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“O sentido de nossa vida está em questão no futuro que nos espera; não 

sabemos quem somos se ignoramos quem seremos: aquele velho, aquela 

velha, reconheçamo-nos neles. Isto é necessário, se quisermos assumir em 

sua totalidade nossa condição humana.”  

(Beauvoir ,1990 p.12)   
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RESUMO 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo comparar o efeito de três modelos de 

intervenção no nível de atividade física de lazer de uma coorte de idosos 

residentes na região da Vila Clementino no Município de São Paulo. 

Metodologia: Foram incluídos 142 indivíduos, com 60 anos ou mais, 

participantes da coorte do Projeto EPIDOSO. Os participantes foram 

randomizados obedecendo à uma distribuição por sexo e idade e a seguir 

foram alocados em três grupos: Grupo intervenção mínima – GIM (n = 84), 

Grupo intervenção com aconselhamento médico – GPM (n = 25) e Grupo 

intervenção com aconselhamento individual e encaminhamento para 

equipamentos – GAE (n = 33). O desfecho “atividade física de lazer” foi 

avaliado por meio da versão longa do “Questionário Internacional de Atividade 

Física - IPAQ” em quatro momentos: basal (2008/2009), pré-intervenção 

(2012/2013), pós-intervenção 1 (três meses) e pós-intervenção 2 (6 meses). 

Para comparações entre os grupos e momentos utilizou-se ANOVA One-Way , 

qui-quadrado e análise de medidas repetidas com nível de significância de 5%. 

Resultados: No momento basal, 31% dos avaliados eram fisicamente ativos 

no lazer, este número se manteve estável por um período de 4 anos apenas 

com intervenção mínima. Após realizadas as diferentes intervenções, o GAE foi 

mais efetivo tanto no aumento percentual de indivíduos fisicamente ativos 

quanto no aumento da média de minutos por semana de atividade comparada 

aos demais grupos após 3 e 6 meses. Conclusão: Intervenção individualizada 

de aconselhamento com maior suporte e baseada em estratégia motivacional e 

encaminhamento para programas é efetiva  tanto a curto quanto a longo prazo 

e aparece como uma estratégia potencialmente eficaz para ser implementada 

em larga escala, especialmente na atenção primária à saúde.  

PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física. Promoção da Saúde. Exercício Físico. 

Aconselhamento. Envelhecimento. Efetividade de Intervenções. Atenção 

Primária à Saúde. 
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Novais FV. Physical activity promotion for older adults: from diagnosis to action 

[Thesis]. São Paulo (SP), Brasil: Escola Paulista de Medicina, Universidade 

Federal de São Paulo; 2014. 

 

ABSTRACT 

Objective: This study compared the effectiveness of three intervention 

strategies at the leisure-time physical activity level in an older adults cohort that 

live in the Vila Clementino region in São Paulo city. Methods: In this study 142 

subjects with 60 years or older were included, and all from of the cohort 

EPIDOSO Project. The subjects were randomly assigned, obeying a gender 

and age distribution, and then divided into three groups: Minimal Intervention 

Group - GIM (n = 84), Physician Prescription Intervention Group - GPM (n = 25) 

and Intervention Group with individual counseling and referral to equipment - 

GAE (n = 33). The outcome "leisure-time physical activity" was evaluated by the 

long version of the "International Physical Activity Questionnaire - IPAQ" in four 

periods: baseline (2008/2009), pre-intervention (2012/2013), post-intervention 1 

(three months) and post-intervention 2 (6 months). Differences between 

conditions and times in the groups were assessed with one-way ANOVA, chi-

square and repeated measures analysis with a significance level of 5%. 

Results: 31% of the subjects at baseline were evaluated as physically active 

during leisure-time, this number has been stable for a period of four years only 

with minimal intervention. After different interventions were done, the GAE 

group was more effective in both increasing percentage of physically active 

individuals and of average minutes per week of activity compared to the other 

groups after 3 and 6 months. Conclusions: These results demonstrate that 

individualized counseling intervention with great support and based on 

motivational approaches and referral to programs are effective in both the short- 

and long-term, becoming potentially effective to be implemented on a large-

scale, especially in primary health care. 

 

KEYWORDS: Physical Activity. Health Promotion. Exercise. Counseling. Aging. 

Effectiveness of Interventions. Primary Health Care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O envelhecimento da população é destacado pela Organização Mundial 

da Saúde como um dos maiores triunfos da humanidade e também como um 

dos grandes desafios (World Health Organization, 2002a). A saúde é sem 

dúvida um desses grandes desafios. A transição demográfica veio 

acompanhada por uma transição epidemiológica, deslocando as principais 

causas de morte para doenças e agravos não transmissíveis (Brasil, 2005) o 

que aumenta a necessidade de acompanhamento e controle nos centros de 

atenção primária à saúde (Crews, Zavotka, 2006; Naughton, Bennett, Feely, 

2008; Brasil, 2008; Louvison et al., 2008). Pode-se ver nestes então, um local 

central na promoção de bons hábitos de vida como uma dieta saudável e 

atividade física (Fox et al., 1997; Estabrooks, Glasgow, Dzewaltowski, 2003; 

Siqueira et al., 2008). 

Dentro da multidimensionalidade que envolve o processo de 

envelhecimento, a prática de atividade física regular (AFR) é considerada uma 

medida muito eficaz capaz de proporcionar um grande impacto positivo na 

independência funcional e na qualidade de vida dos idosos (American College 

of Sports Medicine, 1998; World Health Organization, 2004; US. Department of 

Health and Human Services, 2008). Apesar disso, os índices de inatividade 

física continuam atingindo patamares alarmantes em todo o mundo e tendem a 

aumentar com o avanço da idade (Kruger, Carlson, Buchner, 2007; Hallal et al., 

2012; Sun, Norman, While, 2013; Brasil, 2014; Hamrik et al., 2014).  

Trazendo para a realidade do Município de São Paulo, 72% dos adultos 

são considerados insuficientemente ativos no lazer (Brasil, 2014), mais 

especificamente com a população idosa, um estudo feito com a população do 

Projeto Epidemiologia do Idoso - EPIDOSO (Ramos et al., 1998) objetivando 

conhecer o nível de atividade física no lazer dos idosos da Vila Clementino e os 

fatores associados a ele mostrou que 73% dos avaliados não realizavam 150 

minutos ou mais de atividades físicas no lazer, e destes, 78% não utilizavam 

nem 10 minutos de seu tempo livre durante a semana com atividades físicas 

em prol de sua saúde (Novais, 2009). 
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Com esta realidade, é imprescindível desenvolver ações para promover 

um estilo de vida ativo para o indivíduo idoso e intervenções como 

aconselhamento e encaminhamento para programas de atividade física feito 

por médicos ou outros profissionais nas visitas ao cuidado primário à saúde 

têm sido testadas com relativo sucesso (King, 2001; Conn et al., 2003; Lawton 

et al., 2008; Opdenacker et al., 2008; Grandes et al., 2009; Kallings et al., 

2009a,b; Lin et al., 2010; Elley et al., 2011; Pavey et al., 2011; Orrow et al., 

2012;  Anokye, Lord, Fox-Rushby, 2014), no entanto, a maior parte dos estudos 

vêm sendo desenvolvidos em países de alta renda e  as mudanças a longo 

prazo são inconsistentes na literatura (Goldstein et al., 1999; van der Bij, 

Laurant,  Wensing, 2002; Taylor et al., 2004; Pavey et al., 2011; Hallal et al., 

2012a).  

Este estudo se insere na proposta do projeto EPIDOSO  de conhecer 

para intervir (Ramos et al., 1998) e se justifica pela importância em se 

desenvolver ações efetivas de promoção de atividade física como forma de 

minimizar as ações do tempo na independência funcional e cognitiva, 

aumentando os índices de qualidade de vida e reduzindo assim o risco de 

morte entre os idosos da região da Vila Clementino e também servindo de 

modelo de intervenção a ser expandido na prática em centros de atenção 

primária à saúde.  
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1.1. Hipóteses 
 

 

As hipóteses levantadas neste estudo são de que intervenções baseadas 

em aconselhamento educativo variando em método e intensidade são efetivas 

no aumento do nível de atividade física a curto e longo prazo e que um 

programa de aconselhamento individualizado com maior suporte traz melhores 

resultados a longo prazo comparados aos aconselhamentos breves para 

idosos residentes na região da Vila Clementino no Município de São Paulo.  
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2. OBJETIVOS 

  

2.1. Objetivo geral 
 

Este estudo teve como objetivo comparar o efeito de três modelos de 

intervenção no nível de atividade física no lazer de uma coorte de idosos 

residentes na região da Vila Clementino no Município de São Paulo (região do 

estudo).  

 

2.2. Objetivos específicos 
 

- Analisar as modificações no nível de atividade física no lazer e os fatores 

associados a elas em idosos residentes na região do estudo após quatro anos 

de inclusão na coorte com intervenção mínima de atividade física; 

 

- Identificar equipamentos destinados à promoção de atividade física para a 

população idosa da região do estudo; 

 

- Realizar intervenções motivacionais para aumentar os níveis de atividade 

física no lazer baseadas no aconselhamento individual com três diferentes 

estímulos: aconselhamento breve por escrito, aconselhamento médico oral e 

por escrito e aconselhamento individualizado com encaminhamento para 

equipamentos de atividade física da região; 

 

- Verificar a efetividade das intervenções na evolução do nível de atividade 

física no lazer a curto prazo (3 meses após a avaliação pré-intervenção) e a 

longo prazo (6 meses após a avaliação pré-intervenção).   
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Serão discutidos a seguir, os dados da literatura que embasaram este 

estudo, fazendo referência ao envelhecimento populacional, às mudanças 

epidemiológicas decorrentes desse processo, às políticas públicas e iniciativas 

de promoção de saúde para o idoso e ao papel da atenção primária neste 

contexto. Também será abordada a dimensão e as conseqüências da 

inatividade física e a promoção de atividade física para idosos na atenção 

primária à saúde. 

 

3.1. Demografia e epidemiologia do envelhecimento 
 

3.1.1. Transição demográfica e envelhecimento populacional 
 

 Parece simples entender quando se pensa no cerne da transição 

demográfica como a passagem de uma sociedade rural e tradicional com altas 

taxas de natalidade e mortalidade para uma sociedade urbana e moderna com 

baixas taxas de natalidade e mortalidade. Mas tal fenômeno, não é tão 

simplista assim, envolve complexas interações resultantes da sua dinâmica 

durante longos períodos e trazem importantes mudanças nas estruturas 

populacionais.  

 Pensando em estágios de transição, alguns países e regiões tiveram 

uma iniciação precoce como os países da Europa Ocidental, outros tiveram 

uma iniciação tardia como os países da América Latina e Caribe, e ainda 

existem aqueles que não iniciaram a sua transição como a maior parte dos 

países africanos cuja estrutura da população é essencialmente jovem (Lebrão, 

2007). Atualmente, as populações mais envelhecidas estão em países 

desenvolvidos, mas a maioria das pessoas idosas, dada a sua acelerada taxa 

de crescimento, reside em países em desenvolvimento (United Nations, 2013).  

 Neste contexto de transição demográfica destaca-se o envelhecimento 

populacional como mudança na estrutura etária da população produzida por 

um aumento da frequência relativa das pessoas mais velhas (Carvalho, Garcia, 
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2003) que varia consideravelmente em intensidade e profundidade entre países 

e regiões (United Nations, 2013). 

O envelhecimento populacional é uma força demográfica poderosa e 

transformadora. Em breve, teremos mais idosos do que crianças e conviver 

com pessoas em extrema velhice será algo bem mais natural do que nunca 

(World Health Organization, 2011; United Nations, 2013). Mas para entender a 

realidade em que se vive e o que está por vir é necessário voltar um pouco no 

tempo e acompanhar o processo de transição demográfica no mundo e 

particularmente no Brasil como um bom representante do que vem ocorrendo 

em países em desenvolvimento.  

A passagem para uma sociedade mais envelhecida em nosso país não 

pode mais ser considerado um fato novo ou algo que está por vir. Há décadas 

especialistas vêm projetando a realidade em que se vive hoje. Ramos, Veras e 

Kalache (1987) discutindo a questão do envelhecimento populacional dentro do 

contexto do “Terceiro Mundo”, com ênfase na realidade brasileira, destacaram 

o fato de que, desde 1940, o grupo etário com 60 anos ou mais era o que 

proporcionalmente mais crescia na população brasileira, ainda projetaram que 

o grupo etário de 0 a 14 anos, que em 1960 representava 44% da população, 

continuaria decrescendo em termos proporcionais, e o grupo etário com 60 

anos ou mais manteria sua progressiva evolução passando de 5% em 1960 

para uma representação prevista de 14% em 2025. 

Tal fenômeno populacional não acontece de forma igualitária em todo o 

mundo (Figura 1). Nos países desenvolvidos, a exemplo da França, este 

processo ocorreu de forma lenta e gradual, demorando 115 anos (1865-1980) 

para elevar de 7 para 14% a proporção de pessoas com 65 anos ou mais, este 

ritmo  permitiu a estas sociedades um maior preparo em suas políticas sociais 

e de saúde. Já na maior parte dos países em desenvolvimento, observa-se um 

rítimo mais intenso, por exemplo, o mesmo processo que a França levou 115 

anos o Brasil levará apenas 21 (2011-2032), o que exige uma rápida adaptação 

a esta nova realidade (Kinsella, 2000; World Health Organization, 2011). 
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Fonte: United Nations, World Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations, 

2012). 

 

O envelhecimento populacional é impulsionado principalmente por 

declínios na taxa de fecundidade. Com menos crianças entrando na população 

e as pessoas vivendo por mais tempo, temos uma proporção muito maior de 

idosos na população. O declínio na taxa de fecundidade também acontece com 

uma maior velocidade em países em desenvolvimento, em 1950 as mulheres 

tinham em média 6 crianças, em 2005 esta média caiu para 2,4 e em 2006, por 

exemplo, a taxa de fecundidade total era igual ou inferior à taxa de reposição, 

que seria de dois filhos por mulher, em 44 países menos desenvolvidos 

(Carvalho, Garcia, 2003; Dobriansky, Suzman, Hodes, 2007; The World Bank, 

2011; World Health Organization, 2011).  

No Brasil, esta dinâmica iniciou-se no começo dos anos 60 acentuando-

se na década seguinte dando início a um processo de desaceleração do 

crescimento populacional. Atualmente, a taxa de fecundidade está em torno de 

1,86 filhos por mulher, praticamente a taxa de reposicao populacional 

(Organização Pan-Americana de Saúde, 2012). 

A representação gráfica da pirâmide na figura 2 permite identificar o 

padrão etário da população brasileira e suas mudanças ao longo do tempo. 

Observa-se o acentuado estreitamento da base e alargamento do ápice 

Figura 1 - Exemplo velocidade da evolução da população total (em milhões) 
por grandes grupos etários em um país desenvolvido como a França e em 
desenvolvimento como o Brasil de 1950 a 2100. 
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decorrente do contínuo declínio dos níveis de fecundidade no Brasil e, em 

menor parte, da queda da mortalidade no período. A Região Sudeste é uma 

das mais evelhecidas do país com 8,1% da população representada por 

pessoas com 65 anos ou mais de idade (Brasil, 2011a). 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010 (Brasil, 2011). 

 

O aumento do tempo médio de vida é uma das maiores conquistas da 

humanidade. Durante a primeira metade do século XX, a mortalidade na 

América Latina e Caribe diminuiu lentamente. Entre 1950 a 1955, a expectativa 

de vida ao nascer na região era de apenas 52 anos, a partir de então, começou 

a aumentar de forma significativa atingindo uma ampliação de 21,6 anos em 

média ao longo dos últimos 60 anos passando para 73,4 anos entre 2005 e 

2010. Estes números são maiores do que de outras regiões em 

desenvolvimento e chega muito perto da esperança média de vida na Europa 

(The World Bank, 2011). No Brasil, a expectativa de vida ao nascer é de 73,2 

anos (77,0 para mulheres e 69,4 para homens) (Organização Pan-Americana 

de Saúde, 2012). 

Com relação à expectativa de vida nas idades mais avançadas, entre 

2010 e 2015, em nível mundial, as pessoas que completam 60 anos de idade 

Figura 2 – Reprodução da composição da população residente total, por sexo 
e grupos de idade - Brasil - 1991/2010. 
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podem esperar viver mais 20 anos. Mas, este indicador também é variável de 

acordo com a região, sendo 23 anos adicionais para regiões mais 

desenvolvidas e 17 a 19 anos para as menos desenvolvidas. Com todo este 

cenário de maior longevidade, projeta-se também  um rápido crescimento no 

número de pessoas centenárias, de aproximadamente 441 mil em 2013 para 

3,4 milhões em 2050 (United Nations, 2013). 

A maioria dos idosos são mulheres e a predominância do sexo feminino 

tende a aumentar com a idade.  Em 2013, a proporção mundial era de 85 

homens para cada 100 mulheres com 60 anos ou mais e apenas 62 homens 

para cada 100 mulheres na faixa etária dos 80 anos ou mais. As projeções 

populacionais indicam que esta diferença deve permanecer durante as 

próximas décadas, apesar de uma redução ser esperada no futuro seguindo 

uma tendência observada atualmente em países desenvolvidos (United 

Nations, 2013). 

Entre 1970 e 2025, espera-se um crescimento de 223%, ou em torno de 

694 milhões, no número de pessoas idosas em todo o mundo. Em 2025, 

existirá um total de aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 

anos. Até 2050 haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em 

desenvolvimento (World Health Organization, 2002a; United Nations, 2013). 

Nos Estados Unidos da América as projeções indicam que em 2060 o 

número de pessoas com 65 anos ou mais de idade deverá aumentar para mais 

que o dobro, de 43,1 milhões em 2012 para algo em torno de 92 milhões de 

pessoas, com ênfase maior para a população com idade  igual ou superior a 85 

anos cuja projeção é de que atinja 4,3% da população total do país (United 

States Census Bureau, 2013). 

 Com toda esta perspectiva de envelhecimento populacional a criação de 

uma sociedade adequada aos interesses e necessidades dos mais velhos não 

pode ser adiada. Os indivíduos que atingirão a velhice em 2050 já entraram na 

força de trabalho, e as decisões que eles fazem durante a sua vida inteira 

enquanto adultos irão ser enquadradas pelas instituições existentes e previstas 

para fornecer segurança e saúde na velhice (The World Bank, 2011). 
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3.1.2. Transição epidemiológica no Brasil 
 

 O perfil de saúde da população mundial tem se alterado ao longo do 

tempo acompanhando a evolução demográfica populacional. O Brasil, embora 

ainda longe de resolver os problemas relacionados à infância, já se depara com  

as implicações sociais e de saúde decorrentes de um processo de 

envelhecimento comparável àquele experimentado pelos países desenvolvidos 

(Ramos, Veras, Kalache,1987). 

