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Resumo 

 

A prática regular de exercício físico regular tem sido cada vez mais considerada uma ferramenta 

importante para a prevenção e o tratamento de doenças crônicas relacionadas ao sedentarismo. 

Adicionalmente, o exercício físico regular é uma ferramenta importante para o aprimoramento 

dos atributos da aptidão física, tais como, força, resistência e potência musculares, resistência 

cardiorespiratória e outros. Os efeitos do exercício físico, agudo ou crônico, são investigados 

pela ciência do exercício. A ciência do exercício é a ciência das técnicas e métodos usados na 

avaliação da aptidão e condicionamento físico de indivíduos e equipes. Adicionalmente, são as 

disciplinas relacionadas à ciência do exercício que investigam os benefícios do exercício físico. 

Entretanto, estes objetivos somente são atingidos se o exercício físico for bem prescrito e 

orientado. Por este motivo, é muito importante que o profissional da saúde tenha o correto 

conhecimento dos conceitos relacionadas à ciência do exercício. Objetivo: avaliar o 

conhecimento relacionado à ciência do exercício em profissionais da saúde. Métodos: Foram 

analisadas as provas de profissionais da saúde que participaram do processo classificatório para o 

ingresso no Curso de Especialização em Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São 

Paulo, realizados entre os anos de 2004 e 2008. No total, foram avaliadas as provas de 142 

nutricionistas, 300 fisioterapeutas, 705 educadores físicos. Para os propósitos do estudo, foram 

analisadas questões sobre consumo máximo de oxigênio (  O2máx) (4 questões), avaliação da 

aptidão física (3 questões), treinamento físico (2 questões), bioenergética (1 questão) e exercício 

físico em condições especiais (1 questão). Resultados: Os resultados do presente estudo revelam 

desconhecimento dos profissionais da saúde sobre alguns conceitos relacionados à ciência do 

exercício (p.ex.: consumo máximo de oxigênio). Conclusão: Tal cenário é preocupante, pois os 

benefícios do exercício físico regular somente são atingidos se este for bem prescrito e orientado. 

Os resultados do presente estudo reforçam a necessidade de educação continuada de profissionais da 

saúde, a fim de minimizar a falta de conhecimento sobre disciplinas relacionadas à ciência do 

exercício e maximizar o serviço prestado por esses profissionais. Em contrapartida, os profissionais 

aqui analisados, apresentam um bom conhecimento nos assuntos relacionados à avaliação e ao 

treinamento da aptidão física. 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em nível internacional, o desenvolvimento científico do esporte começou após a 

segunda guerra mundial e, no Brasil, somente na década de 80 do século passado com a 

implantação dos cursos de pós-graduação stricto sensu. Após um início confuso, tentativas foram 

feitas para dar um novo nome à área acadêmica (Barbanti et al., 2004; Sharkey, 2006). 

O termo ciência do exercício apareceu nos anos de 1970, com a pretensão de 

interdisciplinaridade. Lamentavelmente, isto não ocorreu, pois as investigações continuaram 

unilaterais, as chamadas subdisciplinas ficaram separadas e desligadas umas das outras, sem 

preocupação com o equilíbrio entre as questões isoladas e a perspectiva global (Barbanti et al., 

2004). Ciência do exercício é uma das áreas do conhecimento humano ligadas aos estudos da 

prática do exercício físico e as adaptações que este ocasiona sobre os sistemas fisiológicos 

(Barbanti et al., 2004). Esta ciência acadêmica abarca um grande número de disciplinas, tais 

como, a fisiologia do exercício, o treinamento desportivo, a avaliação da aptidão física, a 

biomecânica do esporte, a aprendizagem motora, a psicologia e sociologia do esporte, a medicina 

do esporte, a bioquímica do esporte, a nutrição do esporte, a genética do exercício, entre outras. 

Foi graças ao avanço científico ocorrido nos últimos anos nestas disciplinas que 

foi possível o entendimento das respostas e adaptações mediante ao exercício, o 

desenvolvimento de novos métodos de treinamento e de avaliação da aptidão física e o 

desenvolvimento de estratégias para melhora do padrão da biomecânica do movimento. Neste 

contexto, uma das principais contribuições científica das disciplinas relacionadas à ciência do 

exercício foi a descrição detalhada dos benefícios da atividade física regular sobre a saúde. De 

fato, é exuberante o número de pesquisas científicas que demonstraram os efeitos benéficos do 

exercício físico regular como ferramenta importante para a manutenção ou melhora da aptidão 

física (Perry et al., 2014) em programas de prevenção primária e/ou secundária de doenças 

crônicas relacionadas ao sedentarismo (Siegel et al., 1993; Lakka et al., 1994; Loudon et al., 

1999; Brown et al., 2004; Karacabey, 2005; Sharkey, 2006; Kruk, 2009; Nahas, 2013; Pozehl et 

al., 2014; Waterman et al., 2014) tais como, o diabetes mellitus (Perry et al., 1997; Burr et al., 

2010; Li et al., 2010; Yfanti et al., 2011; Larsen et al., 2014; Tokmakidis et al.,2014), a 

hipertensão (Ehsani, 2001; Tsai et al., 2004; Gaillard et al., 2007; Durand et al., 2011; Conti, 

Macchi, 2013; Lackland, Voeks, 2014) e alguns tipos de câncer, tais como câncer de cólon 

(Matsudo, Matsudo, 2001; Ingram et al, 2010; Bourke et al., 2013; Husebo et al., 2014). 
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A despeito da indubitável contribuição das disciplinas relacionadas à ciência do 

exercício, poucos são os cursos de graduação na área da saúde que apresentam na grade 

curricular essas disciplinas. Mesmo quando considerados os cursos de graduação específicos da 

área da ciência do esporte e do exercício, é notável a falta de entrosamento dessa ciência com 

disciplinas correlacionadas. Como resultado, estudantes desses cursos e, consequentemente, os 

futuros profissionais da saúde podem ter conceitos errados acerca de disciplinas relacionadas à 

ciência do exercício. 

Estudos anteriores demonstraram também que estudantes de graduação 

apresentam dificuldades, e consequentemente, conceitos errados em disciplinas correlacionadas 

com a ciência do exercício, tais como bioquímica/metabolismo (Donovan, Nakhleh, 2001; 

Oliveira et al., 2003; Luz et al., 2013), fisiologia humana (Smith et al., 1993; Wandersee et al., 

1994; Michael, 1998; Michael et al., 1999; Modell et al., 2000; Michael et al., 2002; Biggs, 

2003; Afzal, 2004; Cliff, 2006; Kary, 2008; Palizvan et al., 2013), fisiologia do exercício 

(Morton, 2008; Toigo, Moreira, 2008, Henige, 2012), e desenvolvimento motor e biomecânica 

do movimento em esportes (Toigo, Moreira, 2008). De acordo com esses autores, os estudantes 

consideram estas disciplinas difíceis e sem intersecção com a prática profissional. Tais 

dificuldades conceituais, que impedem o aprendizado, têm sido chamadas de conceitos errados e 

podem ser definidos como uma compreensão vaga, imperfeita ou equivocada de algum conceito 

e que está em desacordo com o conhecimento científico atual (Michael, 2002; Duit, Treagust, 

2003). 

Todos os trabalhos citados anteriormente foram realizados com estudantes e 

nenhum estudo avaliou a presença de conceitos errados em profissionais da saúde. 

Adicionalmente, é digno de nota que menor atenção vem sendo dada às disciplinas relacionadas 

à ciência do exercício. 

A presença de conceitos errados sobre disciplinas relacionadas à ciência do 

exercício em profissionais da saúde pode ser potencialmente grave, pois a utilização do exercício 

físico como ferramenta para programas de prevenção, primária e secundária, e tratamento de 

doenças crônicas não-transmissíveis relacionadas ao sedentarismo somente é alcançado quando 

este é corretamente prescrito, orientado e supervisionado. Por conseguinte, a maximização do 

rendimento esportivo de atletas somente se dá quando o profissional envolvido tem pleno 

conhecimento das ferramentas das disciplinas relacionadas à ciência do exercício.  

Hipotetiza-se no presente estudo que estes profissionais não possuem o devido 

conhecimento sobre conceitos ligados às disciplinas relacionadas à ciência do exercício. 
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1.1 Benefícios da atividade Física 

 

A prática regular de atividade física faz parte da história da humanidade. Estudos 

antropológicos e evidências históricas relatam a existência desta prática desde a cultura pré-

histórica, como um componente integral da expressão religiosa, social e cultural (US Department 

of Health and Human Services, 1996), bem como um meio de sobrevivência – relacionada às 

necessidades inerentes da caça e defesa de território. Na civilização ocidental, tem-se registros 

mais sólidos da presença da atividade física regular, a partir da Segunda Guerra Mundial (1938-

1945), período no qual a atividade física foi massificada como forma de mostrar a superioridade 

da população de um país. 

Posteriormente, por volta dos anos de 1950, a mortalidade por doenças infecciosas 

diminuía, enquanto aumentava a incidência de doenças associadas ao estilo de vida sedentário, 

como resultado do desenvolvimento científico e tecnológico. A partir de então, o ser humano 

adquiriu hábitos de vida progressivamente mais nocivos, dentre eles, os elevados níveis de 

estresse, ansiedade e sedentarismo, os quais comprometem e limitam cada vez mais a qualidade 

de vida e o bem-estar (Sharkey, 2006).  

Mediante esse quadro, nas últimas décadas tem-se presenciado o crescimento do 

interesse por parte da população e dos profissionais da área de saúde pela atividade física regular 

como ferramenta para atingir o bem-estar físico, emocional e cognitivo
 
(Kig, Martin, 1994; 

McAuley, Rudolph, 1995; Mazzeo et al., 1998). Define-se, a atividade física como qualquer 

movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléticos, que resulta em gasto energético 

maior do que os níveis de repouso (Caspersen et al., 1985). 

O exercício físico, por sua vez, é uma subcategoria de atividade física que é 

planejada, estruturada, sistematizada e caracterizada por movimentos corporais repetitivos 

realizados para fins esportivos ou para aumentar ou manter um ou mais componentes da aptidão 

física, como a aptidão cardiorespiratória e muscular (Laughlin, 1999; Lima, 2002; García-

Hermoso et al., 2014; Kim et al., 2014; Perry et al., 2014). A aptidão física é uma série de 

atributos que as pessoas têm ou adquirem e que se relacionam com a capacidade de realizar uma 

determinada atividade física. Estes atributos são melhorados por meio do treinamento, que é o 

termo geralmente usado para exercícios crônicos elaborados para melhorar ou manter a aptidão 

física e, consequentemente, o rendimento desportivo. O treinamento físico pode ser classificado 

quanto à intensidade (leve, moderado ou intenso, de acordo com índices fisiológicos, tais como, 

o consumo máximo de oxigênio-  O2máx e o limiar anaeróbio-LA), volume (exercício de longa 
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ou de curta duração) e frequência (Bacurau et al., 2000; Howley, 2001; Collings et al., 2014; 

Matsuo et al., 2014; Varma et al., 2014). 

É importante destacar que a aptidão física não é determinada exclusivamente 

pelos níveis de atividade física. Fatores ambientais, biológicos, metabólicos, nutricionais, 

motivacionais e sociais, interagem de maneira significativa no desenvolvimento da aptidão física 

(Mazo et al., 2006; Malina, 2014). Outro aspecto digno de nota é que os atributos da aptidão 

física podem ser utilizados sob diferentes ópticas, relacionadas às habilidades motoras e 

relacionada à saúde (Nahas, 1999). 

A aptidão física no âmbito das habilidades motoras está em conformidade com a 

aquisição e preservação de capacidades biomotoras e habilidades atléticas direcionadas às 

técnicas esportivas e ao desempenho físico (Howley, 2001), enquanto que a relacionada à saúde 

tem como componentes a força/resistência muscular, a flexibilidade, a resistência 

cardiorrespiratória e a composição corporal. Estes componentes têm íntima relação com a 

capacidade de executar tarefas da vida diária (Hurley, Hagberg, 1998; Pollock et al., 1998; 

Nóbrega et al., 1999) e podem ser utilizados, além de predição da capacidade funcional, para 

predição de saúde e, consequentemente, orientar intervenções de prevenção e tratamento de 

doenças relacionadas ao sedentarismo (Garber et al., 2011; McArdle et al., 2011).  

Sabe-se que os baixos níveis de aptidão física, em qualquer um de seus 

componentes, decorrentes do sedentarismo, aumenta a probabilidade de um indivíduo ter 

incapacidade ou maiores dificuldades para a realização de tarefas da rotina cotidiana, tendo 

repercussões na saúde e autoestima, na dinâmica familiar e no convívio social (Zago, Gobbi, 

2003). Embora tenha ocorrido importantes avanços no entendimento dos efeitos agudos e 

crônicos do exercício sobre os sistemas fisiológicos e, consequentemente, sobre a aplicabilidade 

do exercício como ferramenta importante para prevenção e tratamento de doenças crônicas 

relacionadas ao sedentarismo, é crescente a prevalência destas doenças, da morbidade e 

mortalidade por todas as causas. A título de ilustração, cerca de 29% da população brasileira é 

sedentária (Ministério da Saúde, 2014). A elevada prevalência do sedentarismo na população 

mundial e brasileira (Ghorayeb et al., 1999; Konstantinos et al., 2007; Zaitune et al., 2007; 

Ministério da Saúde, 2014) tem sido considerada como problema de saúde pública por sua 

associação com a obesidade e um maior risco para desenvolvimento de doenças crônicas 

(Konstantinos et al., 2007; Bauer et al., 2014) como, doença coronariana, hipertensão arterial 

(Powell et al., 1987; Berlin, Colditz, 1990; Cooper, 1993; Lehmann et al., 1997; Helelo et al., 

2014, Oladimeji et al., 2014), diabetes mellitus do tipo II (Perry et al., 1997; ADA, 2004; Burr et 

al., 2010; Yfanti et al., 2011; Larsen et al., 2014; Tokmakidis et al., 2014), dislipidemia 
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(Durstine et al., 2002; Mazo et al., 2006; Bauer et al., 2014), osteoporose, neoplasias do cólon 

(Matsudo, Matsudo, 2001; Ingram et al., 2010; Bourke et al., 2013; Husebo et al., 2014), além de 

disturbios de ansiedade (Petruzzello et al., 1991; Rebar et al., 2014), do sono, (Gandolphi et al., 

2014; Talbot et al., 2014) e depressão (Cooper, 1982; Brosse et al., 2002; Ruo et al., 2003). 

