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Introdução 
A espécie humana existe há aproximadamente 50 mil anos e, desde 
os primórdios da espécie, até recentemente, o estilo de vida envolvia 
a prática de atividades físicas para a busca de alimentos, locomoção 
e atividades laborais. No entanto, com o avanço da tecnologia, o 
estilo de vida da maior parte da população mundial passou a ser 
sedentário, o que contraria o genótipo e o fenótipo que perpetua-
ram durante muitas gerações. Esse paradoxo está associado com o 
desenvolvimento de inúmeras doenças cronicodegenerativas, o que 
gera enorme custo financeiro e diminui a qualidade e a expectativa 
de vida da população. Diante desse cenário, o presente capítulo 
aborda as principais evidências epidemiológicas acerca da relação 
entre atividade/inatividade física, morbidade e mortalidade, assim 
como aborda os possíveis mecanismos fisiológicos envolvidos. 

Nesse contexto, quatro conceitos são fundamentais para a in-
terpretação do assunto: atividade física, exercício físico, esporte e 

Conteúdo do capítulo
•	 Apresentar os conceitos de atividade física, exercício físico, 

esporte e aptidão física.
•	 Descrever a relação entre inatividade física e morbidade 

e mortalidade.
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aptidão física. Entende-se como atividade física todo e qualquer 
movimento corporal que resulte em gasto energético maior do que 
o gasto energético de repouso1,2. Portanto, a atividade física perpas-
sa atividades cotidianas, como simples deslocamentos e atividades 
laborativas e de lazer. Por sua vez, o exercício físico é considerado 
um subgrupo de atividade física, realizado de maneira sistemática 
e organizada, relativo à frequência, à intensidade e à duração com 
o propósito de melhorar ou manter um ou mais componentes da 
aptidão física. Assim como o exercício físico, o esporte também é 
considerado um subgrupo de atividade física; nesse caso, a atividade 
física é regida por um conjunto de regras ou costumes e normalmente 
envolve algum tipo de competição entre os participantes1,2. Por fim, 
a aptidão física reflete a capacidade de um indivíduo para realizar 
atividades físicas, o que é determinado tanto pela genética como pela 
prática de atividade física, exercício físico e esporte1,2.

pAdRão de AtividAde físicA e Risco 
de moRBidAde e moRtAlidAde 
poR doençAs cRônicAs

Desde o surgimento da espécie humana até a Revolução Industrial 
e a mudança da maior parte da população mundial da zona rural 
para a zona urbana, o estilo de vida das pessoas estava relacionado 
com a prática de atividades físicas para a busca de alimentos (p. 
ex., caçar, pescar e colher), locomoção e atividades laborais3,4. 
Estimativas sugerem, por exemplo, que os homens no período pa-
leolítico (aproximadamente 20.000 a.C.) davam em torno de 13 a 
21 mil passos por dia (obs.: caminhar por 1 km requer em média 
1.250 passos), enquanto as mulheres davam cerca de 10 mil passos 
por dia4. Atualmente, a média de passos por dia da população ame-
ricana é de pouco mais de 5 mil5, o que ilustra a grande redução da 
prática de atividades físicas do homem moderno.

O primeiro estudo que mostrou de maneira cientificamente 
consistente a relação entre a atividade física e a morbidade e a 
mortalidade por doenças cardiovasculares foi conduzido por Jeremy 
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Morris, no início da década de 19506. No estudo, foram analisados os 
prontuários de 31 mil funcionários do transporte público de Londres, 
e os dados dos funcionários que executam tarefas sedentárias (p. ex., 
motoristas de ônibus) foram comparados aos dados de funcionários 
cujo exercício profissional exigia a prática de atividades físicas (p. 
ex., cobradores de ônibus, que precisavam andar pelo ônibus o dia 
todo, inclusive subindo e descendo escadas, para coletar o pagamento 
da passagem). Durante o período de acompanhamento do estudo, 
a ocorrência de infarto entre os funcionários fisicamente ativos foi 
30% menor em comparação com os sedentários (Figura 1). Além 
disso, dentre os funcionários que sofreram infarto agudo do miocár-
dio, o número de mortes 3 dias após o infarto foi 50% menor entre 
os fisicamente ativos. Após esse estudo, vários outros confirmaram 
os mesmos resultados em outras atividades profissionais (p. ex., 
trabalhadores dos correios6 e trabalhadores portuários7), o que 
mostra a forte associação entre atividade física no trabalho, doenças 
cardiovasculares e morte em decorrência delas.