 A transição epidemiológica centra-se na complexa mudança, a longo 

prazo, dos padrões de saúde e doença bem como sobre as interações entre 

esses padrões e seus determinantes demográficos, econômicos e sociológicos 

(Omran, 2005).  

 Teoricamente, o processo englobaria três mudanças básicas: 

substituição das doenças transmissíveis por doenças não-transmissíveis e 

causas externas, deslocamento da carga de morbi-mortalidade dos grupos 

mais jovens aos grupos mais idosos e a transformação de uma situação em 

que predomina a mortalidade para outra na qual a morbidade é dominante 

(Frenk et al., 1991; Chaimowicz, 1997; Schramm et al., 2004). 

 Sociedades onde havia um predomínio de doenças agudas, 

principalmente infecciosas, com desfecho rápido (cura ou óbito) e tendência a 

beneficiar os grupos mais jovens, começam a superar tais enfermidades.  Ao 

sobreviverem a elas, começam a conviver com fatores de risco para doenças 

crônicas e na medida em que cresce o número de idosos e aumenta a 

expectativa de vida, tornam-se mais frequentes as complicações referentes a 

estas doenças crônicas que resultam em décadas de utilização dos serviços de 

saúde (Chaimowicz, 1997; Schramm et al., 2004). 

 No Brasil, a complexidade e a diversidade dos contextos 

epidemiológicos apontam para a necessidade de uma abordagem teórica mais 

flexível e de conteúdo menos determinista, pois apresenta em seu contexto 

inúmeras particularidades (Frenk et al., 1991; Schramm et al., 2004). 

 Nas primeiras quatro décadas do século XX, o Brasil apresentou 

características demográfico-sanitárias tipicamente de países em 

desenvolvimento, tendo como maior causa de mortalidade as doenças infecto-

contagiosas. No entanto, com os avanços na saúde pública tais como melhora 
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nas condições de saneamento, novos medicamentos e vacinas, a proporção de 

mortes por estas doenças vem apresentando modificações significativas, em 

1930, 46% de todas as mortes em capitais brasileiras foram causadas por 

doenças infecciosas, mas em 2007 este percentual tinha caído para 10% 

(Schmidt et al.,2011). 

 Mesmo com esse declínio relativo, verifica-se que não há um período de 

transição delimitado, não se pode falar em completo declínio das doenças 

transmissíveis, trata-se de um quadro complexo que envolve algumas doenças 

apresentando tendência declinante (como doença de Chagas, tétano e 

coqueluche) outras com quadro persistente (como tuberculose, hepatites virais, 

leptospirose, etc) e outras ainda consideradas emergentes e reemergentes 

(como influenza A, AIDS, dengue, ebola, etc). Temos então a existência de 

uma sobreposição entre o predomínio das doenças transmissíveis que 

continuam necessitando de controle e das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) que trazem novas necessidades associadas ao envelhecimento da 

população, desafiando duplamente o sistema de saúde (Chaimowicz, 1997; 

Schramm et al., 2004). 

 O processo de transição do perfil de saúde brasileiro, em função da 

ausência de uma resolução clara, por apresentar uma justaposição da 

morbimortalidade elevada para ambos os grupos, ou dupla carga de doenças, 

configura-se o que vem sendo chamado de transição prolongada (Frenk et al., 

1991). 

  O envelhecimento, a urbanização, os avanços tecnológicos, as 

mudanças sociais e econômicas e a globalização impactaram no modo de 

viver, trabalhar e se alimentar dos brasileiros. Como consequência, tem 

crescido a prevalência de fatores como a obesidade e o sedentarismo, 

concorrentes diretos para o desenvolvimento das DCNT (Duarte, Barreto, 

2012). Em 2013, mais da metade (50,8%) dos adultos em capitais brasileiras 

estavam com excesso de peso e 66,2% eram considerados insuficientemente 

ativos no lazer (Brasil, 2014). 

 No Brasil, as DCNT também são responsáveis por uma grande e 

crescente parcela da carga de doenças. No ano de 2005, cerca de 66% da 

carga de doenças no país se devia a DCNT (Brasil, 2005). Elas são também a 

principal causa de mortalidade no Brasil e foram responsáveis por 72% de 
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todas as mortes em 2007 (Schmidt et al., 2011; Organização Pan-Americana 

de Saúde, 2012). 

 O país apresenta fases distintas dessa transição, com polarização 

epidemiológica entre diferentes áreas geográficas e grupos sociais, cujas 

magnitudes das desigualdades sugerem um padrão assimétrico quanto aos 

diferenciais na exposição aos fatores de risco e no acesso aos bens e serviços 

de saúde ampliando as contradições em todo território nacional (Duarte et al., 

2002; Araujo, 2012). 

 Diante do exposto, é sempre relevante levantar questões fundamentais 

sobre como as pessoas estão envelhecendo. Se este processo de aumento 

dos anos de vida está sendo acompanhado por um período mais longo de boa 

saúde, engajamento social, produtividade, sensação de bem estar ou por 

doenças, incapacidade e dependência. 

 

3.2. Políticas públicas e iniciativas de promoção de saúde para o idoso e a 
importância da atenção primária à saúde nesse contexto 

 

O processo mundial de envelhecimento populacional e o aumento da 

expectativa de vida da população vêm exercendo substancial influência sobre o 

desenvolvimento e funcionamento das sociedades, de tal forma que todos os 

países tendem a incluir as possíveis repercussões deste cenário como 

assuntos prioritários no âmbito da saúde pública e da economia (Chaimowicz, 

1997; Parahyba, Veras, Melzer, 2005; The World Bank, 2011). 

 No Brasil, as demandas crescentes representam desafios importantes 

para a reestruturação do modelo assistencial que contemple a saúde do idoso 

de forma integral em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) (Veras, 2009). Esses desafios, como já discutido no 

capítulo anterior, são potencializados pela sobreposição de agendas do 

sistema de saúde, expressão de uma transição epidemiológica prolongada 

(Duarte, Barreto, 2012).  

 Ainda se vive em uma sociedade preocupada em curar doenças, 

demandando cada vez mais de cuidados de alto custo. Em se tratando do 

indivíduo idoso, é cada vez mais urgente que a capacidade funcional e 

cognitiva sejam usadas como indicadores para nortear a produção de cuidado 
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(Ramos, 2003; Veras, 2012) e devem estar em lugar de destaque na 

elaboração das políticas de saúde, pois a magnitude dos gastos com o sistema 

em decorrência do envelhecimento populacional será produto não somente do 

aumento de anos vividos pela população e sim de como estas pessoas estão 

vivendo os anos a mais (Brasil, 2011a; Veras, 2012). 

 O número de idosos necessitados de cuidados de longo prazo também 

deve aumentar nos próximos anos, de acordo com Veras (2012) isso pode ser 

atribuido ao crescente número de pessoas muito idosas, à saída da mulher da 

função de cuidadora principal deixando a tarefa para cuidadores formais e por 

fim ao aumento de fatores de risco para mulheres que antes eram 

majoritariamente masculinos, como álcool e estresse no trabalho. 

 Deste modo, assumem grande importância as políticas públicas com o 

intuito de possibilitar a assistência global à saúde do idoso e as políticas de 

promoção de saúde visando manter o indivíduo ativo na sociedade pelo maior 

tempo possível (Alexandre, Cordeiro, Ramos, 2009; Veras, 2009).  

 São muitas as iniciativas mundiais que ao longo do tempo se somam em 

um esforço comum de promover o envelhecimento bem sucedido. Em 1982, 

aconteceu em Viena na Áustria a Primeira Assembléia Mundial sobre o 

Envelhecimento. Nesta ocasião, discutiu-se que o aumento da população de 

idosos geraria novas necessidades sociais e foi aprovado o “Plano de Ação 

Internacional sobre o Envelhecimento”. Participaram do evento 170 países, 

entre eles o Brasil, onde se comprometeram a prover investimentos nas 

diferentes áreas relacionadas à população idosa (Organização das Nações 

Unidas - ONU, 1982).  

 Os objetivos da Assembléia embasaram a elaboração da Política 

Nacional do Idoso (PNI) no Brasil (lei n. 8842, de 4 de janeiro de 1994) que visa 

assegurar os direitos sociais do idoso (indivíduos com 60 anos ou mais) e criar 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade (Brasil, 1994).  

 Na área da saúde, essa lei estabelece a garantia da assistência nos 

diversos níveis de atendimento do SUS; a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde do idoso, por meio de programas e medidas 

profissionais; a adoção e aplicação de normas de funcionamento para as 

instituições geriátricas e similares; a elaboração de normas de serviços 
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geriátricos hospitalares; o desenvolvimento de cooperação entre secretarias 

estaduais, do Distrito Federal e municipais e entre os Centros de Referência 

em Geriatria e Gerontologia para treinamento de equipes interprofissionais; a 

inclusão da Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos 

públicos (federais, estaduais e municipais); a realização de estudos para 

detectar o caráter epidemiológico de determinadas doenças do idoso e a 

criação de serviços alternativos de saúde para o idoso. Estabelece ainda a 

inclusão da Gerontologia e da Geriatria como disciplinas curriculares nos 

cursos superiores, como competência dos órgãos e entidades públicas na 

implementação da Política Nacional do Idoso (Brasil, 1994).  

 Em 1995, a Organização Mundial da Saúde (OMS) renomeou seu 

“Programa de Saúde do Idoso” para “Envelhecimento e Saúde”, sinalizando 

uma importante mudança de orientação. O novo nome abrangia uma 

perspectiva de curso de vida, não mais compartimentalizava o idoso, uma vez 

que todos estamos envelhecendo e a melhor forma de garantir uma boa saúde 

para os futuros grupos de pessoas mais velhas é através da prevenção de 

doenças e promoção da saúde durante a vida (World Health Organization, 

2005). 

 Em 3 de julho de 1996 a lei da PNI foi regulamentada pelo decreto 1948 

que definiu as competências dos órgãos e entidades públicos na 

implementação da política. Além de estabelecer o fornecimento de 

medicamentos, órteses e próteses necessários para a reabilitação e a 

recuperação da saúde do idoso como uma das competências do Ministério da 

Saúde na implementação dessa política, em articulação com as Secretarias 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (Brasil, 1996). 

 A prioridade das políticas e pesquisas vem sendo buscar o 

“envelhecimento saudável”, reduzindo o número de anos de dependência e 

incapacidade dos idosos. O departamento de saúde americano (USDHHS) 

lançou em 1998 o “The Healthy People Report 2010” enfatizando entre os 

compromissos adicionar vida aos anos e não anos à vida. 

 O Ano Internacional dos Idosos (1999), cujo tema foi “o envelhecimento 

ativo faz a diferença” e em que foi lançado o “Movimento Global pelo 

Envelhecimento Ativo” foi um marco na evolução do trabalho da OMS sobre 

envelhecimento e saúde assumindo o compromisso de promover o 
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envelhecimento ativo como um componente indispensável de todos os 

programas de desenvolvimento (World Health Organization, 2005). 

O termo “envelhecimento ativo” tem sido largamente utilizado 

significando um processo de otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de 

uma sociedade que envelhece (World Health Organization, 2005). 

Um termo sinônimo seria “envelhecimento produtivo” em que, de acordo 

com Kalache (2008), os idosos estão promovendo e organizando estilos de 

vida que permitam sua participação ativa nos avanços econômicos e sociais de 

seus países, de modo a assegurar que eles sejam considerados mais 

contribuintes do que dependentes.  

No Brasil, em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395 anunciou a Política 

Nacional de Saúde do Idoso, a qual determina que os órgãos e entidades do 

Ministério da Saúde relacionados ao tema promovam a elaboração ou a 

readequação de planos, projetos e atividades na conformidade das diretrizes e 

responsabilidades nela estabelecidas (Brasil, 1999a). Essa política assume que 

o principal problema que pode afetar o idoso é a perda de sua capacidade 

funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais necessárias para 

realização de atividades da vida diária. 

 Em 2002, centenas de representantes governamentais reuniram-se 

novamente na Segunda Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento em 

Madrid na Espanha, abordando os desafios e celebrando os triunfos de um 

mundo em processo de envelhecimento. Nesta ocasião decidiu-se pela 

continuidade e reestruturação do agora “Plano de Ação Internacional de Madri 

para o Envelhecimento (PAIME)” reiterando o objetivo de garantir que a 

população mundial possa envelhecer com segurança e dignidade e que as 

pessoas mais velhas possam continuar participando em suas respectivas 

sociedades como cidadãos com plenos direitos (Organizações das Nações 

Unidas, 2002). 

 De acordo com o PAIME, os idosos deveriam ter acesso a serviços de 

saúde integrais e adequados às suas necessidades, que garantam uma melhor 

qualidade de vida na velhice, assim como a preservação de sua funcionalidade 

e autonomia. A Organização Pan-Americana da Saúde (2007) destacou, 

porém, que dos objetivos do PAIME para a saúde, pouco foi concretizado e que 
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em nenhum país da América Latina e do Caribe existem garantias específicas 

de um serviço integral de saúde para os idosos. 

 Também seguindo os moldes de tentar garantir aos idosos alguns 

benefícios como os relacionados à saúde, alimentação, justiça e transporte, foi 

aprovada no Brasil em outubro de 2003 a Lei Nº10.741 que regulamenta o 

Estatuto do Idoso (Brasil, 2003). Elaborado com intensa participação de 

entidades de defesa dos interesses dos idosos, tem como objetivo 

regulamentar os direitos assegurados à pessoa idosa, determinando as 

obrigações das entidades assistenciais e atribuindo penalidades nas situações 

de desrespeito ao idoso. Com relação à saúde, o artigo 15 do capítulo IV do 

referido estatuto assegura a atenção integral à saúde do idoso por intermédio 

do SUS. Garante ainda o “acesso universal e igualitário em conjunto articulado 

e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos” (Brasil, 2003). 

 Em maio de 2004, na 57ª Assembléia Mundial da Saúde foi aprovada a 

"Estratégia Global de Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde". Este 

documento foi desenvolvido com o objetivo de sensibilizar governos e 

populações para o crescente problema das DCNT e sua possível prevenção 

por meio da prática de atividade física e alimentação saudável (World Health 

Organization, 2004). 

 No Brasil, com base na Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS) que inclui a promoção de atividades físicas na agenda nacional, o 

Ministério da Saúde por meio da Portaria nº. 2.608, de 28 de dezembro de 

2005 destinou recursos a todos os estados da federação para investimento em 

projetos locais de incentivo à atividade física (Brasil, 2006a) o que levou à 

criação da Rede Nacional de Promoção de Atividade Física, inserida 

principalmente no contexto da atenção primária à saúde. 

 Entre os anos de 2005 e 2008, 469 cidades receberam financiamento do 

Ministério da Saúde. Em 2005, apenas as capitais foram financiadas e a partir 

de 2006 a iniciativa se expandiu com a abertura de editais para que qualquer 

município que tivesse uma proposta de intervenção em atividade física 

pudesse participar (Knuth et al., 2010). 
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 Também é importante considerar que o Ministério da Saúde brasileiro 

tem priorizado o monitoramento dos principais fatores de risco para DCNT e 

dentre eles a inatividade física. Desde 2006, o Sistema de Vigilância e Fatores 

de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) 

vem coletando anualmente dados sobre os níveis de atividade física da 

população residente nas capitais federais o que tem contribuído para o 

desenvolvimento e avaliação das políticas públicas de promoção de atividade 

física (Brasil, 2006b).   

 Em fevereiro de 2006, foi publicado, por meio da Portaria nº 399/GM, o 

documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde que contempla o Pacto pela 

Vida. Neste documento, a saúde do idoso aparece como uma das seis 

prioridades pactuadas entre as três esferas de governo. 

 O volume 7 da série "Pactos pela Saúde" traz a Política Nacional de 

Promoção da Saúde que tem por objetivo promover a qualidade de vida e 

reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes 

e condicionantes (modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 

educação, cultura, acesso a bens e serviços essenciais). Neste documento, 

podemos destacar o incentivo para que a atividade física esteja presente na 

atenção básica e na Estratégia de Saúde da Família (ESF).  

 No mesmo ano, A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa foi 

revisada e atualizada por meio da portaria no 2528 com o objetivo de readequá-

la ao contexto atual do panorama do campo da saúde. Coloca como finalidade 

primordial recuperar, manter e promover a autonomia e a independência do 

indivíduo idoso, direcionando medidas individuais e coletivas de saúde em 

consonância com os princípios e diretrizes do SUS. Define também que a 

atenção à saúde dessa população terá como porta de entrada a Atenção 

Básica/Saúde da Família, tendo como referência a rede de serviços 

especializada de média e alta complexidade.  

 A Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria GM 

nº 648 de 28 de março de 2006, caracteriza-se por desenvolver um conjunto de 

ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a 

proteção à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde (Brasil, 2006c). 
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 O “Center Disease Control” em 2007, no quinto volume do “The State of 

Aging and Helth in America”, coloca como prioridade oferecer meios para que o 

crescente número de idosos viva com qualidade e se mantenham produtivos e 

independentes. Este documento dá ênfase na prevenção do declínio cognitivo, 

de quedas, da dependência funcional e de doenças cardiovasculares. Visa 

também diminuir as desigualdades (principalmente étnicas), aumentar o nível 

de atividade física, a cobertura vacinal, o rastreamento de câncer de cólon e 

ainda melhorar a saúde bucal. 

 Devido ao aumento da prevalência, gravidade e impacto sobre os 

sistemas de saúde e sociedade, o tema das DCNT foi alvo de uma Reunião de 

Alto Nível realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro 

de 2011. Esta reunião resultou em uma declaração política (United Nations, 

2011) na qual os países-membros comprometeram-se a trabalhar para deter o 

crescimento das DCNT com ações de prevenção dos seus principais fatores de 

risco e garantia de atenção adequada à saúde dos pacientes (Malta, Silva 

Junior, 2012). 

 Em consonância com as iniciativas globais, o governo brasileiro visando 

ampliar o comprometimento com o tema, lançou em 2011 o “Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

no Brasil, 2011-2022”. O plano define e prioriza as ações e os investimentos 

necessários, estabelece metas e compromissos a serem assumidos pelo 

Brasil, objetivando reduzir a carga das DCNT, bem como a exposição a fatores 

de risco como tabagismo, consumo de álcool, ingestão de sal e inatividade 

física (Brasil, 2011b; Morais Neto, Silva Junior, 2011). 