O American College of Sports Medicine (ACSM) (Garber et al., 2011) possui 

orientações gerais de quantidade e qualidade de exercício visando a melhora da saúde em 

pessoas aparentemente saudáveis. Especificamente, este posicionamento oficial do ACSM traça 

diretrizes para o desenvolvimento e manutenção do condicionamento cardiorrespiratório e 

muscular, assim como da flexibilidade. Estas recomendações preconizam que um indivíduo deve 

se engajar em um programa de treinamento de intensidade moderada, preferencialmente todos os 

dias da semana, por pelo menos 30 minutos diários ou que acumule ao menos 150 minutos 

semanais de atividade física. No caso do indivíduo realizar um exercício de intensidade vigorosa 

é permitida a frequência mínima de três sessões de exercício por semana e com duração mínima 

de 20 minutos por dia (ou ≥ 75 minutos por semana) ou uma combinação de exercícios 

moderados e intensos, atingindo um dispêndio energético superior a 500-1000 MET.min/semana. 

É importante ressaltar que essas recomendações são direcionadas com o intuito de minimizar os 

riscos de complicações médicas e maximizar os benefícios do exercício à saúde. Por esta razão, é 

muito importante que os profissionais da saúde tenham pleno conhecimento dessas diretrizes.  

Algo que deve ser considerado previamente à participação de um indivíduo em 

um programa de exercício é adequar a intensidade do exercício à condição física atual da pessoa 

(Rognmo et al., 2012; Currie et al., 2013; Shaban et al., 2014). Para tanto, uma avaliação física 

prévia é indispensável e de grande valia. Um dos objetivos principais da avaliação da aptidão 

física é obter informações quanto ao estado de saúde do avaliado (Farinatti, Monteiro, 2000; Van 

et al., 2013; Fries et al., 2014) e traçar o perfil fisiológico do indivíduo, atleta ou não. Baseados 

nesses resultados, é possível realizar uma prescrição individualizada do treinamento e a 

verificação da efetividade de um programa de treinamento. Adicionalmente, em testes mais 

específicos e sofisticados, é possível realizar diagnósticos clínicos. De maneira geral, para uma 

avaliação física ser bem sucedida, a mesma requer a utilização de testes eficientes, válidos e 

confiáveis, com alto nível de sensibilidade e especificidade e que respeitem as necessidades e 

objetivos do avaliado (Hui, Yuen, 2000; Rosner, 2000; ATS/ACCP, 2003; Borel et al., 2014). 

Uma vez realizada a avaliação da aptidão física e conhecido o estado atual de condicionamento 

da pessoa, o indivíduo poderá se engajar em um programa de atividade física regular voltado 

para determinados objetivos (Farinatti, Monteiro, 2000; Van et al., 2013; Fries et al., 2014). 
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Pelo exposto, é indubitável a importância do exercício físico regular como 

ferramenta para a melhora da saúde e da qualidade de vida. Entretanto, é digno de nota que os 

benefícios do exercício físico regular somente são atingidos se esta ferramenta for corretamente 

prescrita e orientada. Portanto, é de suma importância que os profissionais da saúde tenham o 

correto conhecimento sobre os aspectos e variáveis das disciplinas relacionadas à ciência do 

exercício. 

 

1.2 O ensino na ciência do exercício  

 

Embora a ciência do exercício, junto com suas subdisciplinas, como por exemplo 

a fisiologia do exercício, esteja passando por um rápido crescimento, a pesquisa nesta área 

voltada aos aspectos educacionais ainda é limitada (Morton, 2007a; Morton, 2007b). 

Entretanto, para outras disciplinas, tais como, a fisiologia humana, a bioquímica e 

o metabolismo, a pesquisa na área educacional está mais adiantada com trabalhos que mostram a 

presença de conceitos errados nestas disciplinas em estudantes do ensino médio e superior 

(Glynn, 1991; Michael, 2002; Michael, 2007; Tarnus et al., 2011; Henige, 2012). Se 

considerarmos que poucos são os cursos de graduação na área da saúde que apresentam 

fisiologia do exercício em suas grades curriculares, cenário semelhante pode ser encontrado para 

as demais disciplinas relacionadas à ciência do exercício. Para além disso, por natureza, as 

disciplinas correlacionadas à ciência do exercício são em grande parte integrativas, cobrem um 

grande volume de informações e exigem raciocínio causal (Michael, 1998; Michael et al., 1999; 

Michael et al., 2002; Michael, 2006; Michael, 2007; Michael et al., 2009), como consequência, 

os estudantes relatam grandes dificuldades ao estudar estas disciplinas.  

Adicionalmente, os estudantes relatam que as disciplinas envolvem a 

memorização de vários termos e conceitos (Nordquist, 2008). Ao tentar memorizar, os 

estudantes geralmente cometem erros, levando-os ao desânimo (Henige, 2012). Isso é 

potencializado, pois alguns professores reforçam a importância da memorização como a melhor 

forma de aprender, quando na verdade a memorização é apenas o começo do processo de 

aprendizagem e, certamente, não é o fim de tudo. Infelizmente, muitos estudantes usam somente 

da memorização individual para passar em um exame sem aprender sobre o conteúdo da 

disciplina (Lujan, DiCarlo, 2006). Para complicar a situação, muitos estudantes aceitam 

cegamente o que está sendo ensinado, e não são motivados a pensar criticamente sobre o 

material que está sendo apresentado (Carvalho, West, 2011). 



7 

 

 

Muitos dos conceitos errados formados por estudantes e profissionais são 

decorrentes do fato destes entrarem em sala de aula com conceitos em desacordo com os 

modelos científicos aceitos (Wandersee et al., 1994; Michael, 1998; Michael, 2002; Michael et 

al., 2002). De fato, pesquisas mostram que estudantes trazem para as salas de aulas informações 

pré-adquiridas informalmente, conceitos alternativos de fenômenos científicos que podem 

interferir seriamente na capacidade de aprendizagem de princípios ou conceitos científicos 

corretos (Palmer, 1999, Taber, 2000; Palmer, 2001; Michael, 2002). Como resultado, os 

estudantes dos cursos da área da saúde e, consequentemente, os futuros profissionais podem 

apresentar conceitos errados a respeito das disciplinas relacionadas à ciência do esporte (Glynn 

1991; Michael et al., 2002; Michael, 2007; Henige, 2012).  

Para os professores, os conceitos errados são difíceis de serem corrigidos mesmo 

com estratégias de remediação explícitas (Michael, 1998). Neste contexto, inicialmente, é 

essencial que os professores estejam cientes da existência de conceitos errados. Deve-se aprender 

a detectar a presença de conceitos errados específicos, interagindo com um estudante em 

particular ou interagindo com um grande grupo, seja ele em sala de aula (Michael, 1998), ou 

qualquer outro ambiente, de aprendizado ou profissional, a fim de prevenir e remediar futuros 

modelos defeituosos (Michael et al., 1999) e "ajudar o estudante a aprender" (Michael, 2007; 

Novak, Canas, 2008). Dessa forma, cabe aos professores estruturar os cursos e criar 

oportunidades de aprendizado que aumente a chance de sucesso do estudante, processando 

ativamente e organizando informação em partes gerenciáveis e significativas, ensinando-os a 

reconhecer os padrões e regularidades de disciplinas relacionadas à ciência do exercício (Henige, 

2012). 

Além disso, a literatura educacional desafia professores a serem mais criativos e 

inovadores em seus exercícios de aprendizagem ativa (Michael, 2006), a fim de incorporar a 

prática baseada em evidência na sala de aula (Burns, Foley, 2005). Uma maneira de fazer isso é 

ensinar explicitamente aos estudantes que a maioria dos conceitos implicam a repetição de 

modelos gerais (Modell, 2000) e por isso, conceitos específicos da fisiologia do exercício, por 

exemplo, podem ser colocados dentro da maioria desses modelos gerais (Henige, 2012). 

Portanto, fica claro que a atuação do professor é primordial neste cenário. De fato, em todos os 

domínios em que a presença de conceitos errados tem sido investigada, verificou-se que 

simplesmente o fato do estudante estar ciente de que seu modelo mental é incorreto, não surte 

nenhum efeito (Wandersee et al., 1994). A chave para ajudar os estudantes a corrigir a presença 

dos conceitos equivocados, é produzir a mudança conceitual, incentivando-os a enfrentar 

ativamente as discrepâncias entre o comportamento de seus modelos mentais errados e os 
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conceitos corretos de interesse (Michael, 1998). Adicionalmente, se a exigência é que estudantes 

envoltos com a ciência do exercício têm que dominar uma grande e extensiva quantidade de 

material, métodos de ensino eficazes devem ser desenvolvidas para promover um ambiente que 

estimula o aprendizado (Modell, 1997; Carvalho, West, 2011). 

 

 

1.3 O papel da fisiologia do exercício na ciência do exercício 

Das disciplinas que compõe à ciência do exercício, é possível que a fisiologia do 

exercício seja uma das mais estudadas. A fisiologia do exercício pode ser definida como o ramo 

da fisiologia que estuda as respostas e adaptações perante o exercício. Até o final dos anos 60 e 

começo dos anos 70 do século passado, a fisiologia do exercício enfocou os aspectos 

macroscópicos. Do início dos anos 70 até meados dos anos 80, com a introdução de técnicas 

bioquímicas, farmacológicas e de biópsia muscular, esse enfoque rapidamente mudou para uma 

análise em nível celular e subcelular dos efeitos do exercício. Essa fase é conhecida como a fase 

da “bioquímica do exercício” (Baldwin, 2000). Mais recentemente, com a introdução das 

técnicas de biologia molecular, o foco de estudo mudou para uma análise em nível molecular – 

fase “molecular da ciência do exercício” (Blair, 1999). Foi graças ao desenvolvimento da 

fisiologia do exercício que os mecanismos fisiológicos responsáveis pelos benefícios do 

exercício puderam ser descritos. 

O estudo da fisiologia do exercício, começou com o conceito de consumo máximo 

de oxigênio (  O2 máx), introduzido por Hill e Lupton em 1923-24 e desenvolvido por Astrand, 

sendo das variáveis da fisiologia do exercício, a mais amplamente investigada (Astrand,1952; 

Taylor et al., 1955; Mitchell et al., 1958; Costill et al., 1976; Rowell, 1986; Saltin, Strange, 

1992). A capacidade do ser humano em realizar exercício de média e longa duração, depende 

principalmente do metabolismo aeróbio, e o V O2máx é um dos índices mais utilizados para 

avaliar e classificar essa capacidade (Robison et al., 1938).  

O   O2 máx é definido como a capacidade máxima de captação, transporte e 

utilização de oxigênio durante um exercício dinâmico envolvendo grande massa muscular 

corporal (Lamb, 1978; Caspersen et al., 1985; Astrand, Rodahl, 1986; Fletcher et al., 2001). O 

  O2 máx é considerado o padrão ouro para avaliação aeróbia em indivíduos ativos, sedentários e 

atletas e é útil como variável para a prescrição do treinamento aeróbio, verificação da efetividade 

de um protocolo de treinamento/reabilitação, além de fornecer importante informação acerca da 

capacidade funcional dos sistemas respiratório, cardiovascular e muscular (Andersen, 1975; 
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Brodal et al., 1977; Laughlin, 1999; Basset, Howley, 2000; Inal et al., 2001; Tanaka et al., 2001; 

Tarnus et al., 2011, Pratt et al., 2013). O   O2 máx é influenciado pelo débito cardíaco máximo, 

fatores genéticos (Bouchard et al., 2011), idade, gênero, estatura, massa corporal, composição 

corporal e nível de atividade física (Armstrong et al., 1997; Lee, Blair, 2002; Nevill et al., 2004). 

Analisadas individualmente essas variáveis apresentam fraca correlação com o   O2 máx, 

entretanto, combinando-as pode-se obter correlações mais significativas (Bassett, Howley, 

2000). 

Além do   O2 máx, outro índice da fisiologia do exercício que é amplamente 

estudado é o LA (Limiar Anaeróbio). O LA é uma medida da endurance aeróbia e representa 

uma fração do   O2máx sem que haja acúmulo progressivo de ácido lático no sangue (T Katch et 

al., 1978; Tanaka et al., 1986; Shimizu et al., 1991; Smekal et al., 2012). 