Atualmente, poucas profissões requerem a prática de atividades 
físicas. Até mesmo a profissão de cobrador de ônibus em Londres já 
não existe mais, pois a cobrança da passagem passou a ser feita via 

Figura 1 À esquerda, ônibus de dois andares londrino, no qual o motorista exercia atividade 

profissional sedentária e o cobrador era fisicamente ativo. À direita, número de eventos cardiovas-

culares entre motoristas e cobradores.
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cartão pré-pago e leitor eletrônico. Portanto, o próprio Prof. Morris e 
outros pesquisadores passaram a investigar a relação entre a prática 
de atividades físicas nas horas de lazer e/ou em meios de locomoção 
e/ou em esportes e o desenvolvimento de doenças crônicas e morte 
por decorrência delas8-10. Em suma, o que diversos estudos mostra-
ram consistentemente é que pessoas que executam atividade física ao 
longo da vida, seja qual for a atividade, apresentam menor chance de 
desenvolver inúmeras doenças crônicas (p. ex., hipertensão, diabete 
tipo II, doença coronariana, osteoporose, câncer, depressão, demên-
cia, doença de Alzheimer etc.)4,11,12, assim como apresentam menor 
risco de morte durante o tempo de acompanhamento dos estudos em 
comparação com pessoas inativas13. 

Por outro lado, pessoas jovens fisicamente ativas que diminuem 
seu nível de atividade física passam a sofrer alterações metabólicas 
em poucas semanas. Isso foi verificado, por exemplo, ao submeter 
um grupo de indivíduos jovens e saudáveis à redução do número de 
passos por dia, mediante o uso do elevador em vez de escadas e/
ou o uso do carro em vez de caminhar como meio de locomoção14. 
Após a redução de aproximadamente 6.200 passos/dia para apro-
ximadamente 1.400 passos/dia por 3 semanas, a sensibilidade à 
insulina piorou 79%. Em adição, outros estudos em humanos e ratos 
mostraram que a redução do número de passos provoca redução 
da aptidão aeróbia, além de mudança da composição corporal (i.e., 
redução da massa muscular e aumento da gordura visceral), mesmo 
sem ocorrer mudança no peso corporal ou na ingestão calórica15,16.

síndRome dA imoBilidAde

Uma redução ainda mais drástica do nível de atividade física pode 
ocorrer em pacientes internados, principalmente naqueles que pre-
cisam de sedação e suporte de ventiladores mecânicos e, portanto, 
permanecem imóveis. Nesse sentido, um estudo histórico que ve-
rificou os efeitos da imobilidade foi conduzido por Bengt Saltin e 
colaboradores, em Dallas, nos Estados Unidos, na década de 196017. 
No estudo, cinco jovens universitários participaram de um protocolo 
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que envolveu as seguintes etapas, respectivamente: 1) avaliação 
inicial; 2) imobilidade por 20 dias; 3) avaliação intermediária; 4) 
treinamento físico por 55 dias; e 5) avaliação final (Figura 2). As 
avaliações foram compostas por mensurações relacionadas ao sistema 
cardiorrespiratório em repouso e durante o exercício físico (p. ex., 
eletrocardiograma, testes de função pulmonar e teste cardiopulmo-
nar de exercício), assim como por exames de sangue e medida da 
composição corporal. 

Durante o período de imobilidade, os voluntários permaneceram 
em camas hospitalares, na posição sentada ou deitada. Para ir ao 
banheiro, por exemplo, os voluntários eram levados em cadeiras de 
rodas. O período de treinamento foi composto por exercício aeró-
bio contínuo (corrida) ou intervalado (corrida-caminhada-corrida). 
Dentre os principais resultados, observou-se que a aptidão aeróbia, 
avaliada pela medida do consumo máximo de oxigênio (V̇O2máx), 
diminuiu 27%. Isso significa que ocorreu redução de mais de 1% 
da aptidão aeróbia por dia de imobilidade. Ademais, a redução do 
V̇O2máx foi acompanhada por piora na função cardíaca, sem gran-
de alteração na capacidade dos músculos esqueléticos de extrair e 
utilizar oxigênio, ou na função pulmonar. Em contrapartida, 55 dias 
de treinamento aeróbio reverteram todas as alterações provocadas 
pela inatividade, e o V̇O2máx, por exemplo, até atingiu valores su-
periores aos da avaliação inicial do estudo. Portanto, esse estudo 
mostrou que a imobilidade provoca enorme deterioração no sistema 
cardiovascular, o que, entretanto, pode ser revertido em indivíduos 
jovens e saudáveis pela prática de exercícios físicos.