 Em maio de 2012, a Assembleia Mundial da Saúde (AMS 65) aprovou 

uma meta mundial de redução de 25% da mortalidade prematura por doenças 

crônicas não transmissíveis entre os anos de 2015 e 2025 e elencou quatro 

principais fatores de risco a serem priorizados: consumo de tabaco, consumo 

nocivo de álcool, alimentação não saudável e inatividade física (World Health 

Organization, 2012a). 

 Uma das metas globais foi a redução de 10% da prevalência de 

atividade física insuficiente em adolescentes e em adultos (World Health 

Organization, 2012b). Sendo esta meta apoiada pelo Brasil em seu plano com 

a proposta de aumento da prevalência de atividade física no lazer de 14,9% em 
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2010 para 22% em 2022 (Brasil, 2011b; Malta, Morais Neto, Silva Junior, 

2011). 

 O Ministério da Saúde (MS) brasileiro, em parceria com universidades 

brasileiras e americanas, tem selecionado algumas intervenções específicas de 

promoção de atividade física para serem avaliadas. Baseado em um conjunto 

de evidências levantadas pelo Projeto Guia (Simões et al., 2009; Hallal et al., 

2009a,b; Mendonça, Toscano, Oliveira, 2009; Reis et al., 2010; Hoehner et al., 

2013), foi lançado pelo MS o Programa Academia da Saúde, que visa oferecer 

infra-estrutura, equipamentos e recursos humanos para estimular e orientar as 

pessoas em atividades físicas. A meta é que sejam finalizadas até este ano 

4000 Academias de Saúde e estas intervenções estejam integradas com a 

atenção primária à saúde (Malta, Silva Júnior, 2012). 

 Em um balanço do primeiro ano da implantação do Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT no Brasil nos anos de 2011 e 

2012, Malta e colaboradores (2013), relataram ser de grande destaque as 

ações de vigilância e monitoramento das metas por meio do Sistema VIGITEL, 

as ações de promoção da saúde no enfrentamento à inatividade física por meio 

do Programa Academia da Saúde (Malta, Silva Júnior, 2012) e avaliação dos 

programas de atividade física por meio de uma revisão de evidências em 

experiências selecionadas (Brasil, 2011c). 

 A OMS sustenta que os países poderão lidar bem com o 

envelhecimento, desde que os governos e a sociedade civil direcionem 

esforços para a aplicação de políticas e programas que melhorem a saúde, a 

participação social e a segurança dos cidadãos em todas as fases da vida. 

Especialmente nos países em desenvolvimento, ajudar as pessoas seguirem 

sãs e ativas enquanto envelhecem, mais que um luxo, é uma absoluta 

necessidade (World Health Organization, 2002).  

 

3.3. Inatividade física: dimensão do problema e consequências 

 

 O corpo humano foi projetado para o movimento. Ossos, músculos e 

articulações formam uma poderosa máquina que em qualquer idade pode ter 

problemas ao se tornar inativa. Necessitamos nos movimentar regularmente 
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durante toda a vida para a manutenção de uma boa saúde. Atividade física é 

caracterizada como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura 

esquelética que demande um gasto energético acima do basal (Caspersen, 

Powell, Christenson, 1985), sendo assim, ela faz parte do nosso dia a dia, ou 

pelo menos, deveria fazer.  

 Para um adulto, 30 minutos de engajamento em atividades físicas 

moderadas além das atividades da vida diária em pelo menos cinco dias na 

semana é o suficiente para melhorar e manter vários aspectos relacionados à 

saúde (World Health Organization, 2010; Garber et al., 2011). Pode até parecer 

pouco tendo em vista que temos disponíveis 1440 minutos em um dia, seria 

muito fácil disponibilizar 2% de tempo para nos exercitar, para fazer algo a 

mais por nossa saúde, para melhorar nossa aptidão física tão necessária para 

preservar a autonomia e a independência que são frequentemente destacados 

como elementos chave para um envelhecimento bem-sucedido. Mas a 

realidade nos mostra algo bem diferente. 

 

3.3.1. Dimensão do problema: prevalência, tendências e fatores 
associados à inatividade física  

 

 Em uma recente revisão sistemática para identificar a extensão global do 

nível de atividade física de idosos, Sun, Norman e While (2013) incluíram 53 

estudos publicados a partir do ano de 2000. Encontraram que a porcentagem 

de idosos que não cumpriam o que tem sido recomendado em relação à 

atividade física no lazer (AFL) variava entre 32,5 a 93,7%.  

 Somente 12% dos idosos norte-americanos faziam 30 minutos de 

atividade física em 5 dias por semana e 65% reportaram nenhuma AFL (U.S. 

Department of Health and Human Services, 2000). 

Uma grande proporção da população adulta da Nova Zelândia também 

permanece inativa, um inquérito de base populacional indicou que menos da 

metade dos adultos neozelandezes (48%) atendem as recomendações de 

atividades físicas (Sport and Recreation New Zealand, 2008). 

 Na América Latina, 43% da população acima de 15 anos era 

considerada inativa fisicamente, com a prevalência variando entre 16% na 

Guatemala e 65% na Argentina (Hallal et al., 2012). 
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 Os elevados percentuais de indivíduos insuficientemente ativos no lazer 

têm se mostrado uma constante em muitos estudos brasileiros, variando de 

70,3% em Florianópolis (SC) para 94% entre homens idosos na cidade de São 

Paulo (Mello, Fernandez, Tufik, 2000; Florindo et al., 2001; Monteiro et al., 

2003; Dias-da-Costa et al., 2005; Pitanga, Lessa, 2005; Joia, Ruiz, Donalisio, 

2007; Zaitune et al., 2007; Benedetti et al., 2008; Zaitune et al., 2010; Giehl et 

al., 2012; Mourão et al., 2013; Rocha et al., 2013; Brasil, 2014; Corrêa, Silva, 

Rombaldi, 2014; Pitanga et al., 2014; Rech et al., 2014).  

 O Sistema VIGITEL (Vigilância de fatores de risco e proteção para 

doenças crônicas por inquérito telefônico), estudo para estimativa sobre 

frequência e distribuição sóciodemográfica de fatores de risco e proteção para 

doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal 

em sua última atualização demonstrou que a freqüência de adultos que não 

praticam atividade física suficiente no lazer continua elevada em todas as 

cidades estudadas, colocando São Paulo como a capital com maior percentual 

de pessoas insuficientemente ativas no lazer no Brasil (72%). Considerando a 

população total de pessoas com mais de 65 anos nas capitais pesquisadas, o 

percentual vai para 77,7% (Brasil, 2014). 

 Utilizando dados do Suplemento de Saúde da PNAD de 2008, Knuth e 

cols (2011) destacaram que um em cada cinco brasileiros com idade igual ou 

superior a 14 anos não pratica qualquer AF (seja no trabalho, lazer, 

deslocamento ou domicílio) e encontraram uma prevalência de 89,5% de 

indivíduos que não atingem os níveis recomendados de AFL. 

Atividade física sustentada ao longo do tempo está associada com 

melhora da sobrevida e envelhecimento saudável em idosos (Almeida et al., 

2014). Embora a pesquisa com idosos tenha aumentado substancialmente nos 

últimos anos, a literatura sobre tendências temporais de AFL nesta faixa etária 

ainda é muito pequena. A literatura científica é considerada recente acerca das 

tendências temporais da prática de atividades físicas de uma maneira geral e 

esses dados parecem estar concentrados em determinadas regiões e 

principalmente nos países desenvolvidos (Hallal et al., 2012b).  

Algumas pesquisas têm demonstrado um incremento no percentual de 

indivíduos envolvidos em AFL (Knuth, Hallal, 2009). Na Inglaterra, Stamatakis, 

Ekelund e Wareham (2007) avaliaram a atividade ocupacional, doméstica, 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a    38 

 

Novais FV. Promoção de atividade para idosos: do diagnóstico à ação. [Tese]. São Paulo: Escola Paulista 
de Medicina, Universidade Federal de São Paulo; 2014.  
 

caminhada e participação em esportes. A faixa etária incluída no estudo foi 

acima de 16 anos e os inquéritos ocorreram entre 1991 e 2004. Houve maior 

inserção em esportes em todas as faixas etárias, com destaque para adultos 

entre 35 e 49 anos, com aumento de 26 para 42,6% em homens e de 25,1 para 

35,4% entre as mulheres. Houve maior prevalência de adultos atingindo as 

recomendações de atividade física no período. Mudanças metodológicas no 

instrumento durante os inquéritos, principalmente para a caminhada e atividade 

doméstica, levaram os autores a concluir que existe falha nas tendências 

temporais nas práticas de atividades físicas na Inglaterra.  

A atividade física foi avaliada a cada cinco anos, de forma transversal 

em um período total de 25 anos em adultos do leste finlandês (Barengo et al., 

2002). Os domínios lazer, trabalho e deslocamento ao trabalho foram 

estimados. Nas atividades ligadas ao lazer houve incremento de atividade 

física. Nos homens, houve aumento de 13 para 25% de atividades 

consideradas intensas e em mulheres o aumento foi de 10 para 18%. 

Avaliar as tendências da atividade física também foi objetivo de um 

estudo na Suiça com 9320 pessoas de 35 a 74 anos. Verificaram uma 

tendência significativa para o aumento da atividade física ao longo de 10 anos 

(1999-2009). A tendência para o aumento da atividade física foi mais 

acentuada ao longo dos últimos anos do estudo (Guessous et al., 2014). 

No Canadá, dados coletados em pesquisas nacionais no período de 

1981 a 2005 mostraram que a AFL aumentou significativamente para todos os 

grupos (Craig et al., 2004; Juneau, Potvin, 2010). 

Na Espanha, um estudo feito para estimar a tendência da AFL e aptidão 

física entre a população de idosos no período de 1987 a 2006, também 

mostrou incremento significativo da AFL independente do sexo. No mesmo 

estudo, observaram que variáveis como idade acima de 80 anos, presença de 

duas ou mais comorbidades e obesidade estavam associadas à redução da 

AFL (Palacios-Cena et al., 2011). 

Nos Estados Unidos, Brownson, Boehmer e Luke (2005) em uma 

revisão dos padrões e tendências a longo prazo destacaram que a AFL estava 

relativamente estável com ligeiro crescimento.  

A caminhada foi alvo de comparação entre os anos de 1987 e 2000 em 

inquérito sobre riscos comportamentais em 31 estados americanos. Somente 
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foi incluída a caminhada no lazer (Simpson et al., 2003). Os adultos foram 

questionados por telefone, transversalmente. A prevalência de caminhada 

aumentou de 26,2% para 30,1% em homens, e de 40,4% para 46,9% em 

mulheres. Porém, a frequência de caminhada, bem como a duração, 

permaneceram estáveis ao longo dos 13 anos. Foi constatado ainda que a  

caminhada continua sendo a prática mais comum no período de lazer entre os 

americanos.  

Em países de baixa e média renda, a vigilância em atividade física é 

praticamente inexistente (Knuth, Hallal, 2009). No Brasil, existem poucos dados 

de tendências de atividade física pois tais padrões começaram a ser estudados 

recentemente. O Sistema VIGITEL desde 2006 tem dado uma importante 

contribuição e sugere que os níveis de atividade física no país, de uma maneira 

geral, vêm se mantendo estáveis.   

Em um estudo baseado nos dados do VIGITEL objetivando analisar as 

tendências temporais de atividade física nas capitais brasileiras entre 2006 e 

2009, Hallal e cols. (2011) relataram que os percentuais de “ativos no tempo 

lazer” apresentaram pouca oscilação, variando apenas de 14,7 para 15,2% 

(p=0,36) em quatro anos, caracterizando um padrão basicamente estável no 

período analisado. Essa estabilização foi corroborada pelo estudo de Herick de 

Sa, Garcia e Claro (2014) com análise dos períodos entre 2006 e 2012.  

Em estudo feito com idosos da coorte do Projeto EPIDOSO, 89,2% dos 

indivíduos fisicamente inativos no início do estudo permaneceram nesta 

condição após dois anos de acompanhamento. Este estudo destacou ainda 

uma maior tendência (84,4%) a comportamentos não favoráveis à AFL, o que 

inclui os participantes que estavam inativos e permaneceram ou que reduziram 

a AFL (Ferreira et al., 2010). 

A investigação sobre os correlatos (fatores associados) ou 

determinantes (com relação causal) da atividade física cresceu muito nas 

últimas duas décadas, mas o foco continua sendo os países mais 

desenvolvidos. Percebe-se que fatores como nível socioeconômico, gênero, 

idade, estado de saúde, auto-eficácia, perfil antropométrico, motivação, 

ambiente social e físico estão associados com a atividade física (Bauman et al., 

2012; Guessous et al., 2014). 
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Por exemplo, o aumento da idade tem sido referenciado como um fator 

associado à redução da AFL (Knuth et al., 2010; Hallal et al., 2012; Sun, 

Norman, While, 2013; Brasil, 2014). Ao contrário disso, a atividade física no 

lazer é maior em pessoas com alto nível de escolaridade e renda e em pessoas 

que vivem perto de espaços públicos com equipamentos para atividade física 

(Knuth et al., 2010; Hallal et al., 2011; Malta et al., 2009). 

 O gênero também é um fator constantemente associado ao nível de 

atividade física em países desenvolvidos e em desenvolvimento, expondo que 

os homens são mais ativos que as mulheres durante o tempo de lazer (Trost et 

al., 2002; Benedetti et al., 2008; Guthold et al., 2008; Florindo et al., 2009;  

Lagerros et al., 2009; Bolívar et al., 2010; Knuth et al., 2010; Zaitune et. al. 

2010; Moschny et al., 2011; Bauman et al., 2012; Hallal et al., 2012a;  Sun, 

Norman, While, 2013; Azagba, Sharaf, 2014; Brasil, 2014; Hamrik et al., 2014), 

isto muito se deve à responsabilidade que a mulher tem de ser a cuidadora do 

lar e da família (Lee Y, 2005; Azevedo et al., 2007; Doimo, Derntl, Lago, 2008) 

além da existência de diferentes padrões sociais e culturais na adesão à 

prática de AFL (Azevedo et al., 2007).  

 Em um estudo para descrever o uso do tempo de idosas pertencentes a 

grupos de convivência de uma Unidade Básica de Saúde da cidade de São 

Paulo por meio das suas atividades diárias, Doimo, Derntl e Lago (2008) 

apontaram que grande parte do tempo era destinado às atividades obrigatórias 

(atividades domésticas e de cuidados pessoais). 

 A falta de atividade física tende a ser um problema mais sério nas 

grandes cidades, onde o trânsito, a baixa qualidade do ar, a pequena 

quantidade de parques e de locais de recreação e a criminalidade tornam difícil 

o desempenho de atividade física como forma de lazer. Com isso, percebe-se 

que a maior proporção do tempo livre destina-se ao lazer passivo, que 

demandam um baixo gasto energético (como assistir televisão) aumentando 

assim o comportamento sedentário (Brasil, 2005). 

 Para tanto, a compreensão dos correlatos e determinantes, 

especialmente em países de baixa e média renda, poderia reduzir o efeito de 

futuras epidemias de inatividade e contribuir para a prevenção global de DCNT 

(Bauman et al., 2012). 
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3.3.2. Consequências da inatividade física  
 

 A prática de atividade física no tempo livre constitui um indicador de 

incorporação de estilos de vida mais saudáveis e compõe-se de práticas que 

podem ser promovidas pelos programas de setores sociais e dos serviços de 

saúde. No entanto, apesar dos múltiplos benefícios para a saúde associados a 

um estilo de vida fisicamente ativo, percebe-se com os dados discutidos 

anteriormente que a inatividade física continua sendo um dos maiores 

problemas de saúde pública do século (Trost, Blair, Khan, 2014). 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a inatividade física é 

identificada como o quarto principal fator de risco para mortalidade global e 

com os níveis aumentando em muitos países, observa-se o reflexo no aumento 

da prevalência de DCNT em todo o mundo (World Health Organization, 2010; 

Archer, Blair, 2011; World Health Organization, 2011). 

 O custo da inatividade física para o sistema de saúde e para a saúde da 

população de uma maneira geral é irrefutável. Um estilo de vida inativo implica 

em um risco aumentado de doença isquêmica do coração, acidente vascular 

cerebral, câncer de cólon, câncer de mama, diabetes tipo 2, perda da 

capacidade funcional e morte prematura o que gera grandes custos e uma 

sobrecarga aos serviços de saúde (U.S. Department of Health and Human 

Services, 1996; World Health Organization, 2002b; Bull et al., 2004; Codogno, 

Fernandes, Monteiro, 2012). 

 Um estudo longitudinal asiático de oito anos com 416175 evidenciou que 

os indivíduos inativos tinham um aumento de 17% no risco de morrer em 

comparação com os indivíduos de baixo volume de atividade física. Em 

contrapartida, os indivíduos que exerciam um baixo volume de atividade física 

por semana, uma média de 92 minutos por semana (ou 15 minutos por dia) 

tiveram uma redução de 14% no risco de mortalidade por qualquer causa e 

tinham uma expectativa de vida de três anos a mais. Destacaram ainda que a 

cada 15 minutos adicionais de exercício diário para além da quantidade mínima 

de 15 minutos por dia reduzia ainda mais 4% a mortalidade. Estes benefícios 

eram aplicáveis a todas as faixas etárias e para ambos os sexos (Wen et al., 

2011). 
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 A atividade física, mesmo que esporadicamente, diminui o risco de 

mortalidade entre idosos. Em um estudo longitudinal na Suécia com 3206 

pessoas com mais de 65 anos, Sundquist et al. (2004) encontraram que as 

pessoas idosas fisicamente ativas, de maneira ocasional, tinham uma redução 

no risco de morrer por qualquer causa de 28% comparadas às que eram 

fisicamente inativas. Para aqueles que eram fisicamente ativos em pelo menos 

uma vez por semana, o risco de mortalidade reduzia para 40%. 

 Em média, uma pessoa inativa gasta 38% a mais de dias no hospital, faz 

5,5% a mais de visitas ao médico de família e utiliza 13% a mais de serviços 

especializados do que uma pessoa ativa (Sari, 2009). 

 Quando se inicia um programa de atividades físicas, outros domínios 

também são afetados positivamente como a redução do tempo em atividades 

sedentárias (como ver TV ou atividades no computador) pois estes devem ser 

reduzidos para acomodar a nova atividade. Esta adequação traz importantes 

consequências para a saúde uma vez que estaria reduzindo um fator de risco 

para mortalidade por todas as causas e doenças cardiovasculares (Healy et al., 

2011; Veerman et al., 2012). 

Promover um estilo de vida fisicamente ativo, por ser um componente 

essencial na  prevenção e no tratamento de várias doenças é, portanto, uma 

tarefa importante para a sociedade em geral e em particular para os serviços 

de saúde. 