Durante o teste de exercício cardiorespiratório (TECR), a contribuição energética 

do metabolismo anaeróbio se dá desde o início do exercício, mas passa a ser mais significante 

quando a intensidade de esforço ultrapassa o LA, caracterizado por um desequilíbrio entre a 

produção e eliminação do lactato (Craig et al., 1993; Hasanli et al., 2014; Péronnet, Aguilaniu, 

2014), aumento da lactacidemia e da relação lactato-piruvato no músculo (ATS/ACCP, 2003; 

Milani et al, 2006). Íons hidrogênio (H
+
)

 
resultantes da produção de lactato são tamponados pelo 

bicarbonato como demonstrado na reação abaixo: 

H
+
 + HCO3

-
  H2CO3 CO2 + H2O 

O gás carbônico (CO2) não metabólico produzido por esta reação irá se somar 

àquele vindo das mitocôndrias para estimular mecanismos que promoverão o incremento da 

ventilação pulmonar (  E). Por isso, além da definição já mencionada anteriormente, o LA é 

definido como o mais alto consumo de oxigênio (  O2) atingido sem aumento sustentado na 

lactacidemia e é considerado como a intensidade de esforço acima da qual a produção de gás 

carbônico (  CO2) e a   E aumentam desproporcionalmente em relação ao   O2 (Wasserman et 

al., 1964; Wasserman et al., 1973; Wasserman et al., 1999; ATS/ACCP, 2003; Milani et al., 

2006). Assim, o equivalente ventilatório para o oxigênio (  E/  O2) se eleva enquanto o de CO2 

(  E/  CO2, equivalente ventilatório para gás carbônico) não se altera. O LA pode ser melhorado 

com o treinamento e prejudicado com o descondicionamento, representando a mais alta 

intensidade de esforço que pode ser realizada por longo tempo com utilização predominante do 

metabolismo aeróbio (Wasserman et al., 1999). 

Quando a carga de trabalho é aumentada progressivamente acima do LA, atinge-

se uma intensidade de esforço associada com queda no bicarbonato (HCO3
-
) plasmático, redução 
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da capacidade de tamponamento, aumento da lactacidemia e queda do pH arterial (pHa). Os 

corpos carotídeos respondem à redução do pHa e o estímulo ventilatório é intensificado, o que 

diminui a pressão parcial arterial de CO2 (PaCO2), evitando uma queda mais acentuada do pHa 

(Wasserman et al., 1999). A compensação respiratória para a acidose láctica é refletida pelo 

aumento do   E/  CO2 com redução da pressão expiratória final de CO2 (PEFCO2) e também por 

incrementos adicionais no   E/  O2 com aumento da pressão expiratória final de O2 (PEFO2). 

Quando acontece a compensação respiratória, o V O2 é referido como ponto de compensação 

respiratória (PCR) (Wasserman et al., 1999). 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o conhecimento de profissionais da 

saúde sobre conceitos relacionados à ciência do exercício. 
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3 MÉTODOS 

Este documento foi preparado de acordo com a diretrizes presentes no livro 

“Como elaborar sua tese”: estrutura e referências (Rother, Braga, 2005). 

 

3.1 Caracterização do estudo 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo, baseado em uma análise 

sistemática de respostas colhidas entre os profissionais da saúde que participaram do processo 

classificatório para ingresso no Curso de Especialização em Fisiologia do Exercício da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) entre os anos de 2004 e 2008. 

 

3.2 Seleção da amostra 

Um total de 1.147 provas de profissionais da saúde foram analisadas. Destas, 142 

provas foram de nutricionistas, 300 provas foram de fisioterapeutas e 705 provas foram de 

professores de educação física. As características dos profissionais da saúde estão mostradas na 

Tabela 1. Foram excluídos da amostra profissionais de áreas não relacionadas à saúde humana 

(p.ex.: médicos veterinários) e outros profissionais da saúde humana, tais como, médicos, 

odontólogos, enfermeiros, biomédicos e psicólogos, por não atingirem o mínimo de 30 

respondentes por questão. Todos os procedimentos desse estudo foram aprovados pelo Comitê 

de Ética (protocolo de numero: 676.202-Anexo A) e estão de acordo com a Declaração Helsinki. 

Como trata-se de um estudo retrospectivo, os dados já estavam coletados, o que dispensou a 

presença do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

Tabela 1: Descrição da população de profissionais pesquisados. 

 
Nutricionistas Fisioterapeutas  

Professores de 

Educação Física  

Número de profissionais 142 300 705 

Sexo (Mulheres/Homens, %) 86,6/ 13,4 66,7/33,3  34,2/65,8 

Idade (anos) 29,4±2,5  31,6±2,0  31,0±2,4 

Idade mostrada como média ± DP. 
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3.3 Descrição do processo classificatório do Curso de Especialização de Fisiologia do 

Exercício da UNIFESP 

O Curso de Especialização de Fisiologia do Exercício da UNIFESP foi, durante 

muitos anos, o único curso de pós-graduação lato sensu do Brasil em Fisiologia do Exercício. 

Tratava-se do mais antigo e tradicional curso da área e que abarcava os principais profissionais 

da área no Brasil.  

O curso ofertava três entradas de estudantes por ano: em janeiro, março e agosto e 

cada turma tinha, em média, 50 estudantes. Para ingresso, o candidato tinha que realizar um 

processo classificatório constituído por 60 questões de múltipla escolha das quais 50 eram 

distribuídas nos seguintes tópicos: biologia celular, bioquímica básica, fisiologia humana básica 

e ciência do exercício, e dez questões eram de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos de 

inglês. Os candidatos tiveram até quatro horas para responder a prova. O processo classificatório 

foi criado por dois experientes professores com Doutorado em fisiologia do exercício. As provas 

analisadas foram aplicadas entre 2004 e 2008. Neste período foram realizados processos 

classificatórios para 18 turmas. O processo classificatório tinha o objetivo de classificar em 

ordem decrescente de notas obtidas os estudantes, tal nota era utilizada para a concessão de 

bolsas de estudo. Apesar de não ter caráter seletivo e eliminatório, todos os estudantes que 

almejavam realizar o curso tinham que participar do processo classificatório. 

Para os propósitos deste estudo, foram analisadas as questões que versavam sobre 

  O2máx (4 questões), avaliação da aptidão física (3 questões), treinamento físico (2 questões), 

bioenergética (1 questão) e exercício físico em condições especiais (1 questão). As questões 

analisadas estão mostradas na Tabela 2.  

 

3.4 Análise Estatística 

As respostas foram categorizadas como correta ou incorreta. Foi utilizado o 

programa estatístico GraphPad Prism (versão 5.0, San Diego, EUA) para a realização de 

estatística descritiva (frequência absoluta e relativa). Para os propósitos do presente estudo, 

quando a porcentagem de acerto foi menor que 50%, foi considerado que a classe profissional 

apresenta um baixo conhecimento sofre o respectivo tópico. 
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4 RESULTADOS 

 

A tabela 2 mostra as respostas dadas para cada uma das questões avaliadas em 

função da classe profissional. A tabela 3 mostra a frequência relativa de profissionais da saúde 

que apresentaram conceitos errados sobre os temas avaliados. Com relação à definição de 

   O2máx, foi observado que 64% dos fisioterapeutas, 64,6% dos professores de educação física e 

69% dos nutricionistas da população estudada desconheciam a definição correta de    O2máx 

(Questão 1). Com relação às aplicações do   O2 máx, 51,1% dos fisioterapeutas, 54,8% dos 

professores de educação física e 62% dos nutricionistas não souberam afirmar corretamente 

sobre o uso do    O2máx (Questão 2). Além do mais, 25,7% dos fisioterapeutas, 29,9% dos 

professores de educação física e 21,2% dos nutricionistas não conheciam os fatores fisiológicos 

determinantes do   O2 máx (questão 3). Assim como a questão 2, a questão 4 também avaliava o 

uso do    O2máx e o mesmo padrão de resposta foi verificado. 

As questões 5, 6 e 7 versavam sobre a avaliação da aptidão física. A questão 5 

avaliou os critérios de efetividade de um teste avaliativo. Com relação a esta questão, 27,4% dos 

fisioterapeutas, 23,9% dos professores de educação física e 26,2% dos nutricionistas não sabiam 

que os testes avaliativos devem ser repetidos regularmente, devem ser válidos e confiáveis e 

devem ser os mais específicos possíveis ao esporte. A questão 6 avaliou a utilização dos testes. 

Com relação a esta questão, somente 17,4% dos fisioterapeutas, 13,8% dos professores de 

educação física e 20,6% dos nutricionistas não sabiam que os testes de avaliação da aptidão 

física podem ser usados para determinar o nível de aptidão cardiorrespiratória e estabelecer 

objetivos para os programas de aptidão, além de servir para uma prescrição segura e eficaz; 

podem ser usados para documentar melhoras na aptidão cardiorrespiratória como resultado do 

treinamento físico e pode fornecer informações em relação ao padrão de saúde. A questão 7 

também investigou a utilidade dos testes de avaliação da aptidão física. Nesta questão, somente 

9,6% dos fisioterapeutas, 8,8% dos professores de educação física e 23,9% dos nutricionistas não 



15 

 

 

sabiam que a avaliação física traça o perfil fisiológico do indivíduo, permite a prescrição 

individualizada do treinamento e a verificação da efetividade de um programa de treinamento. 
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Questões 

  

Fisioterapeutas 

 

Professores 

de Educação 

Física 

 

Nutricionistas 

 

1. A Ergoespirometria, avalia o consumo máximo de oxigênio (  O2máx) e o limiar anaeróbio. Mediante isso, analise as alternativas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

   

a)O   O2máx pode ser definido como a máxima capacidade de captação, transporte e utilização do oxigênio em exercício dinâmico que envolvendo grande massa 

muscular corporal;* 
50 (36%) 129 (35,4%) 22 (31%) 

b) O   O2 máx pode ser definido como o máximo volume de oxigênio que pode entrar e sair dos pulmões durante o exercício dinâmico que envolvendo grande massa 

muscular corporal; 
22 (15,8%) 52 ( 14,3%) 9 (12, 7%) 

c) O   O2máx pode ser definido como o máximo volume de oxigênio necessário para realizar um exercício o mais rápido possível; 12 (8,6%) 30 ( 8,2%) 10 (14, 1%) 

d) O   O2máx pode ser definido como a máxima capacidade de captação, transporte e utilização do oxigênio em exercício dinâmico sustentado durante uma fase estável 

que envolva grande massa muscular corporal. 
55 (39,6%) 153 (42,%) 30 (42,3%) 

2.Sobre o uso do índice fisiológico, o   O2máx, responda a alternativa correta:    

I.Pode ser utilizado para prescrição de treinamento de características aeróbias; 

II.Pode ser utilizado para verificação da efetividade de um treinamento e/ou tratamento clínico; 

III.Pode ser utilizado para verificação de qual sistema fisiológico limita o exercício máximo. 

   

a)Somente a proposição I está correta; 5 (3,6%) 28 (7,7%) 3 (4,2%) 

b)Somente as proposições I e II estão corretas; 50 (36%) 158 (43,5%) 36 (50,7%) 

c)Somente as proposições II e III estão corretas; 16 (11,5%) 13 (3,6%) 5 (7%) 

d)Todas as proposições estão corretas.* 68 (48,9%) 164 (45,2%) 27 (38%) 

3.Os fatores fisiológicos que influenciam o   O2máx são:    

a) a liberação de oxigênio ao músculo; 5 (2,3%) 31 (5,8%) 1 (1%) 

b) a captação de oxigênio pelo músculo; 37 (16,7%) 68 (12,8%) 14 (14,1%) 

Tabela 2: Resumo das respostas dos profissionais (potenciais conceitos errados de profissionais de saúde sobre aspectos relacionados à ciência do exercício, como reconhecido pelas experiências dos autores de ensinar 

esses tópicos) 
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c) a genética e o treinamento físico; 15 (6,8%) 60 (11,3%) 6 (6,1%) 

d)todas as alternativas estão corretas.* 165 (74,3%) 373 (70,1%) 78 (78,8%) 

4.O   O2máximo:    

a)pode ser usado para prever desempenho aeróbio; 11 (12,2%) 11 (6,5%) 3 (8,8%) 

b)é um índice de aptidão cardiovascular; 8 (8, 9%) 15 (8,8%) 4 (11,8%) 

c)pode ser usado para prescrever exercícios aeróbios; 5 (5, 6%) 11 (6,5%) - 

d)todas as alternativas anteriores estão corretas.* 66 (73,3%) 133 (78,2%) 27 (79,4%) 

5. Para que um teste laboratorial seja efetivo, vários fatores fundamentais devem ser considerados. Qual das alternativas a seguir é verdadeira?    

a) Os testes devem ser repetidos regularmente; 17 (8 %) 29 (5, 6%) 7 (6,8%) 

b)Os testes devem ser válidos e confiáveis 33 (15,6%) 68 (13%) 15 (14, 6%) 

c) Os testes devem ser os mais específicos possíveis ao esporte; 8 (3,8%) 28 (5,4%) 5 (4,9%) 

d) todas as alternativas estão corretas.* 154 (72,6%) 397 (76,1%) 76 (73,8%) 

6. Os testes de avaliação da aptidão cardiorespiratória são usados para:    

a)determinar o nível de aptidão cardiorespiratória e estabelecer objetivos para os programas de aptidão, e prescrição segura e eficaz; 12 (14%) 17 (10,6%) 6 (17,6%) 

b)documentar melhoras na aptidão cardiorespiratória como resultado do treinamento físico; - 1 (0,6%) - 

c)fornecer informações em relação ao padrão de saúde; 3 (3,5%) 4 (2,5%) 1 (2,9%) 

d)todas as alternativas.* 71 (82,6%) 138 (86,3%) 27 (79,4%) 

7.Sobre a importância da avaliação física, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.    

