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• Atividade física (AF) segundo Caspersen, Powell e Christentenson1 é 'qualquer movimento 
corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte num gasto acima dos níveis de 
repouso' (p.11): 

 Atividades ocupacionais + 
 Atividades domésticas + 
 Transporte +  
 Lazer. 

 
• Benefícios da AF/prazo2: 

 

Fonte: Howley e Franks (2008, p.28). 
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 Saúde2
 'definida como estar vivo, sem problemas médicos graves. Os dois objetivos 

básicos da saúde são adiar a morte e evitar doenças. Embora forneçam base mínima 

desejável, esses objetivos isolados estão longe de garantir o condicionamento físico ideal' 

(p.23); 

 Objetivos, componentes e comportamentos da boa saúde2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Howley e Franks (2008, p.28). 
 

 Qualidade de vida3
 percepção de bem-estar proveniente de conjunto de parâmetros 

individuais e socioambientais -modificáveis ou não- que distinguem condições em que vive o ser 
humano; 

PPaarrââmmeettrrooss  ssoocciiooaammbbiieennttaaiiss  PPaarrââmmeettrrooss  iinnddiivviidduuaaiiss  

.Moradia, transporte, segurança .Hereditariedade 

.Assistência médica .Estilo de vida 

.Condições de trabalho e remuneração .Hábitos alimentares 

.Educação .Controle do estresse 

.Opções de lazer .AF habitual 

.Meio ambiente  .Relacionamentos 

.Etc.  .Comportamento preventivo 

Fonte: adaptado de Nahas (2006). 
 

 Idade e gordura corporal (SHARKEY, 2012, p.238): 
A cada década depois dos 25 anos, o corpo perde em torno de 4% das células 
metabolicamente ativas, então você queima ao natural menos calorias à medida que 
envelhece. Por conseguinte, se sua dieta permanecer relativamente inalterada durante 10 
anos, com certeza você ganhará peso. Isso significa que você precisará praticar mais 
exercício ou comer menos a fim de manter um peso desejável. Não apenas isso, a perda de 
células metabolicamente ativas com a idade em geral envolve um declínio no peso corporal 
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magro, incluindo massa muscular, e um aumento da gordura corporal. Ser fisicamente ativo 
de forma regular ajuda a neutralizar essas mudanças. 

 
 Estilo de vida3

 'conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, os valores e as 
oportunidades na vida das pessoas' (p. 20); 

.'O estilo de vida ativo passou a ser considerado fundamental na promoção da saúde 
e redução da mortalidade por todas as causas. De fato, para grande parte da 
população, os maiores riscos para a saúde e o bem-estar têm origem no próprio 
comportamento individual, resultante tanto da informação e vontade da pessoa, 
como também das oportunidades e barreiras presentes na realidade social.' (p.21) 

 

Fonte: Sharkey, p.37. 
 
 Aptidão física3

 'conceito multidimensional que reflete um conjunto de características que as 
pessoas têm ou desenvolvem, e que estão relacionadas com a capacidade que um indivíduo 
tem para realizar atividades físicas. Pode ser classificada em aptidão física relacionada à 
performance e aptidão física relacionada à saúde' (p.260)  aptidão cardiorrespiratória, força e 
resistência muscular, flexibilidade e composição corporal; 



 

Atividade física, saúde e qualidade de vida - Profa. Caroline de O. Martins 4 
 

 O termo aptidão física, segundo Sharkey4, '[...] engloba duas categorias principais: a 
capacidade aeróbia e a capacidade muscular. A capacidade aeróbia refere-se à capacidade 
do indivíduo para realizar tarefas contínuas, tais como caminhar, correr, pedalar, esquiar, 
remar e outras que envolvam os grandes músculos. [...] à medida que o indivíduo melhora 
sua capacidade aeróbia, sua capacidade de queimar gordura e controlar o peso corporal 
também é aprimorada, assim como o risco de cardiopatia, diabetes e alguns cânceres sofre 
redução.' (p.22-23); 
 

 ‘A capacidade muscular inclui força, resistência e flexibilidade, bem como potência 

(força exercida o mais rápido possível). É necessária capacidade muscular para 

realizar tarefas diárias e atender emergências. Além disso, à medida que a pessoa 

envelhece, ela precisa de maior capacidade muscular para fazer coisas simples como 

levantar de uma cadeira, subir escadas ou abrir um pote – em outras palavras, para 

continuar independente.’ (p. 23) 

 'As capacidades muscular e aeróbia dependem do velho ditado use ou perca. Se a 

capacidade muscular atrofia, a vida fica mais difícil. Se ela é mantida, é possível 

desfrutar de uma vida plena, ativa e independente. Naturalmente, o treinamento de 

aptidão física melhora a função cardíaca; contudo, quando o coração está 

funcionando bem, o oxigênio e os nutrientes alcançam os músculos, e é aí que as 

maiores mudanças ocorrem.' (p.23); 