Trinta anos após a execução desse estudo, ou seja, na década 
de 1990, os mesmos cinco homens foram convidados para serem 
reavaliados, o que permitiu comparar a deterioração da aptidão 
aeróbia e do sistema cardiovascular em razão do envelhecimento 
natural, com a deterioração provocada pela imobilidade quando eles 
eram jovens18,19. Os resultados mostraram que a redução no V̇O2máx 
com o processo de envelhecimento no decorrer de 30 anos (~1% 
de redução/ano) foi equivalente à redução que ocorreu após 20 dias 
de imobilidade na década de 1960 (~1% de redução/dia), o que 
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demonstra o efeito brutal da imobilidade sobre a aptidão aeróbia. 
Ainda no mesmo estudo, os voluntários foram novamente submetidos 
a um programa de treinamento físico. Dessa vez, no entanto, após 
5 meses de treinamento, o V̇O2máx não aumentou o suficiente para 
atingir nível equivalente ao V̇O2máx da década de 1960. Em suma, 
a redução da aptidão aeróbia com o envelhecimento é apenas em 
parte revertida pela prática de exercícios físicos. 

Um fator agravante é que outros estudos mostraram que um 
período de imobilidade provoca deterioração cardiorrespiratória 
ainda mais severa em indivíduos idosos, de tal modo que um idoso 
internado apresenta declínio funcional após apenas 2 dias de inter-
nação20. Portanto, esse conjunto de evidências mostrou que períodos 
de imobilidade precisam ser evitados, o que mudou a estratégia de 
internação e reabilitação física. Em meados do século XX, pacientes 
que sofriam infarto eram aconselhados a se manter inativos fisica-
mente por pelo menos 3 semanas e, dificilmente, esses pacientes 
voltavam a trabalhar21. Atualmente, pacientes que sofrem infarto 
devem evitar a imobilidade desde o período de internação hospita-
lar22,23. Isso inclusive vem sendo aplicado a pacientes internados em 
unidades de terapia intensiva que precisam de suporte ventilatório. 
Recentemente, estudos mostraram que a diminuição da sedação em 
pacientes sob ventilação mecânica, para que eles consigam realizar 
exercícios físicos supervisionados, diminui o número de dias em 
ventilação mecânica, diminui o tempo de internação hospitalar e 
propicia melhor capacidade funcional na alta hospitalar24,25.

A Aptidão físicA como pReditoRA 
de moRtAlidAde independentemente 
de outRos fAtoRes de Risco 

Até o momento, os estudos que foram mencionados mostraram clara 
e consistente associação entre atividade/inatividade física e morbidade 
e mortalidade. Entretanto, sabe-se que vários outros fatores de risco 
interferem no desenvolvimento de doenças além da inatividade física, 
como dislipidemia, tabagismo e estresse, sendo, portanto, também 
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fatores preditores de mortalidade26. Nesse sentido, em 2002, Myers 
e colaboradores investigaram a contribuição da aptidão aeróbia para 
a sobrevida de pessoas aparentemente saudáveis e de pacientes com 
doença cardiovascular diagnosticada, em comparação com outras 
variáveis que também são preditoras de mortalidade13. Os pesqui-
sadores verificaram que pacientes com doença cardiovascular que 
possuíam boa aptidão aeróbia apresentaram risco de morte equi-
valente a pessoas saudáveis com o mesmo nível de condição física, 
independentemente de outros fatores de risco. Em contrapartida, os 
indivíduos considerados saudáveis que tinham nível muito baixo de 
aptidão aeróbia apresentaram maior risco de morte em comparação 
com pacientes com doença cardiovascular com nível equivalente de 
condição física. Em outras palavras, é possível, de maneira mais 
simplificada, afirmar que um indivíduo de meia idade com baixa 
aptidão aeróbia, sem outros fatores de riscos associados, possui, em 
seus próximos 15 anos de vida, um risco aproximadamente cinco 
vezes maior de morrer, enquanto um indivíduo portador de fatores 
de risco como hipertensão arterial, dislipidemia e tabagismo, porém 