a)A avaliação física traça o perfil fisiológico do indivíduo e permite a prescrição individualizada do treinamento; 6 (4,4%) 11 (3%) 7 (9,9%) 

b)A avaliação física permite a verificação da efetividade de um programa de treinamento; 5 (3,7%) 15 (4,1%) 10 (14,1%) 

c)A avaliação física é útil somente para atletas, pois são os que treinam no limite dos sistemas fisiológicos; 2 (1,5%) 6 (1,7%) - 

d)as alternativas "a" e "b" estão corretas.* 123 (90,4%) 330 (91,2%) 54 (76,1%) 
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8.Os programas de treinamento devem ser específicos por meio da utilização dos:    

a)grupos musculares utilizados na competição; 14 (6,4%) 19 (3,7%) 7 (6,8%) 

b)sistemas energéticos que fornecerão a energia na competição; 4 (1,8%) 14 (2,7%) 6 (5,8%) 

c)grupos musculares e dos sistemas energéticos não utilizados durante a competição; 8 (3,7%) 13 (2,5%) 6 (5,8%) 

d)as alternativas "a" e "b" estão corretas.* 192 (88,1%) 472 (91,1%) 84 (81,6%) 

9.A variável ou as variáveis que constituem a sobrecarga de um programa de treinamento físico inclui a:    

a)intensidade; 12 (5,5%) 76 (14,7%) 5 (4,8%) 

b)duração; - 3 (0,6%) 2 (1,9%) 

c)frequência; 4 (1,8%) 8 (1,6%) 2 (1,9%) 

d)todas as alternativas.* 201 (92,6%) 429 (83,1%) 95 (91,3%) 

10.Uma técnica não invasiva bastante utilizada para estimar a contribuição do substrato para a produção de ATP é por meio da mensuração:     

a)   O2máx; 32 (40%) 45 (29,2%) 16 (44,4%) 

b)da razão de troca respiratória;* 10 (12,5%) 38 (24,7%) 11 (30,6%) 

c)do limiar de lactato; 19 (23,8%) 37 (24%) 6 (16, 7%) 

d)do limiar anaeróbio. 19 (23,8%) 34 (22,1%) 3 (8,3%) 

11.O desempenho físico realizado em elevadas altitudes pode ser prejudicado, pois na altitude ocorre:     

a)diminuição da diferença de PO2 entre o ar alveolar e o sangue venoso do capilar pulmonar;* 25 (26,9%) 51 (24,3%) 11 (29,7%) 

b)aumento da % de O2 inspirada; 1 ( 2,7%) 7 (3,3%) 1 (2,4%) 

c)aumento da saturação da hemoglobina; 9 (9,7%) 25 (11,9%) 6 (16,2%) 

d)diminuição da % de O2 inspirada. 58 (62,4%) 127 (60,5%) 19 (51,4%) 

  O2max, consumo máximo de oxigênio. *Indica respostas corretas. 

 



19 

 

 

As questões 8 e 9 versavam sobre treinamento físico. Especificamente para a 

questão 8, 11,9% dos fisioterapeutas, 8,9% dos professores de educação física e 18,4% dos 

nutricionistas não sabiam que os programas de treinamento devem ser específicos por meio da 

utilização dos grupos musculares utilizados na competição e dos sistemas energéticos que 

fornecerão a energia na competição. A questão 9 avaliava as variáveis que constituem a 

sobrecarga de um programa de treinamento e apenas 7,4% dos fisioterapeutas, 16,9% dos 

professores de educação física e 8,7% dos nutricionistas não sabiam que a intensidade, a duração 

e a frequência são as variáveis que constituem a sobrecarga de um programa de treinamento. 

A questão 10 analisou pelo meio de qual técnica é possível estimar a contribuição 

do substrato para a produção de ATP e 87,5% dos fisioterapeutas, 75,3% dos professores de 

educação física e 69,4% dos nutricionistas não sabiam que a razão de troca respiratória é a 

melhor técnica não-invasiva para estimar o substrato que está sendo utilizado para a produção de 

ATP. 

Finalmente, a questão 11 avaliou o efeito da altitude sobre o desempenho físico. 

Nesta questão, 73,1% dos fisioterapeutas, 75,7% dos professores de educação física e 70,3% dos 

nutricionistas não sabiam que na altitude o desempenho aeróbio é prejudicado por conta da 

diminuição da diferença da pressão parcial de oxigênio entre o ar alveolar e o sangue venoso do 

capilar pulmonar. 
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Tabela 3: Frequência relativa de profissionais da saúde que apresentaram conceitos errados. 

Profissionais Saúde 

Conceitos Errados (%) 
 

Fisioterapeutas 

Professores de 

Educação Física Nutricionistas 

Questão 1 64,0 64,6 69,0 

Questão 2 51,1 54,8 62 

Questão 3 25,7 29,9 21,2 

Questão 4 26,7 21,8 20,6 

Questão 5 27,4 23,9 26,2 

Questão 6 17,4 13,8 20,6 

Questão 7 9,6 8,8 23,9 

Questão 8 11,9 8,9 18,4 

Questão 9 7,4 16,9 8,7 

Questão 10 87,5 75,3 69,4 

Questão11 73,1 75,7 70,3 
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5 DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o conhecimento de profissionais da 

saúde (nutricionistas, fisioterapeutas e professores de educação física), sobre disciplinas 

relacionadas à ciência do exercício. Muitos pesquisadores têm relatado a ocorrência de conceitos 

errados em disciplinas de diferentes áreas do conhecimento (Smith et al., 1993; Wandersee et al., 

1994; Coetzee, 1998). Especificamente com relação ao presente estudo, a ocorrência de 

conceitos errados sobre ciência do exercício foi alta, especialmente para as questões sobre   O2 

máx, bioenergética e exercício físico em elevadas altitudes e é semelhante a estudos anteriores 

envolvendo estudantes universitários que avaliaram a fisiologia humana ou áreas correlatas 

(Michael, 1998; Michael et al., 1999; Modell et al., 2000; Michael, 2002; Michael, 2006; 

Michael et al., 2009).  

Os resultados encontrados neste estudo são preocupantes, pois os conhecimentos 

relacionados à ciência do exercício são considerados importantes para o estudante e profissional 

da saúde para o correto entendimento dos benefícios da atividade física regular sobre a saúde. 

Tradicionalmente, as disciplinas correlatas à ciência do exercício estão presentes nas matrizes 

curriculares dos cursos de Educação Física e são menos abordadas nos outros cursos da área da 

saúde. A despeito disso, o que se observa é que em boa parte dos cursos de graduação, as 

disciplinas são expostas com uma sucessão de conteúdos voltados para as adaptações agudas e 

crônicas causados pelo exercício nos diferentes sistemas fisiológicos. Esta afirmação pode ser 

facilmente corroborada pela análise dos sumários dos principais livros-texto de fisiologia do 

exercício, como por exemplo (Robergs, Roberts, 2002; Powers, Howley, 2009; McArdle et al., 

2011; Kenney et al., 2013). Além do mais, esses conteúdos são transmitidos pelos professores 

aos estudantes assumindo que estes possuem conhecimento prévio de outras disciplinas, tais 

como, citologia, histologia, anatomia, bioquímica e fisiologia humana, e que são capazes de 

fazer a síntese e integração necessária dessas disciplinas para a aplicação em situações 
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específicas do exercício. Contudo, é importante salientar que nem sempre essa transição é 

simples e que raramente os estudantes de graduação e futuros profissionais possuem bagagem 

acadêmica sólida que permita fazer essa transição (Franchini et al., 2008). Portanto, este é o 

desafio a ser vencido pelos professores e estudantes. 

No presente estudo, os conceitos errados sobre   O2 máx foram investigadas por 

meio de quatro perguntas. A questão 1 versava sobre a definição do   O2 máx e entre 64 e 70% 

dos profissionais não conheciam a definição correta desta importante variável fisiológica 

(Tabelas 2 e 3). Consequentemente, os profissionais da saúde não conheciam as 

aplicações/utilização do   O2 máx (Questões 2 e 4) (entre 20 e 62% dos profissionais) e os 

possíveis fatores limitantes (Questão 3) (entre 20 e 30% dos profissionais). Especificamente com 

relação ao uso do   O2 máx, verificou-se que os profissionais negligenciam a importância do 

  O2máx como índice que permite a identificação do sistema fisiológico limitante do exercício 

máximo (para revisão, ver Basset, Howley, 2000). Da mesma forma, falham ao afirmar que o 

mesmo é influenciado somente pela captação de oxigênio pelo músculo, excluindo os fatores 

genéticos e treinamento físico. 

Considerando que o   O2 máx é um importante índice fisiológicos para 

monitoramento da efetividade de um programa de treinamento, para prescrição de treinameno 

aeróbio, para predição do desempenho aeróbio, além de ser um parâmetro relacionado com saúde 

e aptidão cardiorespiratória, a falta do conhecimento correto entre os profissionais da saúde 

sobre essa variável é preocupante e este cenário já foi identificado por estudos anteriores que 

mostraram que o   O2 máx, consiste em um dos termos em que os estudantes apresentam 

dificuldades de aprendizado (Henige, 2012). É digno de nota que a presença de conceitos errados 

sobre o   O2 máx entre os profissionais analisados (professor de educação física, fisioterapeutas e 

nutricionistas) é semelhante a despeito de amiúde os cursos de Educação Física apresentarem a 

disciplina de fisiologia do exercício e correlatas de forma mais detalhada. 
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Outro importante tópico que foi investigado no presente estudo foi a avaliação da 

aptidão física. A avaliação da aptidão física tem a função de traçar o perfil fisiológico do 

indivíduo atleta ou não e baseados nos resultados obtidos dessa avaliação é possível realizar uma 

prescrição objetiva de exercício e verificar a efetividade de programas de treinamento. Na 

literatura existem testes que permitem a avaliação de todos os atributos da aptidão física como 

por exemplo, testes para avaliação da composição corporal, função muscular, flexibilidade, 

agilidade e aptidão física aeróbia. Independente do atributo da aptidão física avaliado, para que 

uma avaliação tenha sucesso, a mesma requer que os testes sejam eficientes, válidos, específicos 

e confiáveis, com alto nível de sensibilidade e devem ser repetidos regularmente (Hui, Yuen, 

2000; Rosner, 2000; ATS/ACCP,  2003; Borel et al., 2014), e que respeitem as necessidades e 

objetivos do avaliado (Farinatti, Monteiro, 2000; Van et al., 2013; Fries et al., 2014). Felizmente, 

75% dos profissionais avaliados responderam corretamente que os teste de avaliação da aptidão 

física devem ser repetidos regularmente, devem ser válidos, confiáveis e específicos (Questão 5). 

Um bom conhecimento dos profissionais da saúde também foi encontrado sobre os testes de 

avaliação de aptidão cardiorrespiratória (Questão 6), pois aproximadamente 84% sabiam que os 

testes de avaliação da aptidão cardiorrespiratória são usados para determinar o nível de aptidão 

cardiorrespiratória e estabelecer objetivos para os programas de aptidão, além de uma prescrição 

segura e eficaz, documentar melhora na aptidão cardiorrespiratória como resultado do 

treinamento físico e fornecer informações em relação ao padrão de saúde. Supreendentemente, o 

conceito falho de que a avaliação física é útil somente para atletas (já que estes treinariam no 

limite dos sistemas fisiológicos) (Questão 7) foi encontrada em 1,4% dos profissionais da saúde 

avaliados. 

As características e métodos de treinamento físico dos atributos da aptidão física é 

uma outra disciplina de interesse e comumente presente nas matrizes curriculares dos cursos de 

Educação Física com o nome de teoria do treinamento desportivo. Para tanto, como já 
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mencionado anteriormente, é necessário submeter o indivíduo a uma avaliação da aptidão física 

para se conhecer o estado inicial do indivíduo e a partir desses resultados, prescrever o exercício 

físico de maneira objetiva e individualizada. Tradicionalmente, são levadas em consideração três 

variáveis que quando manipuladas, constituem a sobrecarga de um programa de treinamento 

físico, são elas: a intensidade, a duração e a frequência. Para além disso, os programa de 

treinamento físico devem respeitar os Princípios Científicos do Treinamento Físico, tais como, o 

princípio da individualidade biológica, princípio da especificidade, princípio da sobrecarga 

progressiva, entre outros (Ammann et al., 2014). No presente estudo foi encontrado um bom 

conhecimento dos profissionais da saúde sobre as variáveis que constituem a sobrecarga de um 

programa de treinamento, pois em média 86% dos profissionais acertaram essa questão (Questão 

9). Adicionalmente, quando perguntados sobre a especificidade do programa de treinamento 

(Questão 8), 89% responderam que os programas de treinamento devem ser específicos por meio 

da utilização dos grupos musculares utilizados na competição e por meio da utilização dos 

sistemas energéticos que fornecerão energia na competição. 

No que concerne ao binômio exercício e altitude (Questão 11), sabe-se que o 

desempenho do exercício aeróbio é prejudicado em altitudes elevadas, pois nestes ambientes a 

pressão atmosférica é menor em comparação ao nível do mar (Wilber et al., 2007; Mazzeo, 

2008). Como resultado, a pressão parcial de oxigênio no ar ambiente é menor e, 

consequentemente, a diferença de pressão entre a pressão parcial atmosférica de oxigênio e a 

pressão parcial venosa de oxigênio é menor. Esta condição prejudica as trocas gasosas e a 

arterialização do sangue. Com relação a este importante e recorrente tópico, especialmente no 

esporte de alto rendimento, 74,4% dos profissionais analisados apresentam conceitos errados. De 

fato, parcela significativa (60%) dos profissionais avaliados acham que a concentração de 

oxigênio é menor em altitudes elevadas quando na verdade a concentração é a mesma que ao 

nível do mar (aproximadamente 21% de O2). Uma possível explicação para esses resultados é a 
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disseminação de informações erradas dada pela mídia sobre esse assunto (Cobra, 1997; Oliveira  

et al., 2010). 

