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Introdução e objetivos: 
A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, que conduz 
prejuízos à saúde do indivíduo, sendo eles dificuldades respiratórias, problemas 
dermatológicos e distúrbios do aparelho locomotor. O objetivo do estudo foi avaliar o 
desenvolvimento neuropsicomotor e a capacidade respiratória de escolares 
classificados como obesos entre 6 a 12 anos  
 
Métodos: 
O estudo observacional de caráter prospectivo transversal, não randomizado (protocolo 
357.806), foi composto por 110 crianças entre 6 a 12 anos, divididas em quatro grupos, 
a saber: grupo controle, grupo com crianças obesas e sobrepeso, grupo de crianças que 
realizam atividade física e grupo com alterações respiratórias. Foi realizado uma única 
avaliação em uma sala reservada, sendo aplicado uma ficha de avaliação dos dados 
gerais da criança, seguida de aplicação da escala EDM para avaliar o desenvolvimento 
motor e o PeakFlow Meter com o intuito de averiguar a capacidade expiratória. Para 
análise dos dados foi utilizado o coeficiente de correlação linear de Pearson e teste de 
Kruskal-Wallis, considerando p<0,05. 
 
Resultado: 
Observamos que as crianças de maior idade tiverem um melhor desempenho motor e 
pico de fluxo expiratório máximo (2: 93,07, p<0,000) quando comparado a crianças de 
menor idade. Ao analisar a influencia do gênero, não foi observado diferença 
significativa (2:37,33, p<0,05) (tabela 1).  
 
Discussão e conclusão: 
Estudos recentes corroboram com nossos resultados referente a relação do grupo de 
idade com o pico de fluxo expiratório máximo e o desenvolvimento motor. Já em relação 
à amostra inteira sem divisão de idades, não encontramos diferença significativa na 
relação do pico de fluxo, o que difere de estudos recentes em que utilizaram uma relação 
de comparação parecida com a nossa. A relação entre gênero, em que não observamos 
diferença significativa, se assemelham com resultados de estudos recentes, 
confirmando assim nossa hipótese. Concluímos então que escolares obesos não 
apresentam diferença de desenvolvimento motor e respiratório ao comparar com 
sobrepeso e eutrófico, no entanto, quando a idade cronológica influencia nas variáveis 
já citadas, observa-se sendo mais eficaz em crianças mais velhas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