Figura 2 Consumo máximo de oxigênio (V̇O2máx) em um teste de exercício em homens jovens no 

momento basal, após 3 semanas de inatividade e após 55 dias de treinamento. Depois de 30 anos 

de envelhecimento natural o V̇O2máx foi reavaliado antes e após 5 meses de treinamento.
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com alta aptidão aeróbia, tem um risco aproximado de apenas duas 
vezes maior de mortalidade. Por conseguinte, os resultados desse 
estudo e de outros estudos similares demonstraram que a aptidão 
aeróbia é mais importante para a definição do prognóstico, tanto de 
pessoas doentes como de pessoas aparentemente saudáveis, quando 
comparado com o diagnóstico de alguma doença cardiovascular ou 
a presença de outros fatores de risco27,28.

Com base nessas evidências, uma questão importante é qual o 
nível de aptidão aeróbia que as pessoas devem ter ou atingir para 
evitar doenças crônicas e diminuir o risco de morte? Estudos que 
avaliaram objetivamente o nível de aptidão aeróbia por meio de teste 
de exercício incremental em homens e mulheres, brancos e negros, 
jovens e idosos, pessoas saudáveis e com doenças prévias indicam 
que a partir de 10 múltiplos da taxa metabólica de repouso (METs) o 
risco de morte não diminui mais (Figura 3)29,30. Além disso, redução 
do risco de morte por METs de aumento da aptidão aeróbia varia 
entre 10 e 25% a partir de 4 METs. Portanto, a cada aumento da 
aptidão aeróbia há menor risco, e o ideal é atingir aptidão aeróbia 
de pelo menos 10 METs. 

A maneira pela qual se deve atingir tal nível de aptidão aeróbia 
ainda é motivo de discussão na literatura. Atualmente, o American 
College of Sports Medicine recomenda a realização de 150 min/
semana de atividade com intensidade moderada ou 75 min/semana 
de atividade com intensidade vigorosa, ou uma combinação equiva-
lente (7,5 METs-hora/semana) para benefícios à saúde31. No entanto, 
existe ainda uma carência de dados que possam determinar se, para 
dois indivíduos que dispendem o mesmo gasto calórico, benefícios 
adicionais seriam alcançados para aquele que dispender essa ener-
gia realizando atividades de maior intensidade, comparado a outro 
indivíduo que executar o mesmo trabalho externo, exclusivamente 
realizando atividade de moderada ou até mesmo leve intensidade. 
Parte dos resultados, por vezes contraditórios na literatura, deve-se 
a algumas limitações inerentes aos estudos observacionais, dentre 
elas, as dificuldades em se quantificar de modo preciso os níveis 
de atividade física, com seus respectivos domínios e componentes, 
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dos indivíduos em situação de vida real. O avanço tecnológico vem 
aumentando a precisão da avaliação da atividade física, de modo 
que agora é possível medir simultaneamente movimentos, respostas 
fisiológicas à atividade física e características espaciais do movimen-
to humano. É possível também coletar dados eletrônicos quase em 
tempo real sobre a atividade física, usando-se aplicativos usados 
em computadores, internet e tecnologia de internet sem fio. Con-
sequentemente, o desafio dessa nova era de avaliação da atividade 
física será a incorporação dessas novas tecnologias, bem como o 
gerenciamento e a análise de uma quantidade enorme de dados e o 
modo como integrar diferentes tipos de dados que caracterizam os 
padrões de atividade física relacionados a diversas doenças.

poR que A Aptidão AeRóBiA é tão 
impoRtAnte pARA A sAúde? quAis 
são os mecAnismos envolvidos?