Finalmente, foi avaliada a presença de conceitos errados sobre o método não-

invasivo adequado para estimar a contribuição do substrato para a produção de ATP (Questão 

10). Este foi o tópico onde os profissionais da saúde apresentaram maior porcentagem de erro. 

Em média, 75,3%, 87,5% e 69,4% dos professores de educação física, fisioterapeutas e 

nutricionistas, respectivamente, não sabiam que a contribuição do substrato energético utilizado 

para a produção de ATP pode ser calculada pelo coeficiente de troca respiratória. 

Supreendentemente, 29%, 40% e 44% dos professores de educação física, fisioterapeutas e 

nutricionistas, respectivamente, afirmaram que o    O2máx é um indíce que pode ser utilizado 

para aquele fim. É importante o profissional da saúde conhecer este tópico, pois isso subsidia a 

montagem de programas de exercício e dieta nutricional voltados para a perda de massa corporal. 

É difícil indicar com precisão as origens desses conceitos errados, mas algumas 

hipóteses são elencadas: tais como (1) métodos de ensino e materiais didáticos (Michael, 1998; 

Michael et al., 1999), pois os conceitos errados dos estudantes são pelo menos um produto 

parcial de algo que se aprendeu na sala de aula, tendo em vista que eles invocam mecanismos 

fisiológicos que só teriam sido aprendidos em sala de aula portanto, se esses estudantes têm 

ideias errôneas que foram aprendidas em sala de aula, sérias questões sobre as práticas de ensino 

precisam ser abordadas (Michael, 1998); (2) experiências cotidianas e/ou profissionais; (3) uso 

de termos específicos com definição própria e especial dentro das disciplinas, esses termos 

podem causar uma grande confusão, porque os estudantes acham que sabem o significado dos 

termos, quando na verdade, eles não o sabem (Jacobs, 1989), (4) uso de analogias (Glynn, 1991) 

e (5) grande volume de informações que a disciplina exige pode, na verdade, resultar na criação 

de conceitos errados (Spiro et al., 1989; Michael et al., 1999; Morton et al., 2008). 
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Particularmente com relação à fisiologia do exercício, por se tratar de uma 

disciplina de natureza integrativa, é exigido conhecimento prévio de conceitos de outras 

disciplinas, tais como, citologia, histologia, anatomia, bioquímica e e fisiologia humana (Michael 

1998; Michael et al., 1999; Michael et al., 2002; Michael, 2006; Michael, 2007; Fitzpatrick, 

Campisi, 2009; Michael et al., 2009). Dessa forma, os professores assumem que os estudantes 

estão familiarizados com o “básico” quando na verdade não estão. Com base neste pressuposto, 

elaboram-se objetivos educacionais e estratégias de ensino para um determinado curso. No 

entanto, ao refletir coletivamente sobre a experiência dos docentes, tem-se frequentemente 

observado que, satisfazer apenas os requisitos dos cursos e/ou de módulos, não garante uma 

compreensão de conceitos de disciplinas correlatas à ciência do exercício (Morton et al., 2008). 

Dessa forma, com tais falhas, os erros e os conceitos errados persistem diante do aprendizado 

desse tipo de disciplina (Henige, 2012). 

Com relação a forma que as disciplinas são ensinadas, muitos estudantes relatam 

que tais disciplinas envolvem a memorização de vários termos e conceitos (Nordquist, 2008) e 

ao tentar memorizar, os estudantes podem cometer erros (Henige, 2012). Isso é potencializado, 

pois alguns professores reforçam a importância da memorização como a melhor forma de 

aprender (Lujan, DiCarlo, 2006). Como resultado, muitos estudantes usam somente o recurso da 

memorização para passar em um exame, mas sem aprender de fato sobre o conteúdo da 

disciplina. Para complicar a situação, muitos estudantes aceitam cegamente o que está sendo 

ensinado e não são motivados a pensar criticamente sobre o material que está sendo apresentado. 

Como resultado, os alunos perdem a oportunidade de aprender e apreciar os processos de 

pensamentos envolvidos (Michael et al., 2002; Carvalho, West, 2011). 

As experiências anteriores, interpretações erradas de conceitos e o uso de 

analogias por professores e livros didáticos também podem ser fontes de conceitos errados. 

Ainda com relação aos livros didáticos, alguns tradicionais livros de disciplinas de ciência do 
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exercício apresentam importantes erros de tradução para o português de termos importantes da 

área, como por exemplo, podemos citar a tradução para o português do livro Exercise 

physiology: nutrition, energy, and human performance (McArdle WD, Katch FI,, Katch VL, 7th 

edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2010). Neste livro, traduzido para o português pelo 

Grupo Editorial Nacional (McArdle et al., 2011), o termo resistance training foi traduzido como 

treinamento de resistência quando na verdade a tradução correta seria treinamento resistido ou 

contra-resistência. Apenas como nota, treinamento de resistência em inglês é endurance training. 

Adicionalmente alguns termos possuem significado ambiguo entre os termos científicos e 

comum (Michael et al., 1999; Pelaez et al., 2005; Cliff, 2006). A despeito das analogias serem 

particularmente comuns na área educacional (Glynn, 1991), estas podem resultar na criação de 

conceitos errados quando não são bem utilizadas, especialmente quando há simplificações 

excessivas de fenômenos científicos complexos (Spiro et al., 1989; Michael et al., 1999; Morton 

et al., 2008). Somado a isso, a compreensão a respeito de muitos fenômenos fisiológicos é as 

vezes falha, pois os estudantes apresentam modelos mentais defeituosos de assuntos aprendidos 

(Michael, 2002). 

Embora a presença de conceitos errados sobre determinado assunto traga 

implicações diferentes, o principal problema é que elas são muitas vezes persistentes e com alto 

potencial de interferência na capacidade de aprendizagem da fisiologia do exercício e de outras 

disciplinas (Michael 2002; Michael et al., 2002), e na atuação profissional.  

Conforme já mencionado anteriormente, é difícil indicar com precisão as origens 

dos conceitos errados, assim como é provável que as fontes desses conceitos sejam diferentes 

entre os profissionais analisados. Para além daquelas prováveis causas já elencadas, é lícito supor 

que os conceitos errados identificados podem ser simplesmente devido falha no aprendizado ou 

até mesmo pela própria falta de exposição às disciplinas relacionadas à ciência do exercicio 

durante o curso de graduação. Infelizmente, pelo menos do que é do nosso conhecimento, não 
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existem trabalhos que investigaram as matrizes curriculares dos cursos brasileiros de graduação 

na área da saúde com relação à presença de disciplinas relacionadas à ciência do exercício. 

Frente a isso, está atualmente em curso no Setor de Fisiologia Humana e do Exercício da UFG 

um trabalho de pesquisa com o objetivo de realizar uma análise quali-quantitativa das matrizes 

curriculares dos cursos brasileiros de graduação na área da saúde com relação às disciplinas 

ligadas à ciência do exercício. Ainda no nosso setor, está em andamento um trabalho de pesquisa 

que avalia a presença de conteúdos relacionados à ciência do exercício nos livros brasileiros 

didáticos voltados ao ensino médio. Acredita-se que estes trabalhos possam elucidar de maneira 

mais específica a fonte dos conceitos errados encontrados no presente estudo.  

Frente a esse cenário, Wandersee et al. (1994), Michael (1998), Morton et al. 

(2008) levantaram a importância de professores, autores de livros didáticos e pesquisadores 

esforçarem-se na transmissão de informação precisa e clara, de modo a transmitir o que 

realmente deve ser transmitido (Wandersee et al., 1994; Michael, 1998; Morton et al., 2008). 

Adicionalmente, é essencial que professores tenham consciência dos conceitos errados 

apresentadas por estudantes, e dessa forma talvez, traçar estratégias para diminuir a presença 

delas (Morton et al., 2008). Na ausência dessa consciência, é provável que os professores 

ministrem aulas em um nível que esteja além do nível de compreensão do estudante/profissional. 

A identificação formal de conceitos errados, portanto, parece ser uma estratégia de valor 

inestimável para a resolução desse problema (Morton et al., 2008). 

Para Veiga et al. (1989), Modell (1997), Michael et al. (1999), Simonson (2014) 

talvez uma estratégia interessante para fomentar o ensino e a aprendizagem da fisiologia do 

exercício seria a criação de ambientes de aprendizagem ativos em salas de aula. Tal estratégia 

poderia promover a integração do estudante com o conteúdo ou uma interação de um estudante 

com um grande grupo de estudantes em sala de aula (Michael, 1998; Morton et al., 2008). O 

objetivo talvez fosse desenvolver hábitos de aprendizagem ao longo da vida, aprendendo os 
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conceitos fisiológicos através da compreensão, ao invés da memorização. Quando as 

oportunidades de aprendizagem ativas são oferecidas, os estudantes envolvem-se, resultando em 

uma melhoria das experiências de aprendizagem (Carvalho, West, 2011). 

5.1 Limitações e potencialidades do estudo 

  

Existem algumas limitações do estudo que devem ser elencadas: 1- as provas 

analisadas não se referiam a um único processo classificatório, portanto um mesmo candidato 

pode ter feito mais de um processo classificatório; 2- não foi avaliado a experiência profissional 

e acadêmica prévia do indivíduo, é lícito supor que a presença de conceitos errados possa ser 

diferente em indivíduos com experiências profissionais e acadêmicas diferentes. Se 

considerarmos que o candidato do curso tenha afinidade com as disciplinas relacionadas à 

ciência do exercício, a situação pode ser pior do que a encontrada se considerarmos os outros 

profissionais da saúde; 3- a redação/elaboração das questões pode gerar interpretações dúbias e 

conduzir o indivíduo a assinalar uma resposta incorreta, 4- os conceitos errados foram avaliados 

por meio de questões de múltipla escolha e neste contexto, o indivíduo pode ter acertado a 

questão ao acaso e 5- não foram analisadas as matrizes curriculares dos cursos de graduação dos 

profissionais analisados por este motivo, não é sabido qual foi o grau de exposição desses 

profissionais às disciplinas relacionadas à ciência do exercício. 
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6 CONCLUSÃO   

 

 

Este é o primeiro estudo a avaliar a presença de conceitos errados sobre conteúdos 

relacionados à ciência do exercício em profissionais da saúde. A partir dos resultados obtidos, 

podemos concluir que os professores de educação física, fisioterapeutas e nutricionistas 

apresentam importantes conceitos errados sobre consumo máximo de oxigênio, bioenergética e 

desempenho físico em elevadas altitudes. Em contrapartida, apresentam bom conhecimento nos 

assuntos relacionado à avaliação e ao treinamento da aptidão física. Se considerarmos que o 

candidato ao realizar o processo classificatório tenha afinidade com as disciplinas relacionadas à 

ciência do exercício, a situação pode ser pior do que a encontrada se considerarmos os outros 

profissionais de saúde, tais como, médicos e enfermeiros ou mesmo os educadores físicos, 

fisioterapeutas e nutricionistas que não atuem diretamente com a ciência do exercício. 

Seja como for, os resultados aqui apresentados reforçam a necessidade de 

programas de formação continuada em disciplinas relacionadas à ciência do exercício (p.ex.: 

fisiologia do exercício) para profissionais da saúde, a fim de minimizar a falta de conhecimento e 

maximizar o serviço prestado por esses profissionais. Considerando que atualmente é 

indiscutível os benefícios do exercício físico regular como ferramenta para programas de 

prevenção e tratamento de doenças crônicas não-transmissíveis é importante que os profissionais 

da saúde tenham o correto conhecimento da aplicabilidade dos conceitos inerentes à ciência do 

exercício. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO A: Parecer consubstânciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 



32 

 

 

 
 

 

 



33 

 

 

7.2 ANEXO B: Title page do artigo em processo de redação e que será submetido à 

Advances in Physiology Education 

 

Title page 

Misconceptions evaluation about sport exercise science between health professionals: a 

cross sectional study 

 

Acácia Gonçalves Ferreira Leal
1
, Rodrigo Luiz Vancini

2
, Antonio Carlos da Silva

3
, Marília 

dos Santos Andrade
3
, Claudio Andre Barbosa de Lira

4 

 

1
Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicada à Saúde, Regional Jataí, Universidade Federal de Goiás, Jataí, 

Brazil. 

2
Centro de Educação Física e Desporto, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Brazil. 

3
Departamento de Fisiologia, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brazil. 

4
Setor de Fisiologia Humana e do Exercício, Faculdade de Educação Física e Dança, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, Brazil. 

Running head: Knowledge about exercise physiology 

Correspondence to: 

Claudio Andre Barbosa de Lira, Ph.D 

Faculdade de Educação Física e Dança – Universidade Federal de Goiás 

Campus Samambaia, Caixa Postal 131, CEP: 74001-970, Goiânia (GO), Brazil 

Phone: +55-62-3521-1141 

E-mail: andre.claudio@gmail.com 

 

 

 

 

 



34 

 

 

8 REFERÊNCIAS 

 

Afzal MN. Students misconception in respiratory physiology. J Ayub Med Coll. 2004;16(3):14-

6. 

 

American Diabetes Association. ADA. Physical activity/exercise and diabetes. Diabetes Care. 

