRO: ............................................. CIDADE: ....................................................................

    CEP: ................................... TELEFONE: DDD (............).......................................................
 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1. TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: Estudo das capacidades motoras de 
adolescentes obesos 

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Prof.Dr. Luzimar Raimundo Teixeira 

3. CARGO/FUNÇÃO: Assistente MS3 / Professor Universitário 

4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 RISCO MÍNIMO �  RISCO MÉDIO � 

 RISCO BAIXO �  RISCO MAIOR � 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia 
do estudo) 

         Risco mínimo: As avaliações a serem realizadas pelo adolescente não oferecem 
nenhum risco a sua integridade física, mental ou moral. Indivíduos que estão a tempo sem 
praticar exercícios físicos podem sentir algum desconforto, como dor muscular temporária, 
após a realização dos testes motores. 
 

5. DURAÇÃO DA PESQUISA  

        Seis meses com início em 14/02/2005 e término 14/08/2005. 

 
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE 

LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 
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ANEXO II- Termo de consentimento (cont.) 
 
1. JUSTIFICATIVA E OS OBJETIVOS DA PESQUISA 
      JUSTIFICATIVA: Níveis adequados de força e flexibilidade vão refletir positivamente nas 
atividades físicas exigidas no seu dia-a-dia e em suas práticas esportivas. Os testes motores 
que você fará darão uma boa informação de como está o seu desempenho motor. 
      OBJETIVO DA PESQUISA: avaliar a força muscular e a flexibilidade de adolescentes 
obesos e não obesos de ambos os sexos, com idade entre 14 e 18 anos. 
 
2. PROCEDIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS E PROPÓSITOS, INCLUINDO A 
IDENTIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS QUE SÃO EXPERIMENTAIS 
      1) Realização de medidas de peso e altura. 
      2) Aplicação dos testes motores: 
 
-Teste de flexibilidade: Será verificada a flexibilidade de algumas regiões do corpo 
através do flexímeter (equipamento no formato de um relógio). O flexímeter será colocado 
próximo a cada local a ser medido preso por um velcro. O jovem será orientado a realizar os 
seguintes movimentos: sentado na cadeira flexionar a cabeça para o lado direito; em pé 
elevar o braço direito lateralmente em direção a cabeça; em pé flexionar o corpo para frente; 
deitado de lado elevar a perna direita; deitado de costas e com o joelho direito flexionado 
trazê-lo em direção ao abdome; deitado de barriga para baixo, elevar a perna direita; sentado 
flexionar o tornozelo; sentado estender o tornozelo. Cada movimento será realizado 2 vezes 
consecutivas e será registrado o maior valor obtido no flexímeter.   
 
-Teste de preensão manual: mede a força da mão. O jovem na posição em pé e braços 
estendidos ao lado do corpo irá segurar o dinamômetro com a mão de preferência. Ao sinal 
apertará com a mão o aparelho, o mais forte possível, em 2 tentativas. Será registrado o 
maior valor obtido no teste. 
 
-Teste de força e resistência muscular de membros superiores: mede a resistência de força 
dos braços. O jovem se posicionará embaixo de uma barra fixa por suportes, o corpo deverá 
ficar totalmente estendido e em suspensão com apenas os calcanhares em contato com o 
solo e as mãos devem segurar a barra. Ao sinal o adolescente deverá elevar o corpo através 
da flexão dos cotovelos e voltar à posição inicial. O teste terminará quando o jovem não 
conseguir mais realizar esse movimento.  
 
-Teste de força e resistência muscular da região abdominal: mede a resistência de força do 
abdome. O adolescente deverá estar deitado com os joelhos flexionados, braços cruzados 
sobre o peito e pés em contato com o solo sendo segurados pelo avaliador. Ao sinal, realizar 
a flexão do tronco até tocar a parte anterior dos antebraços nas coxas, retornando a posição 
inicial. Realizar o máximo de repetições durante 1 minuto mantendo o ritmo constante. 
 
3. DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS 
      Dor nos músculos após a realização dos testes motores, que poderá persistir por 1 ou 
dois dias, e cansaço físico se o jovem estiver a algum tempo sem fazer exercícios. 
 
