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RESUMO

A prática de atividade física tem sido cada vez mais associada a doenças
crônico-degenerativas, obesidade e até mesmo insônia. Com o avanço da
tecnologia crianças e adolescentes terminam ficando mais tempos
expostos ao comportamento sedentário. Este estudo tem como objetivo
analisar e discutir a as evidências sobre os efeitos da atividade física em
crianças e adolescentes. Foi realizado um levantamento bibliográfico em
artigos indexados nas principais bases de dados acadêmicos: Scielo, Lilacs
e Pubmed. Foram selecionados cinco artigos nacionais no período de 2010
a 2015. Diante dos dados analisados, foi observado que para o indivíduo
tenha uma melhor qualidade de vida, saúde e maior longevidade um dos
fatores fundamentais é a prática regular de atividades físicas, tendo em
vista que quando praticadas regularmente, podem prevenir o surgimento
de doenças de ordem metabólica, como também podem contribuem para
o bem-estar e o aumento da autoestima. Dentre os estudos analisados
observou-se que crianças e adolescentes com menor nível de atividade
física possuem índice elevado de massa corporal, também tem mais
chances de apresentarem sobrepeso ou obesidade, e também uma
pressão arterial elevada. Sendo um dado preocupante, uma vez os
hábitos adquiridos nesta fase tende a se manter na vida adulta.  Para que
se possa reverter este quadro, é necessário o incentivo a prática de
atividades físicas e esportivas para que os jovens consigam obter um
estilo de vida mais saudável. Tendo o profissional de Educação Física um
papel fundamental neste contexto, que deve estimular por meio da
Educação Física escolar a prática de atividades físicas em todos os seus
contextos. É uma alternativa para que as crianças e adolescentes
aumentem os níveis de atividade física total e assim diminuam seu tempo
sedentário.
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