2004;27:58-62. 

 

American Thoracic Society; American College of Chest Physicians. ATS/ACCP Statement on 

cardiopulmonary exercise testing. Am J Respir Crit Care Med. 2003;167:211-77. 

 

Ammann
 
BC, Knols RH,  Baschung P, De Bie RA, De Bruin ED. Application of principles of 

exercise training in sub-acute and chronic stroke survivors: a systematic review. BMC 

Neurology. 2014;14:167. 

 

Andersen P. Capillary density in skeletal muscle of man. Acta Physiol Scand. 1975;95:203-5. 

 

Armstrong N, Nerly BJ, McManus AM, Welsman JR. Prepubescent´s ventilatory resposnses to 

exercise with reference to sex and body size. Chest. 1997;112(6):1554-60. 

 

Astrand PO. Experimental studies of physical working capacityin relation to sex and age. 

Copenhagen: Ejnar Munksgaard; 1952. p. 23-27. 

 

Astrand PO, Rodahl K. Textbook of work physiology: physiological bases of exercise. 3rd ed. 

New York: McGraw Hill; 1986. p.605-10. 

 

Bacurau RFP, Belmonte MA, Seelaender MCL, Costa Rosa LFBP. Effect of a moderate intensity 

exercise training protocolo n the metabolismo f macrophages and lymphocytes of tumor-bearing 

rats. Cellular Biochemistry and Function. 2000;18:249-258. 

 

Baldwin KM. Research in the exercise sciences: Where do we go from here? J Appl Physiol 

2000;88:332-6. 

 

Barbanti VJ, TricolI V, Ugrinowitsch C. Relevância do conhecimento científico na prática do 

treinamento físico. Rev. paul. Educ. Fís. 2004;18:101-09. 

 

Bassett DR, Howley ET. Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of 

endurance performance. Med Sci Sports Exerc. 2000;32(1):70-84. 

 

Bauer UE, Briss PA, Goodman RA, Bowman BA. Prevention of chronic disease in the 21st 

century: elimination of the leading preventable causes of premature death and disability in the 

USA. Lancet. 2014;384(9937):45-52. 

 

Berlin JA, Colditz GA. A meta-analysis of physical activity in the prevention of coronary heart 

disease. Am J Epidemiol. 1990;132:639-646. 

 

Biggs J. Teaching for quality learning at university. 2nd ed. Buckinghamshir Berks, UK: Society 

for Research into Higher Education and Open Univerisity Press; 2003. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Afzal%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15631363
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15631363
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bauer%20UE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24996589
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Briss%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24996589
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goodman%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24996589
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bowman%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24996589
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24996589


35 

 

 

Borel B, Pepin V, Mahler DA, Nadreau E, Maltais F. Prospective validation of the endurance 

shuttle walking test in the context of bronchodilation in COPD. Eur Respir J. 2014;44(5):1166-

76. 

 

Blair SN. Sports medicine and exercise science in the 21
st
 century. Sports Med Bull. 1999;34:8. 

Bouchard C, Sarzynski MA, Rice TK, Kraus WE, Church TS, Sung YJ, Rao DC, Rankinen T. 

Genomic predictors of the maximal O₂ uptake response to standardized exercise training 

programs. J Appl Physiol. 2011;110(5):1160-70. 

 

Bourke L, Homer KE, Thaha MA, Steed L, Rosario DJ, Robb KA, Saxton JM, Taylor SJ. 

Interventions for promoting habitual exercise in people living with and beyond cancer. Cochrane 

Database Syst Rev. 2013;24:9-11. 

 

Brodal P, Ingjer F, Hermansen L. Capillary supply of skeletal muscle fibers in untrained and 

endurance-trained men. Am J Physiol. 1977;232:705-12. 

 

Brosse AL, Sheets ES, Lett HS, Blumenthal JA. Exercise and the treatment of clinical depression 

in adults: recent findings and future directions. Sports Med. 2002;32:741-60. 

 

Brown DW, Brown DR, Heath GW, Balluz L, Giles WH, Ford ES, Mokdad AH. Associations 

between physical activity dose and health-related quality of life. Med Sci Sports Exerc. 

2004;36(5):890-6. 

 

Burns HK, Foley SM. Building a foundation for an evidence-based approach to practice: 

teaching basic concepts to undergraduate freshman students. J Profess Nurs. 2005;21:351-357. 

 

Burr JF, Rowan CP, Jamnik VK, Riddell MC. The role of physical activity in type 2 diabetes 

prevention: physiological and practical perspectives. Phys Sportsmed. 2010;38(1):72-82.  

 

Carvalho H, West CA. Voluntary participation in an active learning exercise leads to a better 

understanding of physiology. Advan in Physiol Edu. 2011;35:53-58. 

 

Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise and physical fitness: 

definitions and distinctions for health-related research. Public Health Reports. 1985;100(2):126-

131. 

 

Cliff WH. Case study analysis and the remediation of misconceptions about respiratory 

physiology. Advan in Physiol Edu. 2006;30:215-223.  

 

Cobra, Marcos. Marketing básico: uma abordagem brasileira. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

Coetzee A. Alternative conceptions concerning interference and diffraction of Light 

[dissertation]. Johannesburg: University of the Witwatersrand; 1998. 

 

Collings PJ, Wijndaele K, Corder K, Westgate K, Ridgway CL, Dunn V, Goodyer I, Ekelund U, 

Brage S. Levels and patterns of objectively measured physical activity volume and intensity 

distribution in UK adolescents: the ROOTS study. Int J Behav Nutr Phys Act. 2014;24:11:23. 

 

Conti AA, Macchi C. Protective effects of regular physical activity on human vascular system. 

Clin Ter. 2013;164(4):293-4. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borel%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25186261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pepin%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25186261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mahler%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25186261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nadreau%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25186261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maltais%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25186261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25186261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bouchard%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21183627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sarzynski%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21183627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rice%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21183627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kraus%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21183627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Church%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21183627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sung%20YJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21183627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rao%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21183627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rankinen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21183627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bourke%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24065550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Homer%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24065550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thaha%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24065550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Steed%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24065550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosario%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24065550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robb%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24065550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saxton%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24065550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taylor%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24065550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24065550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24065550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brown%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15126726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brown%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15126726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heath%20GW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15126726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Balluz%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15126726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Giles%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15126726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ford%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15126726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mokdad%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15126726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15126726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Burr%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rowan%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jamnik%20VK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Riddell%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20424404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20424404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Collings%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24564949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wijndaele%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24564949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Corder%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24564949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Westgate%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24564949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ridgway%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24564949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dunn%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24564949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goodyer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24564949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ekelund%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24564949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brage%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24564949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24564949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24045510


36 

 

 

 

Cooper K. O programa aeróbico para o bem estar total. 4a ed. Rio de Janeiro: Nórdica; 1982. 

 

Cooper ES. Prevention: the key to progress. Circulation. 1993;87:1430-1433. 

Costill DL, Daniels J, Evans W, Fink W, Krahenbuhl G, Saltin B. Skeletal muscle enzymes and 

fiber composition in male and female track athletes. J Appl Physiol. 1976;40:149-54. 

 

Craig NP, Norton KI, Bourdon PC, Woolford SM, Stanef T, Squires B, Olds TS, Conyers RA, 

Walsh CB. Aerobic and anaerobic indices contributing to track endurance cycling performance. 

Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1993;67(2):150-8. 

 

Currie KD, Dubberley JB, McKelvie RS, MacDonald MJ. Low-volume, high-intensity interval 

training in patients with CAD. Med Sci Sports Exerc. 2013;45(8):1436-42. 

 

Donovan WJ, Nakhleh MB. J.Students’ Use of Web-Based Tutorial Materials and Their 

Understanding of Chemistry Concepts. Chemical Education. 2001;78(7):975-980. 

 

Duit R, Treagust D. Conceptual change – a powerful framework for improving science teaching 

and learning. Int. J. Sci. Educ. 2003;25:671-688. 

 

Durand G, Tsismenakis AJ, Jahnke SA, Baur DM, Christophi CA, Kales SN. Firefighters' 

physical activity: relation to fitness and cardiovascular disease risk. Med Sci Sports Exerc. 

2011;43(9):1752-9.  

 

Durstine JL, Grandjean PW, Cox CA, Thompson PD. Lipids, lipoproteins, and exercise. J 

Cardiopulm Rehabil. 2002;22:385-98. 

 

Ehsani AA. Exercise in patients with hypertension. Am J Geriatr Cardiol. 2001;10(5):253-9, 273. 

 

Farinatti PTV, Monteiro WD. Fisiologia e avaliação funcional. 4°ed. Rio de Janeiro: Sprint; 

2000.  

 

Fitzpatrick KA, Campisi J. A multiyear approach to student-driven investigations in exercise 

physiology. Adv Physiol Educ. 2009;33:349-355.  

 

Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA, Chaitman B, Eckel R, Fleg J. et al. Exercise standards 

for testing and training. Circulation. 2001;104:1694-1740. 

 

Franchini E, Takito MY, Bertuzzi RCM. Fisiologia do exercício para estudantes de educação 

física: uma análise quantitativa de dois métodos de exposição de conteúdos. Revista Mackenzie 

de Educação Física e Esporte. 2008;7(1).  

 

Fries JF, Witter J, Rose M, Cella D, Khanna D, Morgan-DeWitt E. Item response theory, 

computerized adaptive testing, and PROMIS: assessment of physical function. J Rheumatol. 

2014;41(1):153-8. 

 

Gaillard TR, Sherman WM, Devor ST, Kirby TE, Osei K. Importance of aerobic fitness in 

cardiovascular risks in sedentary overweight and obese African-American women. Nurs Res. 

2007 Nov;56(6):407-15. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Craig%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8223521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Norton%20KI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8223521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bourdon%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8223521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Woolford%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8223521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stanef%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8223521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Squires%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8223521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olds%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8223521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Conyers%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8223521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Walsh%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8223521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8223521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Currie%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23470301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dubberley%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23470301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McKelvie%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23470301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=MacDonald%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23470301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23470301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ehsani%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11528283
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11528283
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fries%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24241485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Witter%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24241485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rose%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24241485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cella%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24241485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khanna%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24241485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morgan-DeWitt%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24241485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24241485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gaillard%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18004187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sherman%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18004187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Devor%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18004187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kirby%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18004187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Osei%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18004187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18004187


37 

 

 

Gandolphi LR, Okazaki KM, Nozoe KT, Polesel DN, Andersen ML, Tufik S. Influence of sleep 

disorders on television viewing time, diabetes and obesity. Diabet Med. 2014;11. 

 

Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee IM, Nieman DC, Swain 

DP; American College of Sports Medicine (ACSM). Quantity and Quality of Exercise for 

Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in 

Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise. Medicine & Science in Sports & 

Exercise. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(7):1334-59. 

 

García-Hermoso A, Saavedra JM, Escalante Y. Effects of exercise on functional aerobic capacity 

in adults with fibromyalgia syndrome: A systematic review of randomized controlled trials. J 

Back Musculoskelet Rehabil. 2014;18. 

 

Ghorayeb N, Carvalho T, Lazzoli JK. Atividade física não-competitiva para a população. In: 

Ghorayeb N, Barros Neto TL. O exercício: preparação fisiológica, avaliação médica, aspectos 

especiais e preventivos. São Paulo: Atheneu; 1999.  

 

Glynn SM. Explaining science concepts: a teaching with analogies model. In: The Physiology of 

Learning Science, edited by Glynn SM, Yeany RH, Briton BK. Hillsdale, NY: Erlbaum; 1991. 

 

Hasanli M, Nikooie R, Aveseh M, Mohammad F. Prediction of aerobic and anaerobic capacities 

of elite cyclists from changes in lactate during isocapnic buffering phase. J Strength Cond Res. 

2014;20. 

 

Helelo TP, Gelaw YA, Adane AA. Prevalence and Associated Factors of Hypertension among 

Adults in Durame Town, Southern Ethiopia. PLoS One. 2014;9(11). PLoS One. 2014 Nov 

21;9(11). 

 

Henige K. Use of concept mapping in an undergraduate introductory exercise physiology course. 

Adv Physiol Educ. 2012;36:197-206. 

 

Hill AV, Lupton H. Muscular exercise, lactic acid, and the supply and utilization of oxygen. Q. J. 

Med. 1923;16:135-171. 

 

Hill AV, Long CNH, Lupton H. Muscular exercise, lactic acid and the supply and utilisation of 

oxygen: Parts VII-VIII. Proc. Roy. Soc. 1924;97:155-176. 

 

Howley ET. Type of activity: resistance, aerobic and leisure versus occupational physical 

activity. Med Sci Sports Exerc. 2001;33:364-9. 

 

Hui SSC, Yuen PY. Validity of the modified back-saver sit-andreach test: a comparison with 

other protocols. Med Sci Sports Exerc. 2000;32:1655-9. 

 

Hurley BF, Hagberg JM. Optimizing health in older persons: aerobic or strength training? 

American College of Sports Medicine Series: Exercise and Sport Sciences Reviews. 1998;26:61 

89. 

 

Husebo AM, Dyrstad SM, Mjaaland I, Soreide JA, Bru E. Effects of scheduled exercise on 

cancer-related fatigue in women with early breast cancer. The Scientific World Journal. 