Os mecanismos pelos quais pessoas fisicamente ativas e/ou com boa 
aptidão aeróbia possuem menor risco de desenvolver doenças croni-
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Figura 3 Risco relativo de morte de acordo com o nível de aptidão aeróbia. Notar que ocorre 

redução significativa no risco de morte a partir de 4 METS e ocorre estabilização a partir de 10 METS.
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codegenerativas e de morrer precocemente por elas ainda não estão 
completamente elucidados. No entanto, acredita-se que, no processo 
inicial do desenvolvimento de seres vivos no Planeta Terra, a evolução 
de organismos unicelulares para pluricelulares ocorreu concomitante-
mente com o surgimento de uma atmosfera rica em oxigênio, portanto 
é provável que o metabolismo aeróbio (i. e., metabolismo dependente 
de oxigênio) tenha sido intrinsicamente envolvido no desenvolvimento 
e na progressão da complexidade biológica32. Funcionalmente, talvez 
isso seja atribuído ao fato de que a molécula de oxigênio é abundante 
na atmosfera, estável, transportada facilmente e tem alta capacidade 
de transferir energia via reações de oxidorredução32. 

Particularmente no que se diz respeito à evolução da espécie 
humana, os indivíduos que apresentavam melhor aptidão física pro-
vavelmente prosperaram e procriaram, passando sua carga genética 
para as próximas gerações. Considerando que a genética dos huma-
nos atuais mudou muito pouco nos últimos 10 mil anos, mas o estilo 
de vida mudou de ativo para sedentário, acredita-se que o padrão 
de atividade física atual não é compatível com a carga genética e o 
funcionamento homeostático do organismo33. Nesse sentido, um ex-
perimento em ratos corroborou há pouco tempo com essa hipótese. 
No estudo, os pesquisadores selecionaram cruzamentos entre machos 
e fêmeas de acordo com a aptidão aeróbia, nos quais os ratos que 
possuíam a pior aptidão aeróbia cruzavam entre si, e o mesmo ocorreu 
com os ratos com melhor aptidão aeróbia34. Após 11 gerações, os 
ratos selecionados pela alta aptidão aeróbia percorreram distância 
347% maior em um teste em esteira até a exaustão em comparação 
com os ratos selecionados pela baixa aptidão aeróbia (Figura 4), 
o que também foi acompanhado por melhor função mitocondrial, 
corroborando com a hipótese de seleção natural da aptidão aeróbia 
ao longo do processo de evolução das espécies. 

Mais recentemente, foi avaliada a influência da atividade física 
e da dieta nos ratos com alta aptidão aeróbia em virtude da seleção 
artificial por diversas gerações35. Observou-se que os ratos fisicamente 
ativos (i. e., acesso à roda na gaiola) e em dieta com baixo teor de 
gordura apresentaram menor peso corporal e menos gordura visceral 
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Figura 4 Distância percorrida até a exaustão em um teste de exercício em esteira rolante em 11 

gerações de ratos selecionados artificialmente conforme a aptidão aeróbia. Bolas brancas indicam 

os resultados dos ratos selecionados artificialmente pela alta aptidão aeróbia. Bolas cinzas indicam 

os resultados dos ratos selecionados artificialmente pela baixa aptidão aeróbia. Após 11 gerações, 

houve diferença de 347% no desempenho aeróbio.
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em comparação com ratos fisicamente inativos (i. e., sem acesso à 
roda na gaiola) e em dieta ocidental (i. e., rica em gordura). Isso 
demonstra a ocorrência de interação entre genes e ambiente, de modo 
que a regulação da expressão gênica pode ser determinada por fatores 
ambientais, o que, até o momento, foi mostrado que contribui para 
a gênese de disfunção metabólica, mas ainda requer estudos para 
a elucidação de mecanismos relacionados com a gênese de doenças 
crônicas, assim como para o processo de envelhecimento natural.

consideRAçÕes finAis 

A inatividade física e, consequentemente, a baixa aptidão aeróbia 
estão associadas com o desenvolvimento de pelo menos cinco con-
sequências clínicas: 1) redução da expectativa de vida; 2) fragilidade 
física em idade mais precoce; 3) diminuição do número de anos com 
boa qualidade de vida; 4) diminuição da reserva cardiorrespiratória, 
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logo um estresse como uma grande cirurgia pode causar um desafio à 
homeostase que ultrapassa o limite compatível com a vida; 5) aumento 
do risco de desenvolvimento de doenças cronicodegenerativas. Por-
tanto, a avaliação da aptidão aeróbia tem sido considerada o quinto 
sinal vital, além da frequência cardíaca, da frequência respiratória, 
da temperatura e da pressão arterial. A população deve atingir no 
mínimo aproximadamente 10 METS para aumentar a chance de 
prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas e diminuir o risco 
de morte. Por fim, a associação entre aptidão aeróbia e saúde pro-
vavelmente está mecanisticamente relacionada com o surgimento e 
a evolução da vida no planeta, que ocorreu de maneira dependente 
de moléculas de oxigênio, assim como pela pressão da seleção na-
tural de genes propensos a atividades físicas, que atualmente são 
incompatíveis com o fenótipo do homem moderno.