 Exercício físico3
 'representa uma das formas da atividade física, planejada, sistemática e 

repetitiva, que tem por objetivo a manutenção, desenvolvimento ou recuperação de um ou 

mais componentes da aptidão física' (p.263); 

 Alguns fatos sobre aptidão e AF segundo Sharkey4: 

 “Quando você é regularmente ativo, seu corpo adapta-se ao novo nível de atividade, 

permitindo que ele faça mais do que conseguia fazer antes de você começar a treinar 

nesse nível.” (p. 23); 

 “A capacidade aeróbia define a saúde e o potencial de funcionamento dos pulmões, do 

coração, do sistema circulatório e, o mais importante, dos músculos esqueléticos.” (p. 

31); 

 “Geralmente é mais arriscado para a saúde ser inativo do que começar a se exercitar.” 

(p. 253); 

 “[...] um exame médico é mais urgente para aqueles que preferem permanecer inativos 

do que para os que pretendem obter boa forma física!” (p. 252) 
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 Sharkey (2012, p. 24): 
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 Em relação à segurança na realização do exercício físico, Sharkey (2012, p. 25) cita:  
– Thompson et al. (2007)  “[...] o esforço está associado a apenas 10% de todos os 

ataques cardíacos, pois 90% deles ocorrem em repouso [...]”; 
– American Heart Association /AHA “[...] identificou a inatividade física (associada à 

hipertensão, o colesterol alto e o tabagismo) como um dos principais riscos de 
cardiopatia.”; 

– Siscovick, LaPorte e Newman (1985)  “O indivíduo inativo é 50 vezes mais suscetível a 
problemas cardíacos durante o esforço do que o ativo.”; 

 

Toda pessoa deve tornar-se fisicamente ativa antes de iniciar um treinamento de 
aptidão física. O termo treinamento refere-se ao aumento deliberado do nível de 
atividade física de uma pessoa com o propósito de ficar fisicamente condicionada. 
Para tornar-se fisicamente ativo, comece um programa de caminhada de 4 a 6 
semanas, aumentando de forma lenta a distância e a cadência até conseguir 
caminhar cerca de 3 a 5 km sob cadência satisfatória. Idosos ou indivíduos 
sedentários há muito tempo devem caminhar por mais de 6 semanas antes de iniciar 
o treinamento de aptidão física. 
Para assegurar-se de que você está pronto para a atividade vigorosa e o 
treinamento, responda ao Questionário de Avaliação Pré-ingresso em Instituições de 
Saúde/Aptidão Física recomendado pela AHA e pelo ACSM.  

 
 Os riscos da atividade física e do condicionamento físico4, de acordo com Sharkey (p. 253),  

[...] variam desde problemas musculoesqueléticos pequenos até eventos 
coronarianos graves. Os benefícios da atividade física aumentam rapidamente em 
um primeiro momento, mas acabam se estabilizando. Os riscos, por sua vez, 
aumentam lentamente no início e depois de forma mais rápida em níveis de 
atividade mais altos.  
Para a maioria de nós, portanto, parece prudente maximizar os benefícios e 
minimizar os riscos realizando um nível de atividade associado à melhora da saúde, 
ou seja, atividade moderada regular. 

 
Fonte: Sharkey (2012, p.253). 
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 Sinais de alerta X AF (SHARKEY, 2012): 

 Sinais de PARADA OBRIGATÓRIA4: Se você apresenta ou apresentou qualquer um desses 
sintomas, mesmo que uma só vez, interrompa o exercício e consulte seu médico antes 
de retomar a atividade. 
– Ação cardíaca anormal. Isso pode ser representado por pulso irregular; agitação, 

bombeamento ou palpitações no peito ou garganta; pico súbito de batimentos 
cardíacos mais rápidos; ou pulso muito lento (durante ou após o exercício) que 
estava moderado momentos antes. 

– Dor ou pressão no meio do peito, no braço ou garganta. Isso pode ocorrer durante 
ou após o exercício. 

– Tontura, delírio, perda súbita de coordenação, confusão, suor frio, olhar vidrado, 
palidez, tonalidade azul ou desmaio. Interrompa o exercício - não tente desaquecer - 
e deite-se com os pés elevados ou sente-se e ponha a cabeça para baixo, entre as 
pernas, até que os sintomas passem. 

 

 Sinais de DÊ A PREFERÊNCIA4: Tente a solução sugerida; se não ajudar, consulte um 
médico. 
– Ação cardíaca rápida persistente. É normal que os batimentos aumentem com a 

intensidade do exercício. Mas, se o coração bater muito rápido quando estiver 
exercitando-se vigorosamente e continuar a bater rápido por 5 a 10 minutos depois 
de terminado o treino, você deve ajustar sua sessão de treinamento. Para solucionar 
o problema, diminua a intensidade do exercício (em termos de frequência cardíaca) 
para um nível confortável, depois aumente aos poucos durante algumas semanas. Se 
o problema persistir, consulte um médico. 