 

3.4.   Estratégias de promoção de atividade física para idosos na atenção 
primária à saúde (APS) 

 

 Pensando em tudo o que foi apresentado até agora na revisão da 

literatura, considerando-se a transição demográfica e epidemiológica, os 

desafios impostos pelo envelhecimento populacional aos sistemas de saúde, a 

importância da atenção primária na promoção da saúde do idoso e o 

persistente quadro de inatividade física, é de suma importância que sejam 

identificadas as principais intervenções de promoção de atividade física que 

vêm sendo realizadas neste cenário.   

Com o acrescer dos anos há um aumento na prevalência de doenças 

crônicas o que acarreta em uma necessidade contínua de acompanhamento e 
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controle nos equipamentos de saúde. No município de São Paulo, os idosos 

apresentaram altas taxas de utilização de serviços de saúde: 83,3% referiram 

ter realizado pelo menos uma consulta nos 12 meses anteriores à entrevista 

(Louvison et al., 2008). 

Tendo em vista os parcos recursos destinados à saúde da população, 

seria fácil compreender os gastos com a atividade física como um luxo. No 

entanto, dentro deste paradigma preventivo e com o desejo de promover 

benefícios para a saúde, a promoção de atividade física torna-se um 

componente essencial dos esforços implementados nos serviços de APS 

colaborando sobremaneira na redução da necessidade de utilização de 

serviços de saúde de maior complexidade e mais dispendiosos (Jacobson et 

al., 2005; National Health Service, 2009).   

 Os profissionais da APS, responsáveis pelo atendimento à população 

idosa, exercem um papel primordial e estão em uma posição privilegiada para 

motivar e auxiliar na mudança de comportamento das pessoas que os 

procuram. A inclusão do aconselhamento de atitudes saudáveis como a 

atividade física em sua rotina de atendimento irá colaborar na promoção da 

independência funcional e qualidade de vida dos idosos (Smitherman et al., 

2007).  

 O contexto da APS oferece recursos, infra-estrutura e uma força de 

trabalho que pode ser usada para promover atividade física, o que melhora a 

viabilidade e o custo da introdução de tais estratégias (Whitlock et al., 2002; 

Patrick, Pratt, Sallis, 2009; Global Advocacy for Physical Activity, 2010; Heath 

et al., 2012; Hogg et al., 2012; Murphy et al., 2012; Lobelo, Stoutenberg, 

Hutber, 2014). Médicos da atenção primária são mais propensos a 

aconselharem seus pacientes sobre atividade física do que profissionais de 

outras realidades, isso se dá devido ao seu maior contato com o paciente e o 

foco estar predominantemente em medidas preventivas para melhorar a saúde 

geral das pessoas (Stanford et al., 2014). 

 Entre as intervenções desenvolvidas destacam-se: aconselhamento, 

prescrição de atividade física, encaminhamento para equipamentos de 

atividade física, dentre outras. Estas intervenções têm se mostrado eficazes em 

ambiente de pesquisa (Eakin, Glasgow, Riley, 2000; Sørensen, Skovgaard, 

Puggaard, 2006; Patrick, Pratt, Sallis, 2009; Orrow et al., 2012), no entanto, na 
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prática, percebe-se uma grande distância do que seria ideal tanto na 

prevalência  das intervenções (Glasgow et al., 2001; Fallon, Wilcox, Laken, 

2006; VanWormer, Pronk, Kroeninger, 2009) quanto na maneira como estas 

são feitas (Glasgow, Lichtenstein, Marcus, 2003).  

 A maior parte dessas intervenções focadas em aconselhamentos é 

realizada principalmente por médicos, no entanto, quando as intervenções 

acontecem de modo interdisciplinar em que os médicos recomendam atividade 

física e encaminham os pacientes para outros profissionais que dedicarão um 

maior tempo em um aconselhamento mais intensivo, tem gerado uma maior 

mudança de comportamento produzindo melhores resultados a longo prazo. 

(Tulloch, Fortier, Hogg, 2006).  

Uma revisão feita por Orrow et al. (2012) procurando determinar quais 

estratégias de promoção de atividade física na APS mostravam efeitos 

sustentados sobre o comportamento de atividade física ou aptidão de adultos 

sedentários encontraram que a maior parte das intervenções incluia 

aconselhamento face a face ou por telefone (ou ambos) em múltiplas ocasiões. 

Foram observados aumentos significativos nos níveis de atividade física em 12 

meses e também encontraram evidências suficientes para recomendar 

esquemas de encaminhamento de exercício. 

No Brasil, o setor público proporciona acesso universal por meio do 

Sistem Único de Saúde (SUS), cobre 75% da população (Organização Pan-

Americana de Saúde, 2012), e tem a APS como sua porta de entrada e 

principal espaço para o desenvolvimento de estratégias preventivas e de 

promoção da saúde o que a torna um ambiente natural ao desenvolvimento de 

intervenções articuladas para a promoção de atividade física.  

Recentemente foi publicado um estudo realizado com 1251 

coordenadores de unidades de saúde brasileiras. Desenvolvido por meio de um 

inquérito telefônico teve como objetivo descrever as características dos 

programas de atividade física na APS. Como resultado verificou-se que quatro 

em cada dez unidades de saúde relataram ter uma intervenção com atividade 

física, especialmente grupos de caminhada. Os autores também destacam a 

importância exercida pela atenção primária na oferta de estratégias para 

mudança de comportamento de atividade física por meio da conscientização 
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sobre os benefícios à saúde e divulgação das diretrizes atuais indo além da 

oferta de sessões de atividade física em si (Gomes et al., 2014). 

Com tudo isso, percebe-se que as intervenções baseadas em 

aconselhamento educativo exercem grande influência na promoção de 

atividade física na APS. Portanto, este capítulo tem a função de, através da 

literatura, identificar a prevalência de aconselhamento, os fatores associados a 

esta prática e quais os tipo de aconselhamento de atividade física vêm sendo 

realizados de maneira efetiva neste contexto.  

 

 

 

3.4.1. Aconselhamento educativo como forma de promoção de atividade 
física na atenção primária à saúde (APS) 

 

Intervenções baseadas no aconselhamento em situações clínicas são 

importantes meios de abordar mudanças de comportamento de risco tais como 

a falta de atividade física, dieta inadequada e tabagismo. Em 1996 o "U.S. 

Preventive Services Task Force (USPSTF)", embora não tenha encontrado 

provas suficientes, recomendou que sempre que possível os profissionais de 

saúde devem aconselhar seus pacientes para a prática de atividade física 

regular (US. Preventive Services Task Force, 2012).  

Desde então, vários estudos vêm procurando demonstrar a efetividade 

desta prática como ferramenta para aumentar o nível de atividade física das 

pessoas (Calfas et al., 1996; The Activity Counseling Trial Research Group, 

2001; Hirvensalo et al., 2003; Petrella et al., 2003; Lawton et al., 2008; Grandes 

et al., 2009; Kallings et al., 2009a,b; Sabti et al., 2010; Elley et al., 2011; Hogg 

et al., 2012; Murphy et al., 2012;  Orrow et al., 2012). 

No editorial da revista “British Journal of Sports Medicine” de junho de 

2011, Hellénius e Sundberg ressaltam a importância da inserção do 

aconselhamento para atividade física na rotina do cuidado primário de saúde. 

 As abordagens existentes para promover o aumento dos níveis de 

atividade física em indivíduos no cuidado primário variam desde o fornecimento 

de aconselhamento oral simples à aconselhamentos mais estruturados e 

personalizados (National Institute for Health and Care Excellence, 2006). 
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Em uma atualização recente, o USPTF (LeFreve, 2014) verificou maior 

efetividade em intervenções mais intensivas, com vários contatos (com 

sessões de aconselhamento individual ou em grupo) em um maior período de 

tempo. As intervenções analisadas envolveram uma média de 5 a 16 contatos 

em 9 a 12 meses. A maior parte das sessões foram individuais e em muitos 

casos foram incluídos contatos telefônicos adicionais. As intervenções em geral 

focaram na mudança de comportamento e foram feitas por especialistas 

treinados, entre nutricionistas, fisioterapeutas, professores de educação física, 

educadores de saúde e psicólogos. 

As pessoas que procuram os serviços de saúde esperam e estão mais 

receptivas a receberem informações e aconselhamentos sobre saúde 

preventiva, incluindo atividade física (Jacobson et al., 2005). Os profissionais 

de saúde, principalmente os médicos, são vistos por seus pacientes como 

fontes credíveis de conselhos de promoção da saúde (Booth et al., 1997; 

Lawlor, Keen, Neal, 1999; Tulloch, Fortier, Hogg, 2006; Holub et al., 2013).  

Um caminho bastante usado para as intervenções de aconselhamento 

na APS decorre dos seguintes passos: anteriormente ao primeiro encontro com 

o médico, os pacientes são convidados a completar uma ferramenta de auto-

avaliação (Calfas et al., 1996; Goldstein et al., 1999;  Norris et al., 2000; Smith 

et al., 2000; Williams et al., 2007; Patrick, Pratt, Sallis, 2009;) ou responder a 

perguntas selecionadas de questionários validados de avaliação de saúde, 

administrados por telefone, na sala de espera do equipamento de saúde, ou 

em casa (Bull, Jamrozik, 1998; Burton et al., 1995; Calfas et al., 1996; 

Goldstein et al., 1999; Kerse et al., 1999; Steptoe et al., 1999; Williams et al., 

2007; Patrick, Pratt, Sallis, 2009;). Muitas vezes, uma enfermeira ou assistente 

de pesquisa realiza uma avaliação inicial e coloca no prontuário médico para 

revisão durante a visita do médico (Bull, Jamrozik, 1998; Goldstein et al., 1999;  

Norris et al., 2000; Smith et al., 2000; Williams et al., 2007; Patrick, Pratt, Sallis, 

2009). O médico usa essa informação para adequar a intervenção às 

necessidades do indivíduo. Este aconselhamento pode ocorrer em combinação 

com outros exames clínicos preventivos e discussão de outras alterações 

comportamentais e pode inclusive haver um encaminhamento para 

equipamentos que já oferecem atividades físicas na comunidade (Burton et al., 

1995; Kerse et al., 1999; Williams et al., 2007; Patrick, Pratt, Sallis, 2009). 
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 Como as intervenções que envolvem mudança de comportamento 

muitas vezes exigem reforços contínuos para que as mudanças positivas sejam 

sustentadas a longo prazo, o sistema de saúde é um cenário natural para que o 

aconselhamento seja feito. A maioria dos médicos e outros profissionais de 

saúde têm várias oportunidades para intervirem com seus pacientes sobre 

questões relacionadas à mudança comportamental. Aproximadamente 75 a 

80% dos canadenses visitam seu médico de família ao longo de um ano 

(Wilson et al., 1992). 

Cuidados contínuos oferecem oportunidades para abordar elementos 

chave de intervenções eficazes de mudança comportamental incluindo 

manutenção da motivação individual, avaliação dos progressos e ajuste dos 

planos de mudança de comportamento conforme necessário (Whitlock et al., 

2002). É importante que médicos e outros profissionais de saúde trabalhem 

juntos na promoção de atividade física, reforçando as mesmas mensagens 

para mudança de comportamento (Long et al., 1996).  

Intervenções eficazes geralmente incluem identificar benefícios para a 

saúde em se tornar ativo, auxiliando as  pessoas a adquirirem habilidades a fim 

de alcançar ou manter os níveis de atividade, incluindo habilidades para 

superar os obstáculos, encorajando o paciente a manter um registro de 

atividades e fornecendo suporte contínuo para o progresso (King et al., 1998).  

 Mesmo modestas mudanças de estilo de vida feitas de forma 

sustentável podem reduzir substancialmente a morbidade e mortalidade. A 

manutenção da atividade física a longo prazo é essencial para a preservação 

dos benefícios à saúde, pois muitos dos efeitos benéficos da mudança de estilo 

de vida acumulam-se ao longo do tempo. A adesão a longo prazo maximiza os 

benefícios individuais e da população, indivíduos que conseguem manter um 

bom nível de atividade física ao longo do tempo apresentam melhor aptidão 

física, qualidade de vida e até mesmo maior sobrevida comparados àqueles 

que desistem em pouco tempo (Rothman, 2000; Belza et al., 2002).  

 Intervenções voltadas para a construção de novos hábitos de atividade 

física muitas vezes resultam em taxas impressionantes de mudanças de 

comportamento iniciais, mas a maior parte não se traduz em manutenção do 

comportamento de longo prazo (Goldstein et al., 1999; Rothman, 2000; Taylor 

et al., 2004; Van der Bij, Laurant, Wensing, 2002). 
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  Intervenções no estilo de vida, mesmo com contato limitado, demandam 

de tempo e mão de obra intensiva, o que dificulta a implementação em larga 

escala. Para facilitar a promoção de AF na comunidade em geral, a eficácia de 

aconselhamentos breves tem sido estudada (Writing Group for the Activity 

Counseling Trial Research Group, 2001; Dugdill, Graham, McNair, 2005; 

Morgan, 2005; Williams et al., 2007).  

A maior parte das intervenções de aconselhamento médico breve 

condensa as atividades de avaliação e aconselhamento em um único encontro 

de 3 a 5 minutos (Eden et al., 2002).  Tais intervenções breves, projetadas para 

serem factíveis na rotina da prática clínica, têm surtido alterações positivas 

significativas na população de uma maneira geral tanto no aumento do nível de 

atividade física quanto em consequentes melhoras de parâmetros fisiológicos 

(Whitlock et al., 2002; Elley et al., 2003; Leijon et al., 2009; Lin et al., 2010; 

Anokye, Lord, Fox-Rushby, 2014). 

Um estudo na Austrália demonstrou que três a cinco minutos de 

aconselhaemnto breve feito por um médico, com auxílio de materiais escritos, 

poderia levar a um aumento na proporção de pacientes que cumprem as 

recomendações de atividade física em até 24 semanas após a intervenção 

(Armit et al., 2009). 

Os médicos podem desempenhar um papel fundamental na promoção 

de atividade física, estratégias em que a intervenção é feita por esse 

profissional têm sido implementadas em ambientes de cuidados primários em 

todo mundo, evidências de uma meta-análise mostraram que o 

aconselhamento médico pode melhorar a atividade física do paciente com 

mudanças sustentáveis por até 12 meses (Orrow et al., 2012). 

 No entanto, evidências sobre essas intervenções na prática rotineira 

tem sido até agora inconclusivas, especialmente quanto à sua eficácia a longo 

prazo (Eden et al., 2002; US Preventive Services Task Force, 2002; Foster et 

al., 2005; Muller-Riemenschneider et al., 2008; Lin et al., 2010; Grandes et al., 

2011).  

Um estudo sueco utilizando a prescrição de atividade física no cuidado 

primário demonstrou boa aderência após 6 meses. A maioria dos pacientes 

relataram ter aderido plenamente à prescrição (65%). Adesão parcial foi 

relatada por 19% e apenas 16% relataram abandono total (Kallings et al., 
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2009b). Os resultados são animadores dado que muitos pacientes com 

doenças crônicas têm dificuldades na adesão ao tratamento de uma maneira 

geral. 

  A seguir serão apresentadas algumas iniciativas que têm sido feitas 

com a utilização de diferentes modelos e intensidades de aconselhamentos 

para a promoção de atividade física em ambientes de APS.    

 

“Exercise is Medicine” (Exercício é Remédio) 

 

“Exercise is Medicine” é uma iniciativa do Colégio Americano de 

Medicina Esportiva (ACSM) juntamente com a Associação Médica Americana 

(AMA) lançada oficialmente em 2007 que tem como objetivo fazer da avaliação 

e prescrição de atividade física parte padrão da prevenção e tratamento de 

doenças (Sallis, 2009; Sallis, 2011).  

Em 2010 teve seu objetivo expandido para também colaborar na 

construção de uma consciência e de uma infra-estrutura global para 

implementar a promoção de atividade física nos serviços de saúde com 

especial foco nos médicos e outros prestadores de cuidado. 

 Esta iniciativa já está implementada em 39 países, incluindo alguns 

países da América Latina, como o Brasil. O principal foco da região está na 

educação dos profissionais de saúde por meio de cursos de formação (Lobelo, 

Stoutenberg, Hutber, 2014). 

No editorial da revista “British Journal of Sports Medicine” de janeiro de 

2009, um número dedicado à iniciativa, o Dr. Robert Sallis sugere que os 

sistemas de saúde devem começar a pensar o exercício como um 

medicamento e que os médicos precisam prescrevê-lo. Para ele, o exercício 

pode ser visto inclusive com uma vacina muito necessária para prevenir 

doenças crônicas e morte prematura. No texto é destacada a importância de se 

registrar a atividade física como um sinal vital durante as consultas, 

acreditando que não há melhor indicador de saúde e longevidade individual do 

que quantos minutos de atividade física o indivíduo faz  por semana. Conhecer 

o nível de atividade física dos pacientes permite atingir os grupos de risco com 

intervenções destinadas a aumentar a atividade física.  
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“Green Prescription” (Prescrição verde) 

 

Outra abordagem para ajudar a aumentar os níveis de atividade física da 

população é a  "Green Prescription", uma intervenção no sistema público de 

saúde desenvolvida e lançada na Nova Zelândia no final de 1990. Baseia-se 

nas recomendações internacionais de 30 minutos de atividade física de 

intensidade moderada em 5 ou mais dias por semana. A recomendação é 

entregue da mesma maneira em que é adminstrado o tratamento farmacêutico 

por meio de uma receita. Um médico ou enfermeiro prescreve atividade física 

(por exemplo, 30 minutos de caminhada por dia, natação, tai chi etc) 

principalmente para pessoas com baixo nível de atividade que possuem 

condições para desempenhar as atividades sem riscos à saúde (Pringle, 1998; 

Sport and Recreation New Zeland, 2006). 

A intervenção dura um período de 3 meses, tempo durante o qual o 

indivíduo recebe um telefonema mensal de um conselheiro (especialista em 

atividade física), os telefonemas são baseados no modelo transteorético de 

mudança de comportamento (Prochaska, DiClemente, 1982; Marcus, Simkin, 

1994) e tem o objetivo de apoiar o indivíduo ajudando-o a estabelecer metas 

realistas individuais para a atividade física e ajudar a identificar soluções para 

superar possíveis barreiras (Sport and Recreation New Zeland, 2006). 

 Vários estudos vem demonstrando a eficácia desta intevenção em 

relação ao aumento dos níveis de atividade física e consequentes melhoras em 

vários aspectos de saúde (Swinburn et al., 1998; Pfeiffer, Clay, Conaster 

Junior, 2001; Elley et al., 2003; Kerse et al., 2005; Lawton et al., 2008). 