questÕes pARA estudo

1. Conforme as definições de atividade física, exercício físico e 
esporte é incorreto afirmar que:
a) Um sujeito lavando o próprio carro realiza um exercício físico.
b) Uma senhora passeando com o cachorro realiza uma atividade 
física.
c) Um grupo de jovens jogando basquete em uma garagem 
pratica esporte.
d) Um senhor que realiza caminhadas na esteira ergométrica, 
4 vezes na semana, a uma velocidade de 6,5 km/h, durante 
45 min, realiza exercício físico.
e) Jogadores profissionais de futebol praticam esporte.

2. Sobre a relação entre atividade física e doenças crônicas, quais 
afirmações estão corretas? 
(1) A prática de atividade física, seja qual for, diminui as chances 
de desenvolver inúmeras doenças. 
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(2) A prática de atividade física – mas não esporte, uma vez 
que esporte não é saudável – diminui as chances de desenvolver 
inúmeras doenças.
(3) Um ex-atleta que reduziu seu nível de atividade física/exer-
cício físico ao deixar de ser atleta, ficando com a condição física 
similar à de uma pessoa sedentária, ainda tem baixo risco de 
desenvolver doenças crônicas, uma vez que praticou esporte por 
muitos anos da vida.
a) Apenas a afirmação 1 está correta.
b) Apenas a afirmação 2 está correta.
c) Apenas a afirmação 3 está correta.
d) As afirmações 2 e 3 estão corretas.
e) Nenhuma afirmação está correta.

3. A respeito do estudo clássico sobre inatividade física do pesqui-
sador Bengt Saltin na década de 1960:
a) A redução do V̇O2máx foi acompanhada por piora na função 
cardíaca, sem grande alteração na capacidade de os músculos 
esqueléticos extraírem e utilizarem oxigênio, ou na função pul-
monar.
b) O treinamento aeróbio reverteu todas as alterações provo-
cadas pela inatividade física.
c) 3 semanas de imobilidade é semelhante a envelhecer 30 anos, 
pelo menos em relação à aptidão aeróbia (V̇O2máx).
d) O treinamento físico não é capaz de reverter completamente 
efeitos do envelhecimento sobre a aptidão aeróbia.
e) Todas as alternativas estão corretas.

4. Baseado no conjunto de evidências científicas apresentadas no 
capítulo, qual seria a melhor conduta a ser tomada após um 
individuo sofrer um infarto?
a) Manter-se inativo fisicamente por pelo menos 3 semanas.
b) Evitar a imobilidade desde o período de internação hospitalar, 
principalmente se o indivíduo for idoso, uma vez que a perda 
de aptidão aeróbia é mais severa nessa população.
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c) Exercícios físicos sobrecarregam o coração e, portanto, não 
devem ser realizados após o infarto.
d) Nunca voltar às atividades laborais, principalmente se estas 
forem dispendiosas fisicamente.
e) Não realizar treinamento físico com exercícios, pois estes 
não melhoram a aptidão aeróbia.

5. O que NÃO podemos afirmar sobre uma pessoa bem condicio-
nada fisicamente que diminui o nível de atividade física:
a) Com o passar do tempo, este novo padrão de atividade física 
aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas.
b) Com o passar do tempo, aumenta o risco relativo de morte 
por doença cardiovascular. 
c) Poucas modificações ocorrem, a não ser depois de muitos 
anos, já que a pessoa está bem treinada.
d) Sofre alterações metabólicas, como diminuição da sensibili-
dade à insulina, depois de poucas semanas.
e) Há mudança da composição corporal (principalmente redução 
da massa muscular).

6. Qual dos fatores de risco abaixo é considerado o mais importan-
te para a definição do prognóstico de doença cardiovascular ?
a) Tabagismo.
b) Dislipidemia.
c) Diabetes.
d) Hipertensão.
e) Sedentarismo.

