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Introducao: O sobrepeso e a obesidade podem influenciar de forma negativa no desempenho de tarefas motoras de crianças e prejudicar
a realização de atividades cotidianas na comunidade e na escola. Dessa forma, torna-se relevante avaliar e acompanhar o desempenho
infantil.

Objetivos: Verificar a relação entre o índice de massa corporal (IMC) e o desempenho funcional de crianças de 7 a 11 anos de idade.

Método: A amostra foi composta por 35 crianças, ambos os sexos, de 7 a 11 anos de idade em uma escola pública de Goiânia (GO). O
projeto foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE: 71269717.0.0000.5083 e todas as avaliações ocorreram na própria escola.
As crianças foram avaliadas quanto ao peso, altura e realizado o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). O desempenho funcional
foi avaliado pelo Teste de Sentar-Levantar (TSL), em que a pontuação varia de 1 a 5 para as tarefas de sentar em um colchonete
posicionado no chão e levantar-se. São permitidas duas tentativas e o melhor desempenho de cada tarefa é somado resultando na
pontuação total no TSL. coeficiente de correlação de Spearman foi empregado para realizar a correlação entre a classificação do IMC e o
TSL no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 23.0, considerando nível de significância de 5%.

Resultados: As crianças eram predominantemente do sexo masculino (n=18, 51%), possuíam idade média de 8,7(±0,9) anos, massa
corporal de 35(±11) kg e altura de 1,38(±0,9) metros. A classificação do IMC foi abaixo do peso (n=1, 3%); eutrófico (n=20, 57%); e
sobrepeso/obesidade (n=14, 40%). No TSL as crianças tiveram desempenho médio de 9 pontos, com desempenhos variando entre 7,5 e
10. Houve correlação inversamente proporcional entre classificação do IMC e desempenho na tarefa “Sentar”, tarefa “Levantar” e na
pontuação total no TSL (p<0,001, r=-0,58; p<0,001, r=-0,60; p<0,001, r=-0,67, respectivamente).

Conclusão: Neste estudo foi possível observar que crianças com sobrepeso e obesidade apresentaram desempenho funcional prejudicado
no TSL. O estudo aponta a necessidade de avaliar o desempenho motor e a condição nutricional dessa faixa etária visando identificar e
intervir, quando necessário.Apoio financeiro: FAPEG e CAPES."
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