   

  “Exercise Referral Schemes” (Esquema de Encaminhamento para 

Exercício) 

 

 Neste modelo, um médico de clínica geral (ou outro membro da equipe 

de APS) identifica e encaminha um indivíduo com baixo nível de atividade física 

com evidência de pelo menos um fator de risco cardiovascular para um serviço 

de terceiros que irá direcionar as atividades de acordo com as necessidades do 

indivíduo (equipamentos que oferecem atividades físicas como centros 

esportivos ou instalações de lazer). Este esquema de encaminhamento foi 
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estabelecido pela primeira vez por de 1990 no Reino Unido e desde então vem 

crescendo rapidamente inclusive em outros países (Williams et al., 2007; Pavey 

et al., 2011).  

 Em 2006 o "National Institute for Health and Care Excellence - NICE" 

publicou orientações para diferentes métodos de promoção de atividade física, 

incluindo o esquema de encaminhamento de exercício. Na ocasião, 

reconhecendo a falta de evidência associada à utilização desta estratégia para 

promover a atividade física, o NICE recomendou que não fosse colocada em 

prática, que fosse utilizada somente para estudos  (National Institute for Health 

and Care Excellence, 2006).  

 A publicação citada acima está em constante atualização e no final de 

2013 foi lançado um documento com uma revisão atualizada sobre os fatores 

que influenciam o esquema de encaminhamento para um resultado a longo 

prazo na atividade física. Dentre as barreiras encontradas para a utilização 

desta estratégia, foram citadas: falta de engajamento dos profissionais de 

saúde, baixa prioridade dos médicos, falta de conscientização, falta de retorno 

dos equipamentos e falta de responsabilidade legal (National Institute for 

Health and Care Excellence, 2013). 

 Revisões da literatura e meta-análises têm revelado evidências fracas e 

inconsistentes em relação ao impacto da participação em esquemas de 

encaminhamento, em comparação com os cuidados habituais, no aumento da 

atividade física, bem-estar, qualidade de vida ou os resultados clínicos de 

saúde física (por exemplo, pressão arterial) (Dugdill Graham, McNair, 2005; 

Morgan, 2005;  Williams et al., 2007; Pavey et al., 2011; Orrow et al., 2012). 

O encaminhamento de pacientes do cuidado primário para programas de 

exercícios locais geralmente surtem efeitos a curto prazo, mas é limitado em 

termos de engajamento a longo prazo (Van der Bij et al., 2002; Morgan, 2005; 

National Institute for Health and Care Excellence, 2006; Sorensen et al., 2006; 

Williams et al., 2007; Duda et al., 2014).  

Um dos motivos para sua baixa efetividade pode estar relacionada à 

falta de uma base teórica sólida, fundamentada em estratégias 

comportamentais para a promoção de atividade física (King, 2001; Foster, 

Hillsdon, Thorogood, 2008). 
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“Let’s Get Moving - LGM”  

 

Com base nas recomendações do “National Institute for Health and 

Clinical Excellence” (2006), que apoia a realização de intervenções breves para 

promoção de atividade física na atenção primária como sendo clinicamente 

eficazes e de baixo custo a longo prazo, o LGM (National Health Service, 2009) 

é uma intervenção de mudança de comportamento, projetada para fornecer 

uma abordagem sistemática para identificar e apoiar as pessoas que não estão 

cumprindo as recomendações de atividade física a se tornarem mais ativas 

com a finalidade de prevenção e gestão de doenças crônicas relacionadas à 

inatividade.  

O LGM oferece uma via de cuidados que pode ser utilizada por 

prestadores de serviço para recrutar de forma sistemática pacientes que não 

cumprem as recomendações de ativdade física por meio de um questionário 

validado. As pessoas identificadas como inativas ou insuficientemente ativas 

são encaminhadas para uma breve intervenção baseada em técnicas de 

entrevistas motivacionais que tem uma abordagem centrada na pessoa com 

destaque para os benefícios da atividade física para a saúde, funciona através 

de etapas-chave de mudança de comportamento e conclui com um objetivo 

claro de atividade física definido pelo paciente e com a identificação de 

oportunidades locais para ser mais ativo.  

Após esta breve intervenção, os pacientes são acompanhados com 

avaliações periódicas ao longo de 3, 6 e 12 meses para verificar o progresso, 

incentivar e redefinir metas.  

O LGM oferece um conjunto de recursos para ajudar os profissionais a 

executar a intervenção, incluindo materiais com orientações sobre o programa, 

materiais de formação para prestadores de serviços e materiais de apoio ao 

paciente. 

  

 "Physician-Based Assessment and Counselling for Exercise 

(PACE)" 

 

O "Physician-Based Assessment and Counselling for Exercise" (PACE) 

promove o aconselhamento para adultos saudáveis iniciar e manter o exercício 
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de intensidade moderada. Este programa tem sido bem citado e avaliado e é 

considerado um método eficaz a curto prazo de intervenção para promover a 

atividade física em adultos previamente sedentários. Nesta intervenção, os 

médicos oferecem um breve aconselhamento estruturado (3-5 minutos) sobre 

atividade física, durante uma visita ou follow-up para uma condição crônica 

(Calfas et al., 1996). 

O PACE dá ênfase às equipes de cuidados primários (médicos, 

enfermeiros, administradores). Os profissionais de saúde e funcionários 

recebem treinamento e materiais, incluindo um manual para o médico, uma 

ficha de avaliação do nível de atividade física e prontidão para mudança e o 

"Physical Activity Readiness Questionnaire” (PAR-Q) para avaliar o risco para 

atividades sem supervisão. 

A diretriz do PACE é baseada nas fases do Modelo Transteórico de 

mudança de comportamento. O programa mostrou-se eficaz em aumentar 

significativamente o número de minutos por semana de atividade física (Calfas, 

1997). No entanto, o mesmo não foi encontrado para aumento da frequência de 

atividade física por semana em outros estudos (Norris et al.,2000). 

  

 “5A’S” 

 

Outra estratégia de destaque é a dos 5 A's, originada das palavras em 

inglês "assess", "advise", "agree", "assist" e "arrange" que significam avaliar, 

aconselhar, concordar, apoiar e organizar. É considerada uma estratégia eficaz 

na promoção de atividade física que pode ser perfeitamente utilizada no 

contexto dos cuidados primários (Estrabooks, Glasgow, Dzewaltowski, 2003). 

Inicialmente usada para auxiliar em programas de cessação do tabagismo 

(Goldstein, Whitlock, DePue, 2004), mais recentemente, tem sido aplicada à 

promoção de atividade física (Pinto et al., 2001; Estrabooks, Glasgow, 

Dzewaltowski, 2003; Pinto et al., 2005). 

A figura 3 representa uma ferramenta proposta por Estrabooks e 

Glasgow (2006) útil para o planejamento do tempo de intervenção, conteúdo e 

agentes necessários para cada componente de intervenção. O esquema inclui:  
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(1) Avaliar o estado de atividade física, capacidade e prontidão para 

mudança que pode ser feito por meio de um breve questionário a ser 

administrado inclusive  em uma sala de espera; 

(2) Aconselhamento sobre as possíveis mudanças em relação aos 

benefícios pessoais e as diretrizes recomendadas;  

(3) Identificar barreiras pessoais para o plano de forma colaborativa com 

paciente e traçar uma meta e com base nela, um plano de ação;  

 (4) Auxiliar os participantes no desevolvimento de estratégias e técnicas  

para superar barreiras pessoais para mudar o comportamento;  

 (5) Acompanhar por meio de avaliação, retorno e suporte para 

eventuais problemas. 

Uma das principais vantagens desta estratégia é que pode ser 

implementada por vários profissionais de saúde (enfermeiros, agentes de 

saúde, nutricionistas) não dependendo exclusivamente de um médico. 

 

Fonte: Adaptado de Estabrooks e Glasgow (2006). 

Figura 3 - Esquema para direcionar a promoção de atividade física em um 
ambiente de cuidados primários à saúde  

 

 

3.4.2. Prevalência de aconselhamento educativo como estratégia de 
promoção de atividade física na atenção primária à saúde  
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 Apesar do aconselhamento de atividade física por médicos ou outros 

profissionais nas visitas aos equipamentos de saúde ter atraído atenção 

recentemente, dos pacientes relatarem que esperam que os profissionais da 

APS sejam fontes de informação e recomendação de saúde preventiva e 

desses profissionais reconhecerem sua importância com relação a esta 

intervenção tal recurso ainda não é tão utilizado (Kottke, 1997; Whitlock et al., 

2002; Kennedy, Meeuwisse, 2003; Heaton, Frede, 2006; Siqueira et al., 2009). 

Na prática, o aconselhamento de atividade física é altamente variável em 

conteúdo e frequência (U.S. Preventive Services Task Force, 2003). Um 

crescente número de pesquisas, principalmente em países de alta renda, tem 

avaliado a prevalência e os fatores associados ao aconselhamento de AF na 

APS (Douglas et al., 2006b; Peek et al., 2008; Parker et al., 2010; Barnes, 

Schoenborn, 2012). 

O aconselhamento feito pelo médico varia de 11,8% a 70% e menos de 

50% perguntam rotineiramente aos seus pacientes sobre a prática de atividade 

física (Lewis, Lynch, 1993; Damush et al., 1999; Walsh et al., 1999;  Wee et al., 

1999; Abramson  et al., 2000; Glasgow et al., 2001; Eden et al., 2002; Florindo 

et al., 2013).  

Dados de um inquérito populacional na Nova Zelândia objetivando 

determinar a prevalência e os determinantes do aconselhamento para atividade 

física, incluindo a "Green Prescription" (intervenção descrita posteriormente no 

item 3.4.3) mostraram que apenas 13,3% dos entrevistados relataram ter 

recebido aconselhamento para atividade física nos últimos 12 meses que 

antecederam a entrevista, percentual ainda menor para o recebimento da 

"Green Prescription" relatado por apenas 3% da amostra (Croteau Schofield, 

McLean, 2006). 

Explorando a prevalência de aconselhamento entre idosos do norte da 

Califórnia, Damush e cols. (1999) realizaram um inquérito telefônico no qual 

encontraram que 48,2% dos entrevistados relataram nunca ter recebido 

sugestão do médico para praticarem exercícios.  

Mesmo com todo conhecimento sobre a efetividade do aconselhamento 

na promoção de atividade física, ainda são limitados os dados sobre o uso 

desta estratégia nos países em desenvolvimento (Hallal et al., 2010; Florindo et 

al., 2013). 
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No Sul e Sudeste do Brasil, a prevalência de aconselhamento educativo 

à saúde relacionado à atividade física entre as pessoas que utilizaram alguma 

vez na vida uma unidade básica de saúde foi de 28,9% entre os adultos e de 

38,9% entre os idosos. Com base nesses achados, os autores sugerem a 

necessidade de melhorar a participação dos profissionais das diferentes áreas 

do conhecimento na condução de aconselhamentos para atividades físicas 

(Siqueira et al., 2009). 

Outro estudo feito no Sul do Brasil procurando demonstrar a prevalência 

de aconselhamento de atividade física em adultos (20 a 69 anos) mostrou que 

56,2% dos entrevistados disseram ter recebido, principalmente dos médicos 

(92,5%), conselhos para a prática de atividade física. A caminhada foi a 

recomendação mais frequente (80%) e os autores sugerem que de uma forma 

geral, o sistema de saúde brasileiro vem incorporando a atividade física em sua 

rotina de cuidados (Hallal et al., 2010). 

Os dados de prevalência de aconselhamento são extremamente 

influenciados pelos atores de cada pesquisa, por exemplo, os dois estudos 

citados acima foram feitos com os pacientes cujos percentuais são bem 

inferiores aos de uma pesquisa recente objetivando determinar a prevalência e 

fatores associados ao aconselhamento de atividade física entre médicos e 

enfermeiros da APS no Brasil, Florindo et al. (2013) entrevistaram 529 

profissionais (182 médicos e 347 enfermeiros) e tiveram como resultado que 8 

em cada 10 médicos e 6 em cada 10 enfermeiros relataram aconselhar  seus 

pacientes sobre atividade física. No entanto, destacaram também que apesar 

desta elevada taxa de aconselhamento, o conhecimento dos profissionais 

entrevistados sobre as recomendações atuais de atividades físicas foram 

relativamente baixos. 

 Acredita-se que estes dados devem melhorar muito no Brasil nos 

próximos anos, tendo em vista que a promoção de atividade física se tornou 

prioridade com a Politica Nacional de Promoção da Saúde (Brasil, 2006a) e 

desde então muito se tem feito por meio de uma melhora no sistema de 

vigilância e monitoramento com a consolidação do Sistema VIGITEL e com a 

inclusão de questões mais abrangentes sobre atividade física no Caderno de 

Saúde da PNAD e muito também se espera da efetividade do Programa 

Academia da Saúde integrada com a APS facilitando o aconselhamento e o 
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esquema de encaminhamento para os profissionais que atuam na promoção da 

saúde da população brasileira (Malta, Silva Júnior, 2012). 

 

3.4.3. Fatores associados à utilização do aconselhamento educativo 
como estratégia de promoção de atividade física na atenção 
primária à saúde 

 

Com base nas informações anteriores, percebe-se que ainda existe uma 

grande lacuna entre a teoria e a prática. É indiscutível os benefícios 

proporcionados pela atividade física regular e a posição central que os 

profissionais de saúde exercem na promoção desta. Apesar disso, ainda 

existem muitas barreiras a serem transpostas para que o aconselhamento de 

atividade física na APS seja uma realidade, o conhecimento destes é essencial 

para que sejam elaboradas propostas objetivando a modificação deste cenário 

de inatividade física. 

Alguns estudos relataram que variávies como sexo feminino, maior nível 

educacional, idade superior a 30 anos, excesso de peso, maiores faixas de 

renda, baixa saúde relatada e diagnóstico de doença cardiovascular ou 

diabetes estavam relacionadas com o recebimento de aconselhamento de 

atividade física na APS (Eakin, Glasgow, Riley, 2000; Jacobson et al., 2005; 

Hallal et al., 2010; Patel et al., 2013). 

Com relação às barreiras, a falta de tempo para o aconselhamento de 

atividade física foi destacada como a principal em praticamente todos os 

estudos por profissionais no cuidado à saúde (Bull et al., 1995; McDowell, 

McKenna, Naylor, 1997; Swinburn et al., 1997; McKenna, Naylor, McDowell, 

1998; Pinto et al., 1998; Podl et al., 1999; Abramson et al., 2000; Allen et al., 

2000; Gribben et al., 2000; Petrella, Wight, 2000; Cho, Sunwoo, Song, 2003; 

Kennedy, Meeuwisse, 2003; Van Sluijs et al., 2004; Eakin, Smith, Bauman, 

2005;  Graham, Dugdill, Cable, 2005; Douglas et al., 2006a,b; Märki et al., 

2006;  Puig Ribera, McKenna, Riddoch, 2006; Allenspach et al., 2007; Bize, 

Cornuz, Martin, 2007; Peek et al., 2008; Schmid et al., 2009; Winzenberg, Reid, 

Shaw, 2009; Bull, Milton, 2010; Parker et al., 2010; Goodman et al., 2011; Patel 

et al., 2011; Patel, Parchman, 2011; Herbert, Caughy, Shuval, 2012; Huijg et 

al., 2014).  
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 Este fator pode estar relacionado com a organização da gestão do 

tempo de consulta (Tompkins, Belza, Brown, 2009) e da quantidade de pessoal 

para promover atividade física (Tompkins, Belza, Brown, 2009; Goodman et al., 

2011) o que faz com que estes profissionais executem uma multiplicidade de 

tarefas. 

A prioridade concorrente também aparece como uma barreira que pode 

relacionada à falta de tempo, a maior parte dos profissionais relata que os 

pacientes geralmente apresentam vários problemas ou condições que 

precisam ser discutidos, o que faz com que não haja tempo hábil para 

orientação sobre atividade física (Sherman, Hershman, 1993; Walsh et al., 

1999; Burns, Camaione, Chatterton, 2000; Epel, Regev, 2000; Kennedy, 

Meewisse, 2003; Graham, Dugdill, Cable, 2005; Puig Ribera, McKenna, 

Riddoch, 2006; Bize, Cornuz, Martin, 2007; Tompkins, Belza, Brown, 2009; 

Winzenberg, Reid, Shaw, 2009; Huijg et al., 2014).  

 O modelo imediatista de atenção à saúde em que o foco está na 

resolução de problemas agudos tem levado a uma perda na subjetividade 

essencial para a orientação de um plano coerente para mudança de 

comportamento. No Brasil, também deve ser levado em consideração que em 

muitas regiões a precariedade de unidades de APS e a falta de pessoal leva a 

uma sobrecarga do profissional que em prol de uma maior “produtividade” 

necessita fazer vários atendimentos em um menor tempo possível.   

A falta de educação formal, conhecimento, experiência e falta de 

habilidade também foram destacados como barreiras em vários estudos 

(Williford et al., 1992; Wilson et al., 1992; Bull et al., 1995; Abramson et al., 

2000; Allen et al., 2000; Cho, Sunwoo, Song, 2003;  Douglas et al., 2006a,b; 

Bize, Cornuz, Martin, 2007; Kennedy, Meeuwisse, 2003; Puig Ribera, 

McKenna, Riddoch, 2006; Peek et al., 2008; Parker et al., 2010; Goodman et 

al., 2011; Herbert, Caughy, Shuval, 2012). 

 A formação de profissionais de saúde sobre a importância da promoção 

de estilos de vida saudáveis para a prevenção e tratamento de doenças é 

essencial para transformar a saúde da população. Wilson et al. (1992) 

destacaram que os profissionais que passaram por um treinamento para 

prescrever atividade física em sua formação eram mais propensos a 

aconselhá-la a seus pacientes.  
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Em um estudo na Irlanda com 102 médicos, apenas 17% dos 

entrevistados tinham tido treinamento prévio sobre aconselhamento de 

atividade física e se tivessem este conhecimento disponível 97% disseram que 

usariam as recomendações atuais para prescrever atividades físicas (Joyce, 

O'Tuathaigh, 2014). 

A falta de conhecimento das recomendações de atividade física é um 

grande problema a ser discutido nas escolas médicas, um levantamento feito 

com 326 médicos por Walsh et al. (1999) mostrou que apenas 12% estavam 

familiarizados com as recomendações do CDC e ACSM.  

