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Introdução e objetivos: 
A atividade física é um fator influenciador do desenvolvimento psicomotor e 
cardiorrespiratório durante o crescimento infantil. O objetivo do estudo foi avaliar 
desempenho motor e o respiratório em escolares de 06 a 12 anos que praticam 
atividade física  
 

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 
dois grupos, a saber: Grupo 1 = praticantes de atividade física (n=61) e Grupo 2 = não 
praticantes de atividade física (n=49). 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: 
Foi observado diferença significativa na comparação da idade motora geral entre 
praticantes e não praticantes, (x2=61,35; p=0,0317), sendo que o grupo não praticante 
apresentou menor desempenho motor geral quando comparados ao grupo praticante 
de atividade física (gráfico 1). Não foi observado diferença significativa do pico de fluxo 
expiratório em crianças praticantes ou não praticantes (x2= m1,4972; p=0.2211) 
(gráfico 2). Na variável tipo de atividade física realizada, aeróbia e anaeróbia, não foi 
observado diferença significativa, tampouco nos valores relacionados a diferenças 
étnicas, comparadas ao desempenho motor, atividade física e pico de fluxo, enquanto 
que a variável gênero apresentou diferença significativa do pico de fluxo expiratório, 
sendo o do gênero masculino superior ao feminino (x2=49,65; p=0,0314) (Tabela 1).  
 

Discussão e conclusão: 
A prática de atividade física é essencial para o desenvolvimento do sistema 
cardiorrespiratório, porém, neste estudo não houve relação entre opico de fluxo e a 
prática de atividade física. O desempenho motor está relacionado à pratica de 
atividade física no período de escolarização, destacando a importância da prática em 
escolares para a abrangência de diferentes áreas do desenvolvimento infantil.  

 