2014;(2014). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gandolphi%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25307170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Okazaki%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25307170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nozoe%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25307170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Polesel%20DN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25307170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Andersen%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25307170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tufik%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25307170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25307170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quantity+and+Quality+of+Exercise+for+Developing+and+Maintaining+Cardiorespiratory%2C+Musculoskeletal%2C+and+Neuromotor+Fitness+in+Apparently+Healthy+Adults
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garc%C3%ADa-Hermoso%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25408119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saavedra%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25408119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Escalante%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25408119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25408119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25408119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hasanli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nikooie%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aveseh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mohammad%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25144132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Helelo%20TP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25415321
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gelaw%20YA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25415321
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adane%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25415321
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25415321
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prevalence+and+Associated+Factors+of+Hypertension+among+Adults+in+Durame+Town%2C+Southern+Ethiopia.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huseb%C3%B8%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24563628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huseb%C3%B8%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24563628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dyrstad%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24563628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mjaaland%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24563628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=S%C3%B8reide%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24563628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bru%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24563628


38 

 

 

 

Inal M, Akyuz F, Turgut A, Getsfrid W. Effect of aerobic and anaerobic metabolism on free 

radical generation swimmers. Med Sci Sports Exerc. 2001;33(4):564-567. 

Ingram C, Wessel J, Courneya KS. Women's perceptions of home-based exercise performed 

during adjuvant chemotherapy for breast cancer. Eur J Oncol Nurs. 2010;14(3):238-43. 

 

Jacobs G. Word usage misconceptions among first-year university physics students. Int. J. Sci. 

Educ. 1989;11:395-399. 

 

Janz KF. Validation of the CSA accelerometer for assessing children’s physical activity. 

Medicine and Science in Sports and Exercise. 1994;26(3):369-375. 

 

Karacabey K. Effect of regular exercise on health and disease. Neuro Endocrinol Lett. 

2005;26(5):617-23. 

 

Katch V, Weltman A, Sady S, Freedson P. Validity of the relative percent concept for equating 

training intensity. Eur J Appl Physiol. 1978;39:219-27. 

 

Kary B. Common misconceptions perpetuated. Adv Physiol Educ. 2008;32:244-245. 

 

Kenney WH, Wilmore JH, Costill DL. Fisiologia do Esporte e do Exercício. 5ª ed. São Paulo: 

Manole; 2013. 

 

Kig AC, Martin JE. Aderência ao exercício. In: Blair SN, editor. American College of Sport 

Medicine (ACSM). Prova de esforço e prescrição de exercício. Rio de Janeiro: Revinter; 1994. 

 

Kim DY, Seo BD, Kim DJ. Effect of Walking Exercise on Changes in Cardiorespiratory Fitness, 

Metabolic Syndrome Markers, and High-molecular-weight Adiponectin in Obese Middle-aged 

Women. J Phys Ther Sci. 2014;26(11):1723-1727. 

 

Konstantinos A, Barkoukis V, Tsormpatzoudis C. Does the theory of planned behavior elements 

mediate the relationship between perceived constraints and intention to participate in physical 

activities? A study among older individuals. European Review of Aging and Physical Activity. 

2007;4(1):39-48. 

 

Kruk J. Physical activity and health. Asian Pac J Cancer Prev. 2009;10(5):721-8. 

 

Lackland DT, Voeks JH. Metabolic syndrome and hypertension: regular exercise as part of 

lifestyle management. Curr Hypertens Rep. 2014;16(11):492. 

 

Lakka TA, Venalainen JM, Rauramaa R, Salonen R, Tuomilehto J, Salonen JT. Relation of 

leisure-time physical activity and cardiorespiratory fitness to the risk of acute myocardial 

infarction in mem. N Engl J Med. 1994;330:1549-54. 

 

Lamb DR. Physiology of exercise. New York: MacMillan Publishing; 1978:465. 

 

Larsen S, Skaaby S, Helge JW, Dela F. Effects of exercise training on mitochondrial function in 

patients with type 2 diabetes. World J Diabetes. 2014;5(4):482-92. 

 

Laughlin MH. Cardiovascular response to exercise. Advan in Physiol Edu. 1999:277:S244. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ingram%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20236860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wessel%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20236860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Courneya%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20236860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karacabey%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16264392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16264392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20DY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25435686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Seo%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25435686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25435686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25435686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kruk%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20104958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20104958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lackland%20DT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25190022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Voeks%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25190022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25190022


39 

 

 

 

Lee CD, Blair SN. Cardiorespiratory fitness and smoking--related and total cancer mortality in 

men. Med Sci Sports Exerc. 2002;34(5):735-739. 

Lehmann R, Kaplan V, Bingisser R, Bloch KE, Spinas GA. Impact of physical activity on 

cardiovascular risk factors in IDDM. Diabetes Care. 1997;20:1603-11. 

 

Li CL, Lai YC, Tseng CH, Lin JD, Chang HY. A population study on the association between 

leisure time physical activity and self-rated health among diabetics in Taiwan. BMC Public 

Health. 2010;26(10):277. 

 

Lima MDO. Qualidade de Vida Relacionada as Atividades Física. Recife: ED/UFPE; 2002. 

 

Loudon CP, Corroll V, Butcher J, Rawsthorne P, Bernstein CN. The effects of physical exercise 

on patients with Crohn's disease. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3):697-703. 

 

Lujan HL, DiCarlo SE. Too much teaching, not enough learning: what is the solution? Adv 

Physiol Educ. 2006;30:17-22. 

 

Luz MR, Oliveira GA, Da Poian AT. Glucose as the sole metabolic fuel: overcoming a 

misconception using conceptual change to teach the energy-yielding metabolism to Brazilian 

high school students. Biochem Mol Biol Educ. 2013;41(4):224-31. 

 

Malina RM. Top 10 research questions related to growth and maturation of relevance to physical 

activity, performance, and fitness. Res Q Exerc Sport. 2014;85(2):157-73. 

 

Matsudo SM, Matsudo VK. Efeitos benéficos da atividade física na aptidão física e saúde mental 

durante o drocesso de envelhecimento. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde. 

2001;5(2):60-76. 

 

Matsuo T, Saotome K, Seino S, Shimojo N, Matsushita A, Iemitsu M, Ohshima H, Tanaka K, 

Mukai C. Effects of a low-volume aerobic-type interval exercise on   O2máx and cardiac mass. 

Med Sci Sports Exerc. 2014;46(1):42-50. 

 

Mazo GZ, Lopes MA, Benedetti TB. Atividade física e o idoso: concepção gerontológica. Porto 

Alegre: Sulina; 2006. 

 

Mazzeo RS, Cavanagh P, Evans WJ, Fiatarone M, Hagberg J, Mcauley E, et al. Exercise and 

physical activity for older adults. Med Sci Sports Exer. 1998;29: 992-1008. 

 

Mazzeo RS. Physiological responses to exercise at altitude. Sports Medicine. 2008;38(1):01-08. 

 

McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Fisiologia do exercício energia, nutrição e desempenho. 7. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2011. 

  

McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and Human 

Performance. Naltimore, Md: Lippincott Williams & Wilkins. 2010:p.188 

 

McAuley E, Rudolph D. Physical activity, aging, and psychological well-being. J Aging Phys 

Act. 1995;3:67-96. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20500890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lai%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20500890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tseng%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20500890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lin%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20500890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20500890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20500890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20500890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Loudon%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10086654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Corroll%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10086654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Butcher%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10086654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rawsthorne%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10086654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bernstein%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10086654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10086654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Luz%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23868377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oliveira%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23868377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Da%20Poian%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23868377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23868377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Malina%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25098012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25098012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matsuo%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23846165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saotome%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23846165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Seino%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23846165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shimojo%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23846165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matsushita%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23846165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iemitsu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23846165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ohshima%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23846165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tanaka%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23846165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mukai%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23846165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23846165


40 

 

 

Michael JA. Students’ misconceptions about perceived physiological responses. Adv Physiol 

Educ. 1998;19(1):90-98. 

 

Michael JA, Richardson D, Rovick A, Modell H, Bruce D, Horwitz B, Hudson M, Silverthorn D, 

Whitescarver S, Williams S. Undergraduate students’ misconceptions about respiratory 

physiology. Adv Physiol Educ. 1999;22(1):127-135. 

 

Michael JA. Misconceptions–what students think they know. Adv Physiol Educ. 2002;26-1:5-6. 

 

Michael JA, Wenderoth MP, Modell HI, Cliff W, Horwitz B, McHale P, Richardson D, 

Silverthorn D, Williams S, Whitescarver S. Undergraduates’ understanding of cardiovascular 

phenomena. Adv Physiol Educ. 2002;26: 72-84. 

 

Michael JA. Where’s the evidence that active learning works? Adv Physiol Educ. 2006;30:159-

167. 

 

Michael J. What makes physiology hard for students to learn? Results of a faculty survey. Adv 

Physiol Educ. 2007;31:34-40. 

 

Michael J, Modell H, McFarland J, Cliff W. The “core principles” of physiology: what should 

students understand? Adv Physiol Educ. 2009;33:10-16. 

 

Milani RV, Lavie CJ, Mehra MR, Ventura HO. Understanding the basics of cardiopulmonary 

exercise testing. Mayo Clin Proc. 2006;81:1603-11.  

 

Ministério da saúde. Indicadores demográficos. Brasil; 2014 [citado 2014 out 18]. Disponível 

em: < http://www2.datasus.gov.br/datasus/Estatisticas_tabnet/Mtab2014.htm>. 

 

Mitchell JH, Sproule BJ, Chapman CB. The physiological meaning of the maximal oxygen 

intake test. J. Clin. Invest. 1958;37:538-547. 

 

Modell HI. How can we help students learn respiratory physiology? Am. J. Physiol. 

1997;273:68-S74. 

 

Modell HI. How to help students understand physiology? Emphasize general models. Adv 

Physiol Educ. 2000;23:101-107. 

 

Modell HI, Michael JA, Adamson T, Goldberg J, Horwitz BA, Bruce DS, Hudson ML, 

Whitescarver AS, Williams S.  Helping undergraduates repair faulty mental models in the 

student laboratory. Adv Physiol Educ. 2000;23:82–90. 

 

Morton JP. Teaching the sport sciences: is it time for us to “teach” in the way that we do 

research. Sport Exerc Scient. 2007a;11:10-11. 

 

Morton JP. The active review: one final task to end the lecture. Adv Physiol Educ. 

2007b;31:236-237. 

 

Morton JP, Doran DA, MacLaren DP. Common student misconceptions in exercise physiology 

and biochemistry. Adv Physiol Educ. 2008;32:142-146. 

 

http://www2.datasus.gov.br/datasus/Estatisticas_tabnet/Mtab2014.htm


41 

 

 

Nahas MV. Obesidade: controle de peso e atividade física. Londrina: Midiograf; 1999.  

 

Nahas MV. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida: conceitos e sugestões para um estilo 

de vida ativo. 6° ed. Londrina: Midiograf; 2013. 

 

Nevill A, Rouland T, Goff D, Martel L, Ferrone L. Scarling or normaling maximum oxygen 

uptake to predict 1-mile run time in boys. Eur J Appl Physiol. 2004;92(3):285-8. 

 

Nóbrega ACL, Freitas EV, Oliveira MAB, Leitão MB, Lazzoli JK, Nahas RM et al. 

Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e da Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia: Atividade Física e Saúde no Idoso. Rev Bras Med 

Esporte. 1999;5(6). 

 

Nordquist L. Physiology education and the linguistic jungle of science. Adv Physiol Educ. 

2008;32:173-174. 

 

Novak JD, Canas AJ. The theory underlying concept maps and how to construct and use them. 

technical report IHMC cmap tools 2006-01. Rev. 01-2008. Pensacola, FL: Florida Institute for 

Human and Machine Cognition; 2008. 

 

Oladimeji AM, Fawole O, Nguku P, Nsubuga P. Prevalence and factors associated with 

hypertension and obesity among civil servants in Kaduna, Kaduna State, June 2012. Pan Afr 

Med J. 2014;21(18) Suppl 1:13. 

 

Oliveira GA, Sousa CR, Da Poian AT, Luz MRM. Students’ misconception about energy 

yielding metabolism: glucose as the sole metabolic fuel. Adv Physiol Educ. 2003;27:97-101. 

   

Oliveira JM, Mesquita DM, Hermes-Lima M. What's on the news? The use of media texts in 

exams of clinical biochemistry for medical and nutrition students. Biochem Mol Biol 

Educ.2010;38(2):85-90. 

 

Palizvan MR, Nejad MR, Jand A, Rafeie M. Cardiovascular physiology misconceptions and the 

potential of cardiovascular physiology teaching to alleviate these. Med Teach. 2013;35(6):454-8. 

 

Palmer D. Exploring to link between students’ scien tific and nonscientific conceptions. Science 

Education. 1999;83:639-653. 

 

Palmer D. Students’ alternative conceptions and scientifi-cally acceptable conceptions about 

gravity. International Jour nal of Science Education. 2001;23:691-706. 

 

Pelaez NJ, Boyd DD, Rojas JB, Hoover MA. Prevalence of blood circulation misconceptions 

among prospective elementary teachers. Adv Physiol Educ. 2005;29:172-181. 

 

Péronnet F, Aguilaniu B. Physiological significance and interpretation of plasma lactate 

concentration and pH in clinical exercise testing. Rev Mal Respir. 2014;31(6):525-51. 

 

Perry TL, Mann JI, Lewis-Barned NJ, Duncan AW, Waldron MA, Thompson C. Lifestyle 

intervention in people with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM). Eur J Clin Nutr. 