Petrella e Wight (2000) descobriram que 33% dos médicos pesquisados 

não tinham confiança em seus conselhos para atividade física. Uma pesquisa 

online nos EUA feita com 1687 médicos e 262 estudantes de medicina 

buscando examinar os fatores que promoviam a confiança entre eles para o 

aconselhamento de atividade física aos seus pacientes concluiu que aqueles 

profissionais que tinham um IMC normal e conhecia as recomendações atuais 

de atividades físicas se sentiam mais confiantes em aconselhá-la. Os autores 

sugerem que a educação médica deve ter uma maior atenção para as 

atividades de promoção da saúde, pois isso provavelmente levará a melhores 

comportamentos de saúde tanto dos provedores de cuidado quanto de seus 

pacientes (Stanford et al., 2014).  

No Brasil, em estudo feito por Florindo et al. (2013), 92,6% dos 

profissionais da APS relataram não ter conhecimento suficiente sobre as 

recomendações atuais de atividade física para benefícios à saúde, 93,2% 

responderam incorretamente sobre a frequencia e a duração de atividades 

físicas moderadas a serem recomendadas e 98,9% responderam 

incorretamente sobre a frequência e duração para a recomendação de 

atividades vigorosas. Em virtude disso, os autores sugerem ser de grande 

importância o oferecimento de educação continuada para melhorar os 

conhecimentos dos profissionais de saúde uma vez que poucos demonstraram 

familiaridade com as recomendações de atuais de AF. 

Outras barreiras levantadas foram a falta de um protocolo padrão, falta 

de um folheto com as recomendações e falta de ferramentas para o 

aconselhamento. De acordo com alguns estudos, a utilização de protocolos 

padronizados para avaliação e intervenção de aconselhamento de atividade 
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física são extremamente necessários para o sucesso destas abordagens (Allen 

et al., 2000; Douglas et al., 2006a,b; Bize, Cornuz, Martin, 2007). Na visão de 

192 médicos entrevistados por Allen et al. (2000) a existência de um protocolo 

para a intervenção de atividade física é extremamente importante e indicaram 

que este deve: incluir uma avaliação simples do nível de atividade física e 

identificação do estágio de mudança de comportamento do paciente, incluir 

indicações e contraindicações para o exercício, fornecer diretrizes para o 

desenvolvimento de um determinado exercício, conter materiais educativos e 

ser simples e curto. 

Dentre as principais barreiras para a prática do aconselhamento sobre 

atividade física relatadas pelos profissionais, estava também uma baixa crença 

de que seus pacientes iriam corresponder ao seu aconselhamento e citaram a 

falta de motivação como problema (Stevenson, McKenzie, 1992; Sherman, 

Hershman, 1993; Lewis, Lynch, 1993; Lawlor, Keen, Neal, 1999; Burns, 

Camaione, Chatterton, 2000;  Petrella, Wight, 2000; Kennedy, Meeuwisse, 

2003; Van Sluijs et al., 2004;  Graham, Dugdill, Cable, 2005; Douglas et al., 

2006b; Puig Ribera, McKenna, Riddoch, 2006;  Bize, Cornuz, Martin, 2007; 

Tompkins, Belza, Brown, 2009; Winzenberg, Reid, Shaw, 2009; Bull, Milton, 

2010). No estudo de Stevenson e McKenzie (1992) apenas 5,3% dos médicos 

acreditavam que eram bem sucedidos na mudança de comportamento 

relacionada à atividade física de seus pacientes. 

 Por fim, existem também muitos estudos que indicam que melhores 

níveis de atividade física dos médicos estão relacionados com a maior 

probabilidade de aconselhamento, em especial os médicos que realizam 

exercícios aeróbicos e de força são mais propenos a oferecer conselhos de 

atividade física a seus pacientes (Lewis, Wells, Ware, 1986; Abramson et al., 

2000; Bazargan et al., 2009; Lobelo, Duperly, Frank, 2009;  Frank et al., 2010; 

Howe et al., 2010; Smith et al., 2011). 

 

 

3.4.4. Utilização de teorias e modelos para mudança de comportamento 
nas estratégias de aconselhamento para promoção de atividade 
física 
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 Embora muitas intervenções de saúde pública sejam desenvolvidas sem 

referência clara da base teórica, as evidências sugerem que o uso explícito de 

alguma teoria ou modelo comportamental melhora significativamente a chance 

de efetividade.  

 A medicina comportamental é um campo interdisciplinar preocupado 

com o desenvolvimento e integração do conhecimento comportamental, 

pscicossocial, biomédico e de técnicas relevantes para a compreensão da 

saúde e doença, bem como a aplicação de tais conhecimentos e tecnicas para 

a prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação (Society of Behavioral 

Medicine, 2013). 

As teorias e modelos de mudança de comportamento explicam as 

dimensões biológicas, cognitivas, determinantes comportamentais, 

psicossociais e ambientais relacionados à saúde. Assim, elas também sugerem 

intervenções para produzir mudanças no conhecimento, nas atitudes, na 

motivação e auto-confiança, nas habilidades e no suporte social necessário 

para mudança e manutenção de comportamento (Elder, Ayala, Harris,1999).  

 Incentivar e apoiar as pessoas a iniciarem uma mudança no estilo de 

vida por meio da atividade física é um desafio diário enfrentado por muitos 

profissionais de saúde. Um dos principais é determinar se os pacientes estão 

prontos ou interessados em fazer uma mudança em seu estilo de vida e em 

seguida motivar mudanças positivas. Na literatura existem várias teorias e 

modelos de mudança de comportamento e os programas de aconselhamento 

devem ser adaptados à prontidão, preferências e interesses específicos do 

indivíduo, pois revelam aos participantes habilidades específicas de 

comportamento que em seguida, lhes permitem incorporar a atividade física na 

rotina diária (Rehman et al., 2003).  

 

 Teoria da auto-determinação (TAD) 

 

 A teoria da auto-determinação (TAD) pode ser um bom suporte para 

intervenções de aconselhamento individual, visa reforçar tipos autônomos de 

motivação para determinado comportamento como a atividade física. As 

pessoas, de forma autônoma, estão motivadas para realizar uma atividade pois 

sabem que esta irá ajudá-los a atingir suas metas valorizadas pela importância 
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pessoal, significado da atividade ou pelo interesse, prazer ou desafio que esta 

atividade provoca. Tal comportamento, é auto-iniciado, em vez de controlado 

ou impulsionado por demandas externas ou a fim de evitar sentimentos de 

culpa ou vergonha. Devido ao seu caráter voluntário, a auto-motivação (AM) é 

assumida para produzir engajamento a longo prazo em AF, que é essencial 

para o envelhecimento saudável (Ryan, Deci, 2000; Van Hoecke et al., 2014). 

 Originária de uma perspectiva humanista, fundamentalmente centrada 

na realização das necessidades, na auto-realização e na realização de 

potencial humano, a TAD é uma macro-teoria abrangente da personalidade 

humana e do comportamento motivado (Deci, Ryan, 2000). 

 Em geral, a literatura fornece boas evidências para o valor da TAD na 

compreensão do comportamento de atividade física, demonstrando a 

importância da regulação autônoma na promoção de atividade física (Teixeira 

et al., 2012; Duda et al., 2014). Deci e Ryan (2000) consideram que a TAD está 

numa posição privilegiada entre as teorias motivacionais para examinar os 

efeitos dos diferentes tipos de motivação que influenciam o comportamento. 

 Para ampliar a eficácia, a promoção de atividade física deve, portanto, 

concentrar-se em facilitar a AM, que diz respeito à energia, direção e 

persistência, todos os aspectos da ativação e intenção e pode ser obtida pelo 

apoio às três necessidades psicológicas básicas postuladas pela TAD, que 

incluem a autonomia (experimentar o controle pessoal no que diz respeito ao 

envolvimento na atividade), competência (experimentar o sucesso em alcançar 

os resultados desejados) e relacionamento (experimentar relacionamentos 

significativos) (Van Hoecke et al., 2014). 

  

 Teoria Social Cognitiva (TSC) 

 

 Vários estudos utilizaram a TSC para promover atividade física relatando 

resultados positivos na mudança de comportamento dos participantes 

(Brawley, Rejeski, Lutes, 2000; Jerome et al., 2002; Conn et al., 2003; McAuley 

et al., 2003; Focht et al., 2007; Kwan, Bryan, 2010).  

 A TSC postula que a expectativa de auto-eficácia (confiança percebida 

que se pode realizar um comportamento específico) e expectativas de 

resultados (antecipando consequências do comportamento) influenciam 
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fortemente o comportamento. A auto-eficácia tem sido consistentemente e 

fortemente associada com o exercício em idosos, e a TSC é comumente 

utilizada em ensaios de mudança de comportamento de saúde (Conn, 1998).  

 

 Modelo Transteorético (MT) 

 

 O modelo transteorético, é um modelo integrativo de mudança de 

comportamento (Velicer et al., 1998), originalmente desenvolvido na década de 

80 por Prochaska e DiClemente que compararam uma série de teorias e 

modelos psicoterápicos que tinham como foco o processo de mudança de 

comportamento (Prochaska, DiClemente, 1982). Desde a sua concepção, o 

modelo foi aplicado a uma variedade de contextos de mudança de 

comportamento, tais como abuso de substância (Brown et al., 2000), dieta 

(Steptoe et al., 1996) e atividade física (Kim, Hwang, Yoo,2004). 

 Frequentemente denominado como “modelo de estágios de 

comportamento”, o MT considera a perspectiva temporal de mudança de 

comportamento de saúde, ou seja, mostra quando a mudança ocorre e qual é o 

seu grau de motivação para realizá-la. Especificamente, são elencados cinco 

estágios distintos pelos quais as pessoas passam (pré-contemplação, 

contemplação, preparação, ação e manutenção) (Prochaska, DiClemente, 

Norcross, 1992). 

 A identificação dos estágios são úteis para a seleção de intervenções 

apropriadas. Ao identificar a posição de um paciente no processo de mudança, 

os profissioanais podem adaptar a intervenção geralmente com as habilidades 

que eles já possuem. Assim, o foco não é convencer o paciente a mudar o 

comportamento, mas ajudar em seu movimento ao longo das etapas de 

mudança (Zimmerman, Olsen, Bosworth, 2000).  

 O ponto de partida para o processo de mudança é o estágio 1 (Pré-

ponderação ou Pré-contemplação), neste estágio a mudança 

comportamental ainda não foi considerada pelo indivíduo ou  não foram 

realizadas alterações no comportamento e não há intenção de adotá-las num 

futuro próximo (geralmente seis meses). De um modo geral a pessoa, nesse 

estágio, sequer encara o seu comportamento como um problema, podendo ser 

considerada resistente ou em negação. Possuem uma tendência a apresentar 
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maior resistência, pouca motivação e são classificados como “não prontos” 

para os programas de promoção de saúde. O objetivo, nesse estágio, é 

aumentar a percepção do paciente sobre riscos e problemas em relação à 

inatividade física e motivá-lo a para pensar em mudança (Prochaska, 

DiClemente, Norcross, 1992; Zimmerman, Olsen, Bosworth,2000; Toral, Slater, 

2007; Nunes, Castro, 2011). 

 No estágio 2 (Contemplação ou Ponderação), o indivíduo começa a 

tomar alguma consciência do problema e começa a considerar a mudança 

comportamental, entra em um período caracterizado pela ambivalência. Nele, a 

pessoa pretende alterar o comportamento no futuro, mas ainda não 

estabeleceu um prazo para tanto. Nesse estágio, há conhecimento dos 

benefícios da mudança, mas diversas barreiras são percebidas, as quais 

impedem a ação desejada. Refere-se, por exemplo, ao indivíduo que 

reconhece que precisaria fazer alguma atividade física, mas acredita que a falta 

de tempo, falta de locais apropriados próximo a sua casa ou a falta de 

companhia o impedem de começar.  O objetivo é enconraja-lo a falar sobre as 

razões e as barreiras para a mudança. Uma ferramenta útil, nesse estágio, é 

comparar a ambivalência do comportamento de risco a uma balança, e pesar 

as razões para mudar e as razões para continuar na mesma situação. Outra 

estratégia é saber as vantagens e desvantagens a curto e a longo prazo do 

comportamento de risco (Prochaska, DiClemente, Norcross, 1992; Zimmerman, 

Olsen, Bosworth, 2000; Toral, Slater, 2007; Nunes, Castro, 2011). 

 No estágio 3 (Preparação ou Decisão), uma vez trabalhada a 

ambivalência, o indivíduo pretende alterar seu comportamento num futuro 

próximo, como na próxima semana. Faz parte desse estágio aumentar a 

responsabilidade pela mudança e elaborar um plano específico de ação. O 

profissional deve ajudar a pessoa a determinar a melhor linha de ação a ser 

seguida na busca da mudança (Prochaska, DiClemente, Norcross, 1992; 

Zimmerman, Olsen, Bosworth, 2000; Toral, Slater, 2007; Nunes, Castro, 2011). 

 No estágio 4 (Ação), os indivíduos correspondem àqueles que alteraram 

de fato seu comportamento, suas experiências ou seu ambiente de modo a 

superar as barreiras antes percebidas. Tais mudanças são visíveis e ocorreram 

recentemente, como nos últimos seis meses. As intervenções, nesse estágio, 

incluem: negociar conjuntamente as metas para mudar um comportamento; 
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sugerir estratégias para que o indivíduo escolha alguma que irá ajudá-lo a 

reduzir ou parar seu comportamento de risco; ajudá-lo a identificar as situações 

de risco de recaída e dar apoio para que ele escolha suas estratégias de ação 

(Prochaska, DiClemente, Norcross, 1992; Zimmerman, Olsen, Bosworth, 2000; 

Toral, Slater, 2007; Nunes, Castro, 2011). 

 Enfim, o estágio 5 (Manutenção) é considerado o grande teste para 

comprovar a efetividade da mudança e estabilidade nesse novo estado. Neste 

estágio, o indivíduo já modificou seu comportamento e o manteve por mais de 

seis meses. As pessoas que estão tentando manter o comportamento mudado 

necessitam ser encorajadas a continuar o padrão atual e a identificar as 

situações que o atrapalham e o manejo dessas situações. O foco então está na 

prevenção de recaídas e consolidação dos ganhos obtidos durante a ação. 

Deve-se sempre ter em conta que, uma vez atingida alguma mudança, não 

significa que a pessoa se manterá nesse estágio, muitas vezes a recaída é 

uma realidade e recomeçar o processo sempre é possível. Muitas pessoas 

passam inúmeras vezes pelas diferentes etapas do processo para chegar a 

uma mudança duradoura (Prochaska, DiClemente, Norcross, 1992; 

Zimmerman, Olsen, Bosworth, 2000; Toral, Slater, 2007; Nunes, Castro, 2011).      

 Embora o MT continue a fornecer uma estrutura popular para o 

desenvolvimento de intervenções de atividade física, os resultados de algumas 

revisões destacaram algumas incoerências e sua eficácia na promoção de 

atividade física pode ser menor do que inicialmente é proposto, principalmente 

em se tratando de resultados a longo prazo (Bunton et al., 2000; Adams, White, 

2003; Bridle et al., 2005; Hutchison, Breckon, Johnston, 2009). 

 

 Entrevista Motivacional 

 

 A Entrevista Motivacional (EM) é uma ferramenta adicional de terapia 

que vem sendo utilizada desde a década de 80 como um método de 

comunicação que emprega o aconselhamento centrado no paciente para 

suscitar ou reforçar a motivação para uma mudança de comportamento (Miller, 

1983).   

 Originalmente utilizada para auxiliar no controle da dependência de 

álcool, ela vem sendo utilizada e se mostrando efetiva para promover 
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mudanças em uma ampla variedade de comportamentos relacionados com a 

saúde como perda de peso, alimentação saudável e aumento de exercícios 

físicos, fatores estes com grande potencial de serem trabalhados na atenção 

primária (Rubak et al., 2005; Rollnick, Miller, Butler, 2009; Motivational 

Interviewing, 2012).  

 Em revisão recente sintetizando os resultados de ensaios clínicos 

randomizados (ECR) com entrevista motivacional sendo utilizada na mudança 

de comportamentos de saúde em populações no cuidado primário, VanBuskirk 

e Wetherell (2014) concluíram que a EM pode ser eficaz em melhorar a 

disponibilidade para mudar e a ação dirigida para atingir metas de mudança de 

comportamentos relativos à saúde. 

 É centralmente definida não pela técnica, mas pelo seu estilo facilitador 

para o relacionamento interpessoal com um espírito colaborativo, evocativo, e 

com respeito pela autonomia do indivíduo, pretendendo motivá-lo à mudança 

de comportamento (Rollnick, Miller, 1995).  

 Estas três características essenciais no “espírito” da EM são detalhadas 

por Rollnick et al. (2009) como: 

- Colaborativo - Em vez de uma relação de poder desigual, na qual o 

especialista direciona o indivíduo passivo no que deve fazer, há uma conversa 

colaborativa ativa e um processo decisório conjunto.   

- Evocativo - Ao invés de dar aos indivíduos aquilo que eles não têm 

(medicação, conhecimento, habilidades), a EM procura evocar algo que eles já 

possuem, ativar sua própria motivação e recursos para a mudança. Conectar a 

mudança comportamental com as preferências, valores e interesses de cada 

pessoa.  

- Respeito pela autonomia do paciente - Existe algo na natureza humana 

que resiste a ser coagido e forçado a agir. Os profissionais podem informar, 

aconselhar e até advertir, mas, essencialmente, o indivíduo é quem decide o 

que fazer e quando fazer. 

 A EM procura ajudar a pessoa a falar e resolver sua ambivalência 

(relacionada aos prós e contras) por envolvê-la em um trabalho de 

relacionamento e comunicação com foco na mudança do comportamento em 

questão. As estratégias envolvidas são mais persuasivas do que coercitivas, 

mais encorajadoras do que argumentativas. O método procura evocar a própria 
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motivação, energia e comprometimento da pessoa para a mudança, 

desenvolver um compromisso com a mudança e formular planos concretos de 

mudança de comportamento (Rollnick et al., 2009; Purath, Keck, Fitzgerald, 

2014). 

 A EM é particularmente útil para o indivíduo idoso porque ele traz 

consigo sintomas, emoções, motivações e crenças importantes para a 

mudança (Rejeski, Brawley, 2006). Além disso, os idosos valorizam a 

comunicação colaborativa com os provedores de cuidados de saúde (Kemp et 

al., 2008) e podem sustentar a mudança de comportamento de forma mais 

eficaz após intervenções que enfatizam esta colaboração (Saczynski, Margrett, 

Willis, 2004).   

 Van-Buskirk e Wetherell (2014) em um estudo de revisão, identificaram 

nove estudos em que a EM era mais eficaz do que outras estratégias de 

mudança de comportamento de pacientes da atenção primária à saúde. No 

entanto, nenhum dos estudos revistos pelos autores incluíram idosos. 

