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Introdução: A aptidão cardiorrespiratória é um importante componente da aptidão
física relacionada tanto à saúde quanto ao desempenho. É considerada o componente
mais importante da aptidão física pela sua associação com doenças crônicas não
transmissíveis. Uma adequada aptidão cardiorrespiratória é condição básica para o
bom desempenho profissional, especialmente em se tratando de profissionais de saúde,
especificamente o profissional de educação física. Objetivo: Identificar o perfil de
aptidão cardiorrespiratória de ingressantes do curso de Educação Física,
classificando-os quanto às normas de referência. Metodologia: O presente estudo é
transversal, de campo, descritivo e de abordagem quantitativa. Foram selecionados
todos os 28 alunos ingressantes do curso de Educação Física do 1º semestre de 2017,
sendo 11 do sexo feminino e 15 masculino, sendo que dois alunos desistiram em
função de limitações musculoesqueléticas. Foi utilizado o PAR-Q (questionário de
prontidão para atividades físicas), para identificação de possíveis casos de
impossibilidade de realização dos testes. Após, foram submetidos a avaliação
antropométrica, para caracterização do grupo, com determinação da composição
corporal. Para identificação da aptidão cardiorrespiratória, foi aplicado o teste de
corrida de 2.400 metros, de Cooper. Resultados: O grupo feminino apresentou idade
média de 23 anos e gordura relativa de 28,2%, enquanto o grupo masculino apresentou
média de 22,6 anos e gordura relativa de 14,3%. De acordo com os critérios de aptidão
cardiorrespiratória da American Heart Association, o grupo feminino obteve resultado
médio de 28,29 ml/kg/min-1, classificado como “Fraco”, enquanto o grupo masculino
obteve resultado médio de 42,39 ml/kg/min-1, classificado como “Regular”. Já
considerando a distribuição por frequência dos alunos da amostra, segundo as normas
da mesma associação, 20% das mulheres se enquadram na classificação “Muito fraca”,
60% “Fraca” e apenas 20% como “Regular”; enquanto 60% dos homens foram
classificados como “Regular” e 40% como “Bom”. Conclusão: Pelos resultados
apresentados, conclui-se que os ingressantes do curso de Educação Física não
apresentaram desempenho adequado para o que se espera de estudantes dessa área,
sendo que o grupo feminino apresentou resultado preocupante, com todas elas
classificadas nas categorias “regular”, “fraca” e “muito fraca”.
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