– Agravamento de condições ósseas ou articulares. Repouse e retome o exercício 
quando a condição retroceder. Se os recursos usuais (p. ex., gelo) não ajudarem, 
consulte seu médico. 
 

 Sinais de ADVERTÊNCIA4: Esses problemas geralmente podem ser remediados sem consulta 
médica, embora você possa querer relatá-los a seu médico na próxima consulta. 

– Náusea ou vômito após o exercício. Espere pelo menos 2 a 3 horas depois de comer 
para então começar o exercício; também evite calor excessivo, exercite-se de forma 
menos intensa e realize o desaquecimento por um período maior. 

– Falta de ar extrema por mais de 10 minutos após o término do exercício. Exercite-se 
de forma menos vigorosa, em um nível em que consiga manter uma conversa 
(usando o teste de conversa). Consulte seu médico se o problema persistir. 

– Fadiga prolongada. Se você continuar cansado por 24 horas ou mais após o exercício 
ou tiver insônia relacionada a ele, reduza a intensidade da atividade física e depois 
aumente aos poucos durante algumas semanas. 

– Pontada no peito. Sente-se, incline-se para frente e comprima os músculos 
abdominais ou expire franzindo os lábios. 
 
 

 Condicionamento físico2 (processo) 'conjunto de atributos que a pessoa tem ou pretende 
alcançar, relacionado à capacidade de realizar atividades físicas' (p.547):  

 Função cardiorrespiratória,  
 Composição corporal,  
 Força e resistência/endurance muscular,  
 Flexibilidade. 
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 Adultos norte-americanos que praticam regularmente exercícios físicos5: 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  %%  ddee  aadduullttooss  ddooss  EEUUAA  

Nível educacional 

< 12 anos 15,6 

12 anos 17,8 

13 a 15 anos 22,7 

> 15 anos 23,5 

Renda (dólares/ano) 

< U$ 10.000 17,6 

U$ 10.000 - U$ 19.999 18,7 

U$ 20.000 - U$ 34.999 20,3 

U$ 35.000 - U$ 49.999 20,9 

> U$ 50.000 23,5 

Fonte: adaptado de Nieman (2011). 
 
 Nieman (2011, p. 13): atividades físicas mais realizadas por adultos norte-americanos são as que 

possuem “baixo custo, a flexibilidade de horário e a conveniência”, sendo que “pessoas com 
rendas mais altas e melhor instrução tendem a se exercitar com uma frequência maior”; 

Porcentagem de realização de atividades físicas por adultos norte-americanos de acordo com o gênero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: adaptado de Nieman (2011). 
 

 Aderência (BARBANTI, 1994): relacionada à participação regular em exercícios físicos e pode ser 

medida pelo número de ausências consecutivas do praticante6; 

 Pate et al. (1995) fatores determinantes na participação em atividades físicas7: 

 Variáveis fisiológicas, comportamentais e psicológicas estão relacionadas à atividade 
física; 

 Maiores impedimentos são falta de tempo e lesões (interrompem a regularidade); 
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 Fumante é mais propenso que não-fumante a desistir de programas de exercícios físicos; 

 Obesos geralmente são insuficientemente ativos; 

 Intenção em praticar exercícios e consciência sobre os benefícios do exercício físico são 
fracamente relacionados à participação em atividades físicas; 

 Confiança na habilidade em ser fisicamente ativo, percepção de barreiras para a 
atividade física e prazer obtido pela atividade são fortemente relacionados à 
participação; 

 Atividades físicas de baixa e moderada intensidade são mais propensas à aderência do 
que atividades de alta intensidade; 

 Determinação de objetivos, automonitoramento do progresso e autoreforço contribuem 
para a continuidade da atividade física; 

 Vários fatores ambientais físicos e sociais podem afetar um comportamento fisicamente 
ativo, como falta de ciclovias, espaço para caminhadas longe do trânsito, mau tempo e 
vizinhança com pouca segurança; 

 Família e amigos podem ser ‘modelos’, provendo encorajamento ou companhia durante 
a atividade física; 

 Assistir excessivamente televisão pode reduzir a realização de atividades físicas. 
 

 Modelo de Bouchard e Shepard1 sobre relações entre AF, aptidão física e saúde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nahas (2006, p.12). 
 

 Comportamentos para saúde e condicionamento físico2: 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Howley e Franks (2008, p.36). 
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 Pentáculo do bem-estar de Nahas, Barros e Francalacci (2000): 

 

Baixar artigo: http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBAFS/article/view/1002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nahas (2006, p.30). 
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