 Algumas revisões da literatura sobre a eficácia da EM em mudanças no 

estilo de vida de idosos, encontraram uma melhora significativa na atividade 

física, dieta, colesterol, pressão arterial, controle glicêmico e cessação do 

tabagismo (Cummings, Cooper, Cassie, 2009; Purath, Keck, Fitzgerald, 2014). 

 Na prática do cuidado em saúde, os profissionais possuem grande 

potencial para colaborar positivamente com a mudança de comportamento das 

pessoas, mas também encontram limitações principalmente pelo de fato de 

quase sempre envolver condições de longo prazo. As pessoas carregam 

consigo comportamentos arraigados e muitas das vezes resistentes à 

mudança. Por isso, a imposição de comportamentos pode ser a pior opção. É 

preciso evocar a motivação ao invés da imposição. Acompanhar, direcionar e 

orientar são três estilos de comunicação que se mesclam na prática clínica com 

o objetivo de ter a cooperação do paciente. Conversas humanas, respeitosas e 

efetivas sobre a mudança comportamental são essenciais em muitos 

ambientes de cuidados à saúde (Rollnick et al., 2009).   
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4. METODOLOGIA 

 

 Este estudo está inserido em dois projetos realizados na Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP): “Projeto EPIDOSO” e “Vila Clementino - 

Bairro Amigo do Idoso”. 

 

Projeto EPIDOSO 

 Desde 1991, o Setor de Estudos do Envelhecimento (SEE), setor 

vinculado ao Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de 

Medicina da UNIFESP (SEE/DMP/EPM/UNIFESP), coordena um estudo de 

coorte com idosos residentes no bairro Vila Clementino, em São Paulo, 

denominado projeto EPIDOSO (Epidemiologia do Idoso) cujo principal objetivo 

era de conhecer os parâmetros de saúde física, mental e de capacidade físico-

funcional do idoso envelhecendo na comunidade, visando identificar preditores 

de mortalidade, hospitalização, fragilidade e de incapacidade, caracterizando o 

estado funcional do idoso e suas alterações ao longo do tempo. 

 Nestes primeiros anos do projeto EPIDOSO, foram acompanhadas 1667 

pessoas com 65 anos ou mais com a realização de quatro avaliações 

transversais e resgate dos atestados de óbito. Por meio deste seguimento, 

concluiu-se que os principais fatores de risco modificáveis para mortalidade em 

idosos, eram os escores de independência nas atividades de vida diária e de 

função cognitiva (Ramos, Simões, Albert, 2001; Ramos, 2003).  

 Dando continuidade a este estudo e ampliando seus objetivos, o SEE 

iniciou no ano de 2008 uma nova coorte agora com pessoas de 60 anos ou 

mais. Uma amostra de 1500 idosos advinda de um inquérito domiciliar foi 

convidada a comparecer ao SEE para ser incluída na linha de base de uma 

nova coorte, após uma completa avaliação geriátrica e gerontológica. Trata-se 

de uma coorte dinâmica, pois além dos idosos arrolados inicialmente, serão 

incluídos outros idosos ao longo do seguimento, também residentes na região 

da Vila Clementino.  Esta coorte por sua vez objetiva acompanhar uma amostra 

de idosos residentes em zona urbana, avaliando suas perdas funcionais, os 

fatores associados a essas perdas e a efetividade das intervenções 
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interprofissionais de promoção de saúde, tendo em mente os fatores de risco 

para mortalidade previamente identificados.  

 

Vila Clementino – Bairro Amigo do Idoso 

 

 O projeto “Envelhecimento Ativo e Cidade Amiga do Idoso: Estudo 

para a implantação do Bairro Amigo do Idoso da Vila Clementino do 

Município de São Paulo/SP”, desenvolvido entre 2010 e 2012 com 

financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP/Processo no 2009/53103-6) estava sediado no DMP/UNIFESP, teve 

como instituições parceiras o Instituto de Saúde/SES/SP e a Subprefeitura de 

Vila Mariana do Município de São Paulo e foi desenvolvido por uma equipe 

interdisciplinar e interinstitucional.  

 Este projeto teve como proposta fazer os estudos necessários para a 

implantação e adaptação das ideias do Guia Global das Cidades Amigas do 

Idoso da Organização Mundial da Saúde (Organização Mundial da Saúde, 

2008), na Vila Clementino. O projeto envolveu abordagem metodológica 

qualitativa para detectar as necessidades dos idosos do bairro e também 

pesquisa quantitativa para localizar e dimensionar os equipamentos ativos no 

bairro.  

 Os grupos focais realizados revelaram importantes aspectos para a 

implementação de uma cidade amiga do idoso: ruas e calçadas devem ser 

melhor adequadas; os estabelecimentos comerciais ainda devem melhorar 

acesso e atendimento; a acessibilidade aos ônibus ainda não está adequada; o 

bairro oferece inúmeras atividades integrativas e sociais, de serviços 

comunitários e de saúde, bem como as de participação cívica, no entanto não 

há divulgação suficiente e adequada para o público idoso; a comunicação e 

informação também devem ser readequadas para este público; faltam 

lideranças na comunidade que promovam maior associativismo e participação 

(Rosa et al., 2013).  

 Constatou-se ainda que apesar da grande densidade de equipamentos 

de atenção e cuidado aos idosos existe uma grande dificuldade para o 

funcionamento integrado ligada à articulação das diversidades profissionais 

encontradas: formações, saberes, comportamentos e contribuições possíveis.  
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4.1. Delineamentos do estudo 
 

 Esta pesquisa está delineada em duas etapas distintas:  

1) Estudo observacional visando descrever a população do estudo e analisar 

as modificações longitudinais do nível de atividade física e os fatores 

associados a elas após quatro anos com intervenção mínima de atividade física 

e  identificar equipamentos destinados à promoção de atividade física;  

2) Estudo experimental para investigar a efetividade de três diferentes 

intervenções no nível de atividade física após 3 e 6 meses.  

 

4.2.  Delimitação Geográfica 
 

 A área escolhida está compreendida no quadrilátero formado pelas 

avenidas: Domingos de Morais, Sena Madureira, Rubem Berta e José Maria 

Whitaker (ANEXO I) na cidade de São Paulo. Esta área foi escolhida por ser 

relativamente estável, com baixa taxa de migração e por ser foco dos projetos 

EPIDOSO e Bairro Amigo do Idoso.   

 Esta região localiza-se na área administrativa da Saúde no Distrito da 

Vila Mariana, no município de São Paulo. É uma área relativamente pequena 

(8.9 km²) - São Paulo possui uma área de (1509 km²) - com uma população de 

idosos de aproximadamente 22.412 habitantes representando 2.11% da 

população total de idosos em São Paulo e 18,66% da população total do 

distrito. 

 Densamente populosa - 13.011 habitantes por km² comparada com uma 

média de 7.077 em São Paulo - vem tendo um crescimento populacional 

negativo desde 1991 (-0.7%) e possui um índice de fecundidade baixo de 1.25 

(Fundação SEADE, 2004). 
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4.3.  Recrutamento e seleção dos participantes 
 

 A primeira etapa de pesquisa envolveu a identificação de idosos 

moradores da região adjacente SEE, onde já existia uma coorte em 

seguimento desde 1991 (Ramos et al., 1998). Um novo recenseamento ocorreu 

entre dezembro de 2007 e abril de 2008. O mencionado rastreamento 

domiciliar ocorreu no Distrito de Vila Mariana, bairro Vila Clementino, região 

composta de 67 Setores Censitários com 3.073 idosos, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), censo de 2000. 

 O método utilizado foi o de perguntar de porta em porta com 

levantamento total da área tendo como objetivo localizar pessoas com 60 ou 

mais anos de idade. O resultado foi à identificação de 4055 idosos moradores 

dos setores censitários fornecidos pelo IBGE. 

 A população de 4055 idosos foi então numerada por endereço e uma 

amostra foi retirada por meio de sorteio aleatório realizado no programa SPSS. 

Essa amostra composta de 2000 indivíduos foi fragmentada em dois grupos, 

um com 1500 pessoas a serem entrevistadas e outro com 500 pessoas 

reservas. Em 2008 os idosos sorteados foram então convidados a fazer parte 

do estudo e iniciaram as avaliações multidimensionais propostas pelo Projeto 

EPIDOSO. 

 

4.4.  Evolução do nível de atividade física no lazer na coorte de idosos do 
projeto epidoso  

 

 Para este estudo, foi selecionada uma listagem por ordem de entrada no 

projeto de todos os idosos que realizaram a avaliação entre os anos de 2008 e 

2009 – Avaliação Basal (n = 446 pessoas) e que completariam em 2012 e 

2013 a segunda onda transversal do Projeto EPIDOSO – Avaliação Pré-

Intervenção.  

 Em seguida, foi feita uma triagem respeitando como critério de inclusão 

ter realizado a avaliação com o Questionário Internacional de Atividade Física 

(IPAQ) na Avaliação Basal e não possuir impedimentos para a prática regular 

de atividade física (Vincent K, Vincent H, 2006) (ANEXO II). Neste processo, 

foram excluídas 82 pessoas.  
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 Uma listagem em Excel® com os 364 idosos elegíveis para o estudo foi 

entregue a um pesquisador do SEE completamente cego para as intervenções 

que seriam realizadas após a avaliação pré-intervenção para que fosse feita a 

randomização dos grupos obedecendo a uma estratificação por sexo e idade (o 

processo de randomização será descrito posteriormente). 

 Estando os grupos divididos, todos foram convidados a comparecer no 

SEE, obedecendo a ordem de entrada no EPIDOSO, para realizarem as 

avaliações relativas à segunda onda transversal (Avaliação Pré-Intervenção), 

incluindo o IPAQ, tendo o contato inicial via telefone e após três tentativas 

falhas o convite foi feito via correio. Mesmo com tais procedimentos, ocorreu 

uma perda amostral de mais da metade dos sujeitos, sendo 145 o número de 

idosos incluídos inicialmente no estudo como descrito na Figura 4.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 4 - Fluxograma de avaliações e motivos das perdas da população do 
estudo (Vila Clementino, São Paulo – SP, 2008/2009 – 2012/2013). 
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 É importante esclarecer determinadas expressões utilizadas na figura 4, 

alguns indivíduos recusaram-se a voltar ao SEE e repetir todo o processo de 

avaliação proposto pelo projeto EPIDOSO (Recusa EPIDOSO) e outros não 

quiseram responder novamente apenas o IPAQ (Recusa IPAQ 2). Como este 

estudo seguiu a logística do Projeto EPIDOSO, alguns idosos não puderam 

fazer parte por serem inseridos na segunda onda fora do tempo de intervenção 

e revaliações propostas (Fora do tempo de intervenção).  

No momento da Avaliação Pré-Intervenção, um investigador repetiu 

todas as informações relativas ao estudo, esclareceu qualquer dúvida ainda 

existente e solicitou ao participante que assinasse o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE), condicionando sua participação de modo voluntário 

(ANEXO III).  

 É importante destacar que durante o período entre a Avaliação Basal e 

Avaliação Pré-Intervenção os voluntários foram somente acompanhados 

recebendo apenas uma intervenção mínima (descrita posteriormente) de 

atividade física do projeto EPIDOSO. 

  

4.4.1. Instrumentos e definição operacional das variáveis utilizadas no 
estudo 

 

 Todos os procedimentos foram igualmente conduzidos nas duas 

avaliações (Basal e Pré-Intervenção). Os participantes foram convidados a 

comparecer no SEE a fim de responder à Avaliação Geriátrica Ampliada (AGA) 

formulada pela equipe multidisciplinar do Projeto EPIDOSO (ANEXO IV). 

 A AGA consiste em uma avaliação multidimensional do idoso. É formada 

por um conjunto de técnicas e procedimentos em que a avaliação abrangente e 

estruturada se associa aos métodos clássicos não padronizados de avaliação 

de saúde das diversas especialidades (Paixão Junior, Reichenheim, 2005). As 

dimensões utilizadas na AGA se referem aos dados de identificação, 

funcionalidade global, saúde mental, história pessoal atual e pregressa, revisão 

dos sistemas fisiológicos principais e qualidade de vida, além de avaliações 

específicas de áreas do conhecimento como nutrição, fisioterapia, psicologia e 

odontologia e educação física. As avaliações foram realizadas em salas 

individuais por geriatras e gerontólogos treinados para este fim. 
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 As variáveis incluídas no presente estudo serão apresentadas nos 

seguintes blocos: 1) Desfecho: nível de atividade física no lazer (AFL); 2) 

Variáveis independentes: variáveis demográficas e socioeconômicas; fatores 

comportamentais, de saúde e capacidade funcional. 

 

4.4.1.1. Desfecho – nível de atividade física no lazer 

 

 O desfecho “nível de atividade física no lazer” foi obtido em 

abordagem de entrevista individual tendo como referência a última semana, por 

meio da aplicação do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ - 

International Physical Activity Questionnaire) – versão 8, forma longa (Craig et 

al., 2003; Benedetti, Mazo, Barros,2004; IPAQ 2005) (ANEXO V).  

 Este instrumento contém perguntas relacionadas à frequência (dias por 

semana), duração (tempo por dia) e intensidade (moderada e vigorosa) da 

realização de atividades físicas em quatro domínios habituais (trabalho, 

transporte, doméstico e lazer). Escores de atividade física foram calculados 

para cada domínio separadamente, e para o somatório de todas elas (AFG) 

feitas por no mínimo 10 minutos contínuos. O tempo gasto com atividades 

vigorosas foi multiplicado por dois para proporcionar uma melhor equivalência 

de intensidade (Craig et al., 2003; Hallal et al., 2003). 

 Para este estudo, utilizou-se apenas os escores de atividades no 

domínio lazer e os minutos por semana de atividade física foram categorizados 

de acordo com as recomendações atuais de atividades físicas para a faixa 

etária (World Health Organization, 2010; Garber et al., 2011), sendo os 

voluntários classificados em: 

 

 Inativo – aqueles que não realizam nem 10 minutos de 

atividade física a ser considerada; 

 Insuficientemente ativos - aqueles que realizam na soma 

das intensidades moderadas e vigorosas, mais de dez minutos, 

porém menos de 150 minutos por semana. 

 Ativos - aqueles cuja soma das atividades moderadas e 

vigorosas atingem 150 minutos ou mais por semana. 
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 Como feito no estudo de Ferreira et al., (2010), foi criada uma variável 

denominada “Evolução do Nível de Atividade Física no lazer – ENAFL” a 

fim de descrever o comportamento (manutenção ou mudança) do nível de 

atividade física no lazer considerando quatro momentos nos diferentes grupos. 

A amostra foi classificada em quatro grupos:  

 

 G1 – Diminuição do NAF (de insuficientemente ativo para 

inativo; de ativo para insuficientemente ativo; de ativo para 

inativo); 

 G2 – Aumento do NAF (de inativo para insuficientemente 

ativo; de inativo para ativo; de insuficientemente ativo para ativo); 

 G3 – Manutenção da AF (era ativo e continuou ativo; era 

insuficientemente ativo e continuou insuficientemente ativo); 

 G4 – Manutenção da inatividade (era inativo e continuou 

inativo).  

 Posteriormente, para análise estatística, estes quatro grupos foram 

classificados dicotomicamente: (0) – Comportamentos desfavoráveis à 

atividade física (Grupos 1 e 4) e (1) – Comportamentos favoráveis à atividade 

física (Grupos 2 e 3). 

 

4.4.1.2. Variáveis independentes  

 

 A escolha das variáveis independentes foi feita por meio de análise da 

literatura e por entender que estas poderiam influenciar no comportamento 

relativo à atividade física. A coleta da maior parte destes dados ocorreu 

somente nos momentos relativos à Avaliação Basal e Avaliação Pré-

Intervenção, por fazerem parte das avaliações do Projeto EPIDOSO. As 

avaliações referentes ao conhecimento e participação dos equipamentos, 

atividade física como fator importante, aconselhamento de atividade física e 

estágios de mudança de comportamento foram aplicadas somente na 

avaliação pré-intervenção para verificar a influência destas nas intervenções 
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propostas. A seguir são descritas as variáveis independentes e a forma como 

foram obtidas e categorizadas: 

 

• Sexo: 

1. Masculino 

2. Feminino 

 

 

• Faixa etária em anos completos: 

1. 60 – 69 anos 

2. 70 – 79 anos 

3. 80 anos e mais 

 

 

• Estado conjugal: 

1. Com vida conjugal – casado ou em união estável 

2. Sem vida conjugal – solteiro, viúvo ou separado 

 

 

• Grau de escolaridade: 

 Avaliada em anos de estudo: 

1. Menor ou igual a 3 anos 

2. 4 a 7 anos 

3. 8 anos ou mais 

 

 

• Faixa de renda: 

 Considerada a renda pessoal mensal em “salários mínimos (SM)”, 

corrigida pelo valor vigente no ano de avaliação e subdividida nas seguintes 

categorias: 

1. Até 1 SM 

2. Mais de 1 a 3 SM 

3. Mais de 3 a 10 SM 

4. Mais de 10 SM 
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 Número de Diagnósticos 

 O número de diagnósticos médicos categorizados em: 

1. Até 2 diagnósticos 

2. 3 a 6 diagnósticos 

3. 7 a 9 diagnósticos 

4. 10 ou mais diagnósticos 

 

 

 Medicamentos 

 Foi verificado apenas o número de medicamentos tomados diariamente, 

não fazendo distinção entre a classificação farmacológica, tempo de uso, dose 

e se possuem receita médica. Foram categorizados em: 

1. Não toma 

2. 1 a 4 medicamentos 

3. 5 ou mais medicamentos 

 

 

 Comprometimento nas Atividades da Vida Diária 

 Medida pela dificuldade auto-referida em executar 15 atividades da vida 

diária (AVD), organizadas hierarquicamente no instrumento “Order Americans 

Resources and Services” (OARS), o “Brazilian OARS Multidimensional 

Functional Assessment Questionaire” – BOMFAQ, a partir de funções básicas 

para as mais complexas, pelo método de escalonagem de Guttman (Ramos, 

Goihman, 1989; Ramos et al., 1993). 

  As básicas são: tomar banho, cuidar da aparência, comer, 

transferências posturais, usar o toalete, vestir-se e andar no plano. As mais 

complexas envolvem tarefas relacionadas a atividades como fazer compras, 

preparar refeições, fazer limpeza de casa, pegar condução, tomar remédios na 

hora certa, subir um lance de escadas e andar por perto do domicílio. 