7. Dentre as opções abaixo, qual das pessoas apresenta um risco 
relativo de morte MAIOR ?
a) Um indivíduo com doença cardiovascular com uma boa con-
dição física aeróbia e nenhum outro fator de risco associado.
b) Um indivíduo com doença cardiovascular com uma boa con-
dição física aeróbia, porém ligeiramente acima do peso.
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c) Um indivíduo sem doença cardiovascular, totalmente seden-
tário, com uma condição física aeróbia péssima que, porém, não 
é estressado, não bebe, não fuma e tem uma alimentação com 
baixa quantidade de gordura e açúcares.
d) Um indivíduo com uma condição física aeróbia excelente, 
que não fuma, mas que está com o nível sanguíneo de trigli-
cérides elevado.
e) Todos os indivíduos têm um alto risco de morte, uma vez 
que já são cardiopatas ou apresentam algum fator de risco.

8. Em relação 1) ao nível de aptidão aeróbia que as pessoas de-
vem atingir para evitar doenças crônicas e diminuir o risco de 
morte e 2) à melhor forma de atingir esse nível, pode-se dizer:
a) Quanto maior a aptidão aeróbia, mais as doenças crônicas 
são evitadas e menor é o risco de morte. Para atingir a maior 
aptidão aeróbia possível deve ser indicado o treinamento físico 
aeróbio de alta intensidade realizado de forma intervalada.
b) Quanto maior a aptidão aeróbia, mais as doenças crônicas são 
evitadas e menor é o risco de morte. Para atingir a maior aptidão 
aeróbia possível deve ser indicado o treinamento físico aeróbio 
de intensidade leve ou moderada, realizado de forma contínua.
c) Os estudos indicam que um nível de aptidão aeróbia de 
10 METs já é suficiente para evitar doenças crônicas e diminuir o 
risco de morte, e mais que isso não implica maior proteção. Não 
existem resultados conclusivos sobre qual tipo de treinamento 
físico aeróbio é melhor; recomenda-se um gasto energético de 
7,5 MET-hora/semana.
d) Os estudos indicam que um nível de aptidão aeróbia de 
10 METs já é suficiente para evitar doenças crônicas e diminuir 
o risco de morte, mais que isso não implica em maior proteção. 
Para atingir a maior aptidão aeróbia possível, deve ser indicado 
treinamento físico aeróbio de alta intensidade, realizado de forma 
intervalada.
e) A aptidão aeróbia não é importante para a saúde e o risco  
de morte.
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9. Sobre a hipótese do mecanismo que relaciona aptidão aeróbia 
e saúde: 
(1) Uma atmosfera rica em oxigênio permitiu a evolução de 
organismos pluricelulares cada vez mais complexos, já que tal 
molécula é estável, transportada facilmente e tem alta capacidade 
de transferir energia via reações de oxidorredução. Isso elucida 
a importância do metabolismo aeróbio no desenvolvimento e 
progressão da complexidade biológica.
(2) A pressão da seleção natural por genes propensos a ativida-
des físicas foi transmitida de geração a geração, de modo que 
o padrão de atividade física atual não é compatível com a carga 
genética e o funcionamento homeostático do organismo.
(3) A aptidão aeróbia tem pouca associação com a saúde. A 
força muscular é uma variável física mais importante, uma vez 
que grande parte das atividades da vida diária dependem dela.
a) Apenas a afirmação 1 está correta.
b) Apenas a afirmação 2 está correta.
c) Apenas a afirmação 3 está correta.
d) As afirmações 1 e 2 estão corretas.
e) Nenhuma afirmação está correta.

10. Baseado no que foi apresentado no capítulo, pode-se concluir que:
a) Uma boa aptidão aeróbia reduz o risco relativo de morte por 
doença cardiovascular e diminui o risco de desenvolvimento de 
doenças cronicodegenerativas.
b) A aptidão aeróbia pode ser considerada o quinto sinal vital.
c) O mínimo de aptidão aeróbia é de 10 METs.
d) A relação entre aptidão física e saúde pode ser explicada com o 
surgimento e evolução da vida no planeta, que ocorreu de maneira 
dependente de moléculas de oxigênio, assim como pela pressão 
da seleção natural de genes propensos a atividades físicas.
e) Todas as alternativas estão corretas. 
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