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Resumo: o sedentarismo e o nível de gordura corporal constituem dois fatores 
importantes de serem mensurados em adolescentes devido ao crescimento da 
incidência de obesidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o nível de atividade física 
e de gordura corporal em crianças de uma escola pública de Foz do Iguaçu, PR. 
Metodologia: Foram avaliadas crianças de 7 a 9 anos de uma escola pública em Foz do 
Iguaçu por questionário para avaliar a prática de atividade física e bioimpedância para 
mensurar o nível de gordura corporal. Resultados: 52,94% dos alunos assistem TV 
apenas de 1 a 2 horas/dia. Porém, o restante dos alunos excede o tempo preconizado 
assistindo TV por 4 horas ou mais/dia. Cerca de um quarto dos alunos raramente se 
diverte, mas 35,3% dos estudantes se diverte até 2 vezes por semana, enquanto 
23,53% e 17,65% se divertem de 3 a 4 vezes e mais de 4 vezes por semana, 
respectivamente. Apenas 6% dos escolares pratica esporte 5 dias por semana, o que é 
recomendado para manter a saúde e evitar a obesidade. Um fator positivo é que 70,6% 
dos alunos caminha até a escola. A porcentagem de gordura corporal nos meninos 
variou de 5% a 12,8%, com média de 8,7 ± 2,26. Nas meninas, o nível de gordura 
variou de 6,2% a 20,4%, com média de 11,13 ± 4,76. Neste sentido,11,8% dos alunos 
tiveram níveis de gordura corporal no limiar dos valores saudáveis. Deve-se promover 
ações para a promoção da prática de atividade física e controle da gordura corporal.       
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