 Considerou-se para cada tarefa funcional questionada nesse 

instrumento quatro categorias de resposta possíveis (“sem dificuldade”, “com 

pouca dificuldade”, “muita dificuldade”, ou “não realiza”). A partir daí, foi 
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construída uma variável com quatro categorias de dificuldade funcional, 

segundo o número de tarefas comprometidas (Ramos et al., 1993):  

1. Nenhuma AVD comprometida 

2. 1 a 3 AVD’s comprometidas 

3. 4 a 6 AVD’s comprometidas 

4. 7 ou mais AVD’s comprometidas 

 

 

• Estado Nutricional 

 Avaliado pelo Índice de Massa Corporal (IMC) calculado pela razão entre 

massa corporal (kg) e estatura (m) elevada ao quadrado. Considerando as 

modificações corporais que ocorrem com o envelhecimento, foram utilizados os 

pontos de corte propostos por Lipschitz (1994), sendo IMC abaixo de 22 para 

baixo peso e acima de 27 para sobrepeso.  

 A massa corporal foi aferida em balança Filizola® com precisão de 100g. 

A estatura foi medida utilizando escala métrica vertical Rosscraft® com 

precisão de 1mm. Estas avaliações foram realizadas nos idosos descalsos e 

sem agasalhos, trajando apenas roupas leves, na posição em pé e com os pés 

juntos.  

 

 

 Conhecimento e participação dos idosos acerca dos 

equipamentos de atividades físicas da região  

 Avaliados por meio de entrevista pré-estruturada contemplando as 

seguintes questões: 

 

1) O Sr. (a) conhece ou já ouviu falar de algum programa ou ação pública ou 

privada próxima à sua casa que ofereça atividades físicas para os idosos da 

região? (Em caso afirmativo estimular perguntando: “Quais?” e“Qual mais?” até 

que se esgotem as opções) 

Obs.: Resposta espontânea e múltipla.  

 

2) O Sr. (a) participa de algum destes programas? (Em caso afirmativo 

estimular perguntando: “Qual?” e “Qual mais?” até que se esgotem as opções) 
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Obs.: Resposta espontânea e múltipla.  

 

 Estas variáveis foram posteriormente dicotomizadas em conhecimento 

(sim ou não) e participação (sim ou não) relativas aos equipamentos citados 

pelos idosos. 

 

 

 Identificação da importância dada à atividade física como um dos 

três principais fatores para a promoção da saúde e prevenção de 

doenças 

 

Foram elencados alguns fatores notadamente importantes e o 

participante foi instruído a escolher quais os três fatores considerados por ele 

como mais importante para promoção da saúde e prevenção de doenças.  

Nesta lista estavam: - alimentação saudável; 

- fazer exercícios físicos regularmente; 

- não ingerir bebidas alcoólicas em excesso; 

- realizar consultas médicas regularmente; 

- não fumar; 

- manter o peso ideal; 

- controlar ou evitar o estresse.  

 Foram feitas várias listas com os itens dispostos em diferentes ordens 

para evitar que os idosos tivessem a tendência em escolher os primeiros. A 

variável foi categorizada de forma binária (sim e não).  

 

 Aconselhamento de atividade física 

 A variável foi baseada na seguinte pergunta: "Alguém já lhe recomendou 

a prática de atividade física?” Quando a resposta era positiva, foi questionado 

quem foi o responsável pelo aconselhamento (questão aberta) e que 

recomendação foi feita (tipo, intensidade frequência e duração).   

 Para este estudo foi considerado apenas se ele tinha recebido ou não 

aconselhamento. 
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4.5. Identificação dos equipamentos destinados à promoção de atividade 
física para a população idosa da região do estudo 

 

4.5.1. Critérios para inclusão dos equipamentos 
 

  Em uma primeira etapa foram incluídos os equipamentos que 

apresentavam propostas e ações para melhoria da qualidade de vida e 

promoção de um envelhecimento saudável para os idosos da região 

independente da área de atuação.  

 Entende-se por equipamentos todos os bens públicos ou privados, de 

utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao 

funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, 

em espaços públicos e privados (Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT - NBR 9284, 1986) 

  

4.5.2. Delimitação geográfica dos equipamentos 
 

 Foram arrolados os equipamentos sediados na área do estudo descrita 

no item 4.2. Alguns equipamentos fora da área referida foram incluídos pela 

influência exercida na população alvo. 

 

4.5.3. Estratégias de pesquisa e seleção dos equipamentos  
 

 Os programas foram identificados e selecionados em diferentes setores 

governamentais e não governamentais obedecendo aos seguintes passos:  

 

Passo 1: Levantamento dos equipamentos  

- Primeiramente foi realizado um levantamento online, rua por rua tentando 

identificar o nome do equipamento, tipo de ação realizada, endereço, telefone e 

responsável. 

- Após esta etapa foram arrolados os equipamentos junto à Prefeitura Municipal 

de São Paulo, Subprefeitura da Vila Mariana e ao Serviço Social do Centro de 

Saúde da Vila Mariana (Centro de Saúde Dr. Lívio Amato). 
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- Foram levantados ainda os serviços oferecidos pela Universidade Federal de 

São Paulo por meio do site da instituição, assessoria de imprensa e pró-reitoria 

de extensão.  

- Também foram utilizados no levantamento uma listagem da Associação dos 

Moradores de Mirandópolis, relatos de idosos pertencentes ao Projeto 

EPIDOSO e materiais impressos (jornais, panfletos e cartazes da região).  

 

Passo 2: Refinamento do Inventário 

 Com base no inventário inicial foi feito um contato telefônico para cada 

equipamento listado, tentando identificar se ainda possui atuação na região, o 

responsável pelo equipamento e atualizar o endereço. Também neste contato 

tentou-se agendar uma reunião com o responsável para explicar os objetivos 

do estudo e obter informações mais detalhadas sobre o equipamento.  

 Foram feitas três tentativas de contato telefônico e em caso negativo um 

pesquisador foi enviado até o local a fim de conseguir tais informações. 

 Para identificação dos equipamentos foram utilizadas estratégias de 

entrevista estruturada (com gestores, profissionais e idosos envolvidos) por 

meio de um questionário com a maioria das questões abertas respondidas de 

forma espontânea e única, observações de campo em cada local onde são 

desenvolvidas as atividades, como também levantamento de informações 

disponíveis em material escrito de projetos, jornais, panfletos e sites (ANEXO 

VI). 

 

4.5.4. Delineamento da coleta de dados 
 

 Foram coletados os seguintes itens: Nome/Razão Social, endereço, 

telefone, endereço eletrônico, horário de funcionamento, área de abrangência, 

objetivos/finalidade, início de funcionamento, número de idosos atendidos, 

ações e/ou serviços prestados, formas de acesso/ingresso, estrutura física, 

implementadores, parceiros, equipe e georreferenciamento (localização no 

mapa da região). 

 Estes dados foram transcritos em uma ficha (ANEXO VI) e 

posteriormente inseridos em um banco de dados para análise do conteúdo 

destas informações.  
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 Posteriormente, os equipamentos arrolados foram distribuídos em sete 

áreas temáticas: a) saúde e desenvolvimento social; b) cultura, esporte e lazer; 

c) espiritualidade e religiosidade; d) segurança e transporte; e) convivência e 

participação social; f) educação; g) comunicação e informação. Os 

equipamentos relativos à UNIFESP foram inseridos separadamente pela 

grande influência que esta exerce na região sendo um grande pólo de serviços 

de saúde e também de programas comunitários em várias áreas por meio de 

seus projetos de extensão. 

 

4.5.5. Identificação dos equipamentos de promoção de atividade física 
 

 Dentre os equipamentos encontrados na região e inventariados 

anteriormente, foram selecionados especialmente para este estudo aqueles 

que possuíam como foco a promoção de atividade física ou a utilização desta 

como estratégia de promoção da saúde da pessoa idosa. 

 Com base nos achados da fase anterior foi elaborado um “Guia de 

Equipamentos de Promoção de Atividade Física da Vila Clementino - 

Bairro Amigo do Idoso” (ANEXO VII). 

 Este guia contém informações de locais, contato, responsáveis e  

atividades oferecidas pelos equipamentos identificados no estudo.  

 O inventário dos equipamentos também possibilitou a elaboração de um 

georreferenciamento no mapa da região utilizado na intervenção como 

ferramenta para o encaminhamento para atividades mais próximas à residência 

do voluntário.  
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4.6. Efetividade de três estratégias de intervenção no aumento da 
atividade física no lazer 

 

4.6.1. Alocação nos grupos de intervenção 
 

 Antes de iniciar as avaliações do momento Pré-Intervenção, os 

voluntários foram estratificados por sexo e idade e alocados aleatoriamente em 

dois grupos: Grupo Intervenção – GI e Grupo Intervenção Mínima - GIM. Em 

um segundo momento, o GI foi redividido (também respeitando a estratificação 

por sexo e idade) em dois outros grupos: Grupo intervenção com 

aconselhamento médico – GPM e Grupo intervenção com 

aconselhamento individualizado e encaminhamento para equipamentos – 

GAE.   

Depois de feita a Avaliação Pré-Intervenção completando todas as 

avaliações propostas pela segunda onda do Projeto EPIDOSO, foi colocada 

uma etiqueta de identificação no prontuário dos 145 voluntários indicando a 

qual grupo ele pertencia. Os idosos então foram encaminhados para uma 

devolutiva com o médico, nesta ocasião eles receberam todos os resultados 

dos exames e avaliações e iniciou-se o processo de intervenção de atividade 

física de acordo com o grupo a qual pertencia. Três voluntários do GAE não 

completaram o estudo, dois por não comparecer aos encontros para 

intervenção e um por não completar as avaliações pós-intervenção. No total, 

foram incluídos e completaram todas as etapas propostas 142 voluntários.  

 Todo o processo de recrutamento, seleção e alocação nos grupos de 

intervenção está resumido a seguir na figura 5.  
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(n = Número de sujeitos; EPIDOSO = Epidemiologia do Idoso; IPAQ = Questionário 

Internacional de Atividade Física; GIM = Grupo Intervenção Mínima; GPM = Grupo intervenção 

com aconselhamento médica; GAE = Grupo intervenção com aconselhamento individual e 

encaminhamento para equipamentos).  

 

Figura 5 - Recrutamento, seleção e alocação nos grupos de intervenção. 
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4.6.2. Intervenções propostas 
  

4.6.2.1. Grupo intervenção mínima (GIM) 

 

 Por ser a atividade física um comportamento almejado para a promoção 

da saúde e prevenção de doenças sua recomendação é tida hoje como prática 

quase obrigatória em todos os serviços de saúde, sendo assim, por questões 

éticas, este grupo foi estabelecido não como um controle simplesmente (sem 

nenhuma intervenção) mas procurou-se inserir uma intervenção mínima para 

que este servisse de comparação com os demais grupos com maior 

intensidade de intervenção.   

 Os idosos do GIM receberam somente uma breve recomendação 

genérica por escrito na mesma ficha de contrarreferência (FCR) para atenção 

primária à saúde em que estavam todas as outras recomendações 

(nutricionais, fisioterápicas, psicológicas e odontológicas) e resultados de 

exames (ANEXO VIII): 

 

1)Todos os idosos fisicamente independentes e sem impedimentos para a 

prática de AF receberam a seguinte recomendação: 

“Recomendamos exercícios aeróbicos moderados (Ex.: caminhada) por no 

mínimo 30 minutos, 5 vezes por semana. Incluir exercícios para fortalecimento 

dos grandes grupos musculares, flexibilidade e equilíbrio.” 

Obs.: Quando o voluntário já executava algum tipo de exercício recomendado 

no volume correto, a recomendação foi para manutenção das atividades. 

2) Os idosos com limitações físicas ou com baixa aptidão física (de acordo com 

observação do prontuário ou avaliação subjetiva feita pelo profissional 

responsável pela recomendação) receberam a seguinte recomendação: 

“Recomendamos exercícios aeróbicos moderados, de forma gradual e 

progressiva, de acordo com sua aptidão física. Incluir exercícios para 

fortalecimento dos grandes grupos musculares, flexibilidade e equilíbrio.” 

 

  Após receberem esta FCR os voluntários seguiram sua rotina normal 

sem maiores interferências deste estudo. 
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4.6.2.2. Grupo intervenção com aconselhamento médico (GPM) 

Os participantes alocados neste grupo, receberam, além da FCR padrão 

como a entregue ao GIM, uma intervenção focada no aconselhamento de 

atividade física de forma oral e escrita feita por 3 médicos responsáveis pelo 

atendimento aos idosos do Projeto EPIDOSO. O aconselhamento foi baseado 

nas recomendações atuais de atividade física para idosos (Nelson et al., 2007; 

World Health Organization, 2010). Os médicos receberam orientação sobre 

tipos de exercícios a serem recomendados, bem como a frequência, a 

intensidade e duração destes.  

O aconselhamento por escrito foi anexado à FCR do voluntário após a 

avaliação pré-intervenção, de acordo com seu NAF, anteriormente à devolutiva 

com o médico. Este aconselhamento foi elaborado da mesma maneira que é 

feita a prescrição de medicamentos na rotina médica (“receita médica”) em 

papel timbrado da UNIFESP e com carimbo e assinatura do médico (ANEXO 

IX). 

Os idosos considerados “fisicamente ativos no lazer” receberam um 

aconselhamento oral reforçando e encorajando a continuarem fisicamente 

ativos e o aconselhamento por escrito orientando a manutenção ou adequação 

das atividades. Por exemplo, quem cumpria as recomendações apenas com 

caminhada foi orientado a inserir exercícios de fortalecimento muscular, 

flexibilidade e equilíbrio.  

Os participantes considerados “insuficientemente ativos no lazer” mas 

que eram ativos nos outros domínios da atividade física receberam 

aconselhamento oral para a prática de atividade física e o aconselhamento por 

escrito com as recomendações atuais de atividades físicas para benefícios à 

saúde, visando acumular 150 minutos de atividades semanais em seu tempo 

livre incluindo atividades aeróbicas (como a caminhada), exercícios de 

fortalecimento muscular, flexibilidade e equilíbrio.  

Aqueles que eram completamente inativos ou que possuíam alguma 

limitação (não impedimento) receberam o aconselhamento oral e o 

aconselhamento por escrito visando o aumento gradual das atividades de 

acordo com sua capacidade física.  Os voluntários deste grupo, após esta 

devolutiva médica, não tiveram maiores intervenções deste estudo. 
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4.6.2.3. Grupo intervenção com aconselhamento individualizado e 

encaminhamento para equipamentos da região 

 

Os participantes alocados neste grupo receberam além da FCR padrão 

como entregue ao GIM e GPM, um encaminhamento para um encontro com 

um professor de educação física membro da equipe do EPIDOSO.  

Esta intervenção seguiu as recomendações do “National Institute for 

Health and Clinical Excellence – NICE” em que foram levadas em conta as 

necessidades e preferências da pessoa, estabelecendo conjuntamente 

objetivos para a mudança de comportamento e oferecendo suporte em 

encontros presenciais, materiais de apoio e encaminhamento para locais que 

oportunizassem a prática de AF (National Institute for Health and Clinical 

Excellence, 2006).   

 Sua operacionalização baseou-se no caminho proposto pelo programa 

“Let’s Get Moving” do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (National 

Healht Service – NHS) detalhado no item 3.4.3 da revisão da literatura e 

adaptado à realidade do Projeto EPIDOSO. Esta abordagem foi escolhida por 

ser uma intervenção de mudança de comportamento notadamente efetiva na 

promoção de atividade física na atenção primária cuja proposta estava de 

acordo com os objetivos deste estudo (National Healht Service, 2009). Esta 

intervenção possui uma natureza cíclica (Figura 6) em cinco passos de modo a 

oferecer apoio e incentivo para que as pessoas se tornem e se mantenham 

fisicamente ativos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de National Healht Service (2012). 

 
Figura 6 - Natureza cíclica da intervenção 
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As etapas de recrutamento e avaliação já foram descritos anteriormente, 

a seguir são apresentados os passos seguidos na intervenção, participação 

ativa e revisão. Cabe lembrar que cada encontro tinha a duração de 

aproximadamente 1 hora e que apesar de existir um roteiro para cada etapa, o 

desenrolar da intervenção seguiu o tempo demandado pelo voluntário, não 

sendo fixo o cumprimento de todos os passos, descritos a seguir, no primeiro 

encontro.  

 

Intervenção 

 

Passo 1: Entrevista Motivacional 

 

 No primeiro momento foi realizada uma seção com Entrevista 

Motivacional (EM) apoiada em um roteiro (ANEXO X) a fim de facilitar a 

mudança de comportamento relacionado à atividade física por meio de uma 

abordagem centrada na pessoa, levando em conta as necessidades 

individuais, preferências e circunstâncias, usando de sintonia e ajudando-a a 

explorar e resolver sua ambivalência relativa à mudança de comportamento e 

aumentando o seu comprometimento com a adesão à prática regular de 

atividade física (Rollnick, Miller,  2009).  

 Esta breve intervenção baseada em EM incluiu: 

• exploração e construção de prontidão e confiança do voluntário;  

• troca de informações - tentando identificar se a pessoa conhecia as 

recomendações atuais de atividade física e os benefícios à saúde 

proporcionados por sua adesão, 

• exploração das preocupações do voluntário e do que mais a incomodava com 

relação à sua saúde;  

• exploração dos objetivos e expectativas do voluntário com relação à atividade 

física, considerando as consequências positivas da mudança em pequenos 

passos;  

•  exploração das opções disponíveis para ser mais ativo;  

• desenvolvimento de um plano de colaboração, incluindo o estabelecimento de 

metas a curto e longo prazo (ANEXO XI), prevenção de recaídas, apoio, 

monitoramento e suporte contínuo. 
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 Ao final da entrevista, foram entregues folhetos contendo um resumo 

dos temas abordados com relação às recomendações atuais e benefícios de 

ser mais ativo fisicamente e também com orientações importantes para se 

exercitar de forma segura (ANEXO XII).  

 

 

Passo 2: Avaliação de Aptidão Física 

 

 Também foi realizada uma avaliação física com antropometria, 

forca/resistência de membros superiores (flexão de cotovelo), forca de 

membros inferiores (impulsão vertical sem auxilio dos bracos), flexibilidade 

(sentar e alcançar) e equilíbrio (equilíbrio estático com controle visual)  para 

colaborar na identificação de prioridades pelo voluntário e acompanhar seu 

progresso (Rikli, Jones, 2001, 2008). Durante a execução dos testes foram 

explicados com exemplos práticos a importância de cada valência física para 

suas atividades do dia a dia. Ao final, o voluntário recebeu uma ficha resumo 

com os resultados dos testes.  

 

 

Passo 3: Encaminhamento para Equipamentos de Atividade Física 

 

Nesta etapa foi entregue ao voluntário