4. BENEFÍCIOS QUE PODERÃO SER OBTIDOS 
      Os testes motores que serão aplicados dão uma boa indicação de como está o 
desempenho motor nesta faixa etária. 
 
5. PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS QUE POSSAM SER VANTAJOSOS PARA O 
INDIVÍDUO 
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ANEXO II- Termo de consentimento. (cont.) 
 
        No dia anterior a realização dos testes físicos uma alternativa para o jovem alcançar 
bons resultados será não realizar exercícios cansativos. 
IV- ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 
SUJEITO DA PESQUISA: 
1. ACESSO, A QUALQUER TEMPO, ÀS INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS, 
RISCOS E BENEFÍCIOS RELACIONADOS À PESQUISA, INCLUSIVE PARA DIRIMIR 
EVENTUAIS DÚVIDAS: 
     Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 
eventuais dúvidas em qualquer etapa do estudo.  
 
2. LIBERDADE DE RETIRAR SEU CONSENTIMENTO A QUALQUER MOMENTO E DE 
DEIXAR DE PARTICIPAR DO ESTUDO, SEM QUE ISTO TRAGA PREJUÍZO À 
CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA: 
     Você terá a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar 
de participar desse estudo sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 
instituição. 
 
3. SALVAGUARDA DA CONFIDENCIALIDADE, SIGILO E PRIVACIDADE: 

Os seus dados individuais serão mantidos em sigilo, apenas os dados coletivos serão 
utilizados. Todos os dados obtidos, serão analisados e utilizados única e exclusivamente 
para fins científicos.  

 
4. DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA NO HU OU HCFMUSP, POR EVENTUAIS 
DANOS À SAÚDE, DECORRENTES DA PESQUISA: 

    Você está isento de qualquer despesa pessoal para a participação em qualquer fase 
deste estudo e no caso de eventual dano à saúde decorrente da pesquisa haverá 
disponibilidade de assistência no HU ou HCFMUSP. 
 
V- INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS: 
      Qualquer dúvida relacionada ao estudo poderá ser respondida pela Profa. Suzete dos 
Anjos Calvete através do telefone (11)9185.0586 e Prof.Dr.Luzimar Raimundo Teixeira 
através do telefone (11) 3091.3135, na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade 
de São Paulo (Rua ProfºMelo Moraes, 65- Fone: 3091.3135) ou no próprio Centro de 
Atendimento e Apoio ao Adolescente pelo telefone (11)5576.4360. 
 
VI- OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
VII- CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO: 
       Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 
me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa.  

 

São Paulo,                    de                            de 2005. 

___________________________                                         ___________________________
assinatura do sujeito da pesquisa                                                assinatura do pesquisador 
        ou responsável legal                                                        (carimbo ou nome legível) 
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ANEXO III- Ficha para registro dos dados individuais. 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
Local: ____________________________________________ Data: _____/_____/ 2005 

Nome:___________________________________________________Sexo:__________

Endereço:_______________________________________________________________

Telefone:________________________________________CEP:___________________ 

E-mail:_________________________________________________________________ 

Data de nascimento:________________________________Idade:_________________ 

Avaliador:______________________________________ Hora da avaliação:_________ 

ANTROPOMETRIA 

 

Peso: _____________kg 

Estatura:___________m 

 

  

IMC:______________ kg/m² 

Percentil:___________ 

AVALIAÇÃO DAS CAPACIDADES MOTORAS 

FORÇA ESTÁTICA FLEXIBILIDADE 

 
 

Preensão manual:________________ 

 

FORÇA RESISTÊNCIA/MUSCULAR 

 

Abdominal:_____________________ 

 

Flexão e extensão dos  braços  em 

suspensão na barra:______________ 

 

 
 

C.Cervical flexão lateral:____________ 

Tronco flexão/extensão:_____________ 

Ombro abdução:____________________ 

Quadril abdução:__________________ 

Quadril flexão:____________________ 

Joelho flexão:____________________ 

Tornozelo flexão plantar:___________ 

Tornozelo flexão dorsal:____________ 

OBS.: 
 
 
 
 

 