1997;51:757-63. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oladimeji%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25328632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fawole%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25328632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nguku%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25328632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nsubuga%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25328632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25328632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25328632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Palizvan%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23464839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nejad%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23464839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jand%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23464839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rafeie%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23464839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23464839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=P%C3%A9ronnet%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25012038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aguilaniu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25012038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25012038


42 

 

 

Perry MC, Dufour CR, Tam IS, B'chir W, Giguère V. Estrogen-Related Receptor-α Coordinates 

Transcriptional Programs Essential for Exercise Tolerance and MuscleFitness. Mol Endocrinol. 

2014;28(12):2060-2071. 

 

Petruzzello SJ, Landers DM, Hatfield BD, Kubitz KA, Salazar W. A meta-analysis on the 

anxiety-reducing effects of acute and chronic exercise. Outcomes and mechanisms. Sports Med. 

1991;11:143-82. 

 

Pollock ML, Gaesser GA, Butcher JDMD, Dishman RK, Franklin BA, Garber CE; ACSM 

Position Stand: The Recommended Quantity and Quality of Exercise for Developing and 

Maintaining Cardiorespiratory and Muscular Fitness, and Flexibility in Healthy Adults. 

Medicine & Science in Sports & Exercise. 1998;30(6):975-991. 

 

Powell KE, Thompson PD, Caspersen CJ, Kendrick JS. Physical activity and the incidence of 

coronary heart disease. Annu Rev Public Health. 1987;8:253-287. 

 

Powers SK, Howley ET. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao 

desempenho. 6. ed. São Paulo: Manole; 2009. 

 

Pozehl BJ, Duncan K, Hertzog M, McGuire R, Norman JF, Artinian NT, Keteyian SJ. Study of 

adherence to exercise in heart failure: the HEART camp trial protocol. BMC Cardiovasc Disord. 

2014;14(1):172. 

 

Pratt D, O'Brien BJ, Clark B. Oxygen uptake in maximal effort constant rate and interval 

running. ScientificWorldJournal. 2013;1. 

 

Rebar AL, Duncan MJ, Short C, Vandelanotte C. Differences in health-related quality of life 

between three clusters of physical activity, sitting time, depression,anxiety, and stress. BMC 

Public Health. 2014;14:1088. 

 

Robergs RA, Roberts SO. Princípios fundamentais de fisiologia do exercício: fisiologia do 

exercício: para aptidão, desempenho e saúde. São Paulo: Phorte; 2002. 

 

Robison S et al. New records in human power. Science. 1938;85:409-410. 

 

Rognmo O, Moholdt T, Bakken H, Hole T, Molstad P, Myhr NE, Grimsmo J, Wisloff U. 

Cardiovascular risk of high- versus moderate-intensity aerobic exercise in coronary heart disease 

patients. Circulation. 2012;126(12):1436-40. 

 

Rosner B. Fundamentals of biostatistics. 5ª ed. Duxbury: Thonsom Learning; 2000. 

 

Rother ET, Braga MER. Como elaborar sua tese: estrutura e referências. 2ª ed. Rev e ampl. São 

Paulo; 2005. 

 

Rowell LB. Human circulation: regulation during physical Stress. New York: Oxford University 

Press; 1986. 

 

Ruo B, Rumsfeld JS, Hlatky MA, Liu H, Browner WS, Whooley MA: Depressive symptoms and 

health-related quality of life. JAMA J Am Med Assoc. 2003;290:215-221.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perry%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25361393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dufour%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25361393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tam%20IS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25361393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=B%27chir%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25361393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gigu%C3%A8re%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25361393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25361393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pratt%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24288501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O%27Brien%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24288501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clark%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24288501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24288501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rebar%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25330921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duncan%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25330921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Short%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25330921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vandelanotte%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25330921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25330921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25330921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rognmo%20%C3%98%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22879367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moholdt%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22879367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bakken%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22879367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hole%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22879367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=M%C3%B8lstad%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22879367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Myhr%20NE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22879367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grimsmo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22879367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wisl%C3%B8ff%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22879367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22879367


43 

 

 

Saltin B, Strange S. Maximal oxygen uptake: “old” and “new” arguments for a cardiovascular 

limitation. Med. Sci. Sports Exerc. 1992;24:30-7. 

 

Shaban N, Kenno KA, Milne KJ. The effects of a 2 week modified high intensity interval 

training program on the homeostatic model of insulin resistance (HOMA-IR) in adults with type 

2 diabetes. J Sports Med Phys Fitness. 2014;54(2):203-9. 

 

Sharkey BJ. Condicionamento físico e saúde. 5ª ed. Porto Alegre: ArtMEd; 2006. 

 

Shimizu M, Myers J, Buchanan N, Walsh D, Kraemer M, McAnley P. The ventilatory threshold: 

method, protocol and evaluator agreement. Am Heart J. 1991;122:509-16. 

 

Siegel PZ, Brackbill RM, Heath GW, Paffenbarger Junior RS, Hyde RT, Wing AL, Lee I-M, 

Jung DL, Kampert JB. The association of changes in physical-activity level and other lifestyle 

characteristics with mortality among men. N Engl J Med.1993;328:538-545. 

 

Simonson SR. Making students do the thinking: team-based learning in a laboratory course. Adv 

Physiol Educ. 2014;38(1):49-55. 

 

Smekal G, Von Duvillard SP, Pokan R, Hofmann P, Braun WA, Arciero PJ, Tschan H, Wonisch 

M, Baron R, Bachl N. Blood lactate concentration at the maximal lactate steady state is not 

dependent on endurance capacity in healthy recreationally trained individuals. Eur J Appl 

Physiol. 2012;112(8):3079-86. 

 

Smith JP III, Disessa AA, Rochelle J. Misconceptions reconceived: a constructivist analysis of 

knowledge in transition. J Learn Sci. 1993;3:115-163. 

 

Spiro RJ, Feltovich PJ, Coulson RL, Anderson DK. Multiple analogies for complex concepts: 

antidotes for analogy-induced misconception in advanced knowledge acquisition. In: Similarity 

and Analogical Reasoning, edited by S. Vosniadou and A. Ortony. Cambridge, UK: Cambridge 

Univ. Press; 1989;498–531. 

 

Taber K. Chemistry lessons for universities?: A review of constructivist ideas. University 

Chemistry Education. 2000;4:63-72. 

 

Talbot LS, Neylan TC, Metzler TJ, Cohen BE. The mediating effect of sleep quality on the 

relationship between PTSD and physical activity. J Clin Sleep Med. 2014;10(7):795-801. 

 

Tanaka K, Watanabe H, Konishi Y, Mitsuzono R, Tanaka S, Fukuda T, Nakadomo F. 

Longitudinal associations between anaerobic threshold and distance running performance. Eur J 

Appl Physiol. 1986;55:248-52. 

 

Tanaka H, Monahan KD, Seals DR. Age-predicted maximal hert rate revisited. Journal 

American College Cardiology. 2001;37(1):153-156. 

 

Tarnus E, Catan A, Verkindt C, Bourdon E. Evaluation of maximal O2 uptake with 

undergraduate students at the University of La Reunion. Adv Physiol Educ. 2011;35:76-81. 

 

Taylor HL, Buskirk E, Henschel A. Maximum oxygen intake as an objective measure of cardio-

respiratory performance. J. Appl. Physiol. 1955;8:73-80. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shaban%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24509992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kenno%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24509992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Milne%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24509992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24509992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simonson%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24585470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24585470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24585470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smekal%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=von%20Duvillard%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pokan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hofmann%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Braun%20WA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arciero%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tschan%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wonisch%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wonisch%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baron%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bachl%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22194004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Talbot%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25024659
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Neylan%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25024659
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Metzler%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25024659
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cohen%20BE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25024659
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25024659


44 

 

 

Toigo AM, Moreira MA. Relatos de experiência sobre o uso de mapas conceituais como 

instrumento de avaliação em três disciplinas do curso de educação física. Experiências em 

Ensino de Ciências. 2008;3(2):7-20. 

 

Tokmakidis SP, Touvra AM, Douda HT, Smilios I, Kotsa K, Volaklis KA. Training, detraining, 

and retraining effects on glycemic control and physical fitness in women with Type 2 Diabetes. 

Horm Metab Res. 2014. 

 

Tsai JC, Yang HY, Wang WH, Hsieh MH, Chen PT, Kao CC, Kao PF, Wang CH, Chan P. The 

beneficial effect of regular endurance exercise training on blood pressure and quality of life in 

patients with hypertension. Clin Exp Hypertens. 2004;26(3):255-65. 

 

US Department of Health and Human Services. Surgeon General’s report on physical activity 

and health. From the Centers for Disease Control and Prevention. JAMA. 1996:276:522. 

 

Van Liew C, Santoro MS, Chalfant AK, Gade S, Casteel DL, Tomita M, Cronan TA. The good 

life: assessing the relative importance of physical, psychological, and self-efficacy statuses on 

quality of well-being in osteoarthritis patients. Arthritis. 2013;(2013). 

 

Varma VR, Tan EJ, Wang T, Xue QL, Fried LP, Seplaki CL, King AC, Seeman TE, Rebok GW, 

Carlson MC. Low-intensity walking activity is associated with better health. J Appl Gerontol. 

2014;33(7):870-87. 

 

Veiga MD, Costa Pereira D, Maskill R. Teachers’ language and pupils’ ideas in science lessons: 

can teachers avoid reinforcing wrong ideas? Int J Sci Educ. 1989;11:465-479. 

 

Wandersee JH, Mintzes JA, Novak JD. Research on alternative conceptions in science. In: 

Handbook of Research on Science Teaching and Learning, edited by D. L. Gabel. New York: 

Macmillan; 1994. p.131-210. 

 

Wasserman K, McIlroy MB. Detecting the threshold of anaerobic metabolism in cardiac patients 

during exercise. Am J Cardiol. 1964;14:844-52. 

 

Wasserman K, Whipp BJ, Koyl SN, Beaver WL. Anaerobic threshold and respiratory gas 

exchange during exercise. J Appl Physiol. 1973;35:236-43. 

 

Wasserman K, Hansen J, Sue D, Casaburi R, Whipp B. Principles of exercise testing and 

interpretation. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. 

 

Waterman MR, Wiecha JM, Manne J, Tringale SM, Costa E, Wiecha JL. Utilization of a free 

fitness center-based exercise referral program among women with chronic disease risk factors. J 

Community Health. 2014;39(6):1179-85. 

 

Wilber RL, Stray Gundersen J, Levine BD. Effect of hypoxic “dose” on physiological responses 

and sea-level performance. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2007;39(9):1590-1599. 

 

Yfanti C, Nielsen AR, Akerström T, Nielsen S, Rose AJ, Richter EA, Lykkesfeldt J, Fischer CP, 

Pedersen BK. Effect of antioxidant supplementation on insulin sensitivity in response to 

endurance exercise training. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2011;300(5):E761-70. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsai%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15132303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15132303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15132303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hsieh%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15132303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20PT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15132303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kao%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15132303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kao%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15132303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15132303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15132303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15132303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Liew%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24455247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santoro%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24455247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chalfant%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24455247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gade%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24455247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Casteel%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24455247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tomita%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24455247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cronan%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24455247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24455247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Varma%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24652915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tan%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24652915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24652915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xue%20QL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24652915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fried%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24652915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Seplaki%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24652915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=King%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24652915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Seeman%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24652915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rebok%20GW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24652915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carlson%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24652915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24652915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Waterman%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24752958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wiecha%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24752958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Manne%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24752958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tringale%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24752958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Costa%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24752958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wiecha%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24752958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24752958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24752958


45 

 

 

Zago AS, Gobbi S. Valores normativos da aptidão funcional de mulheres de 60 a 70 anos. 

Revista Brasileira de Ciência e Movimento. 2003;11(2):77-86. 

 

Zaitune MPA. et al. Fatores associados ao sedentarismo no lazer em idosos, Campinas, São 

Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro; 2007;23(6) [citado 2007 jul 18]. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php>.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Abstract 

 

Regular practice of regular exercise has been increasingly seen as an important tool for the 

prevention and treatment of chronic diseases related to sedentary lifestyle. In addition, regular 

physical exercise is an important tool for the improvement of physical fitness attributes such as 

strength, muscle endurance and power, cardiorespiratory endurance and others. Physical exercise 

effects, acute or chronic are investigated in exercise science. The exercise science is the science 

of the techniques and methods used in assessing the suitability and fitness of individuals and 

teams. Additionally, are the disciplines related to exercise science investigating the benefits of 

exercise. However, these goals are achieved only if the exercise is prescribed and well oriented. 

For this reason it is very important that the health professional has the right knowledge of the 

concepts and use of the disciplines related to exercise science. Goal:To assess the knowledge of 

disciplines related to exercise science in health care professionals. Methods: the evidence of 

health professionals were analyzed who participated in the qualifying process for entry into the 

Specialization Course in Exercise Physiology, Federal University of São Paulo conducted 

between 2004 and 2008. In total, the evidence of 300 physiotherapists were evaluated, 705 

physical education teachers and 142 nutritionists. For the purposes of the study, questions were 

analyzed on maximal oxygen uptake (  O2 máx) (4 questions), assessment of physical fitness (3 

questions), physical training (2 questions), bioenergy (1 questions) and exercise in special 

conditions (1 questions).Results:The results of this study reveal ignorance of health professionals 

about some concepts related to exercise science (eg.: maximal oxygen consumption).Conclusion: 

This scenario is worrisome because the benefits of regular exercise are achieved only if it is 

prescribed and well oriented.The results of this study reinforce the need for continuing education 

of health professionals in order to minimize the lack of knowledge on subjects related to exercise 

science and maximixar the service provided by these professionals.However, professionals 
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reviewed here, have a good knowledge in matters related to assessment and physical fitness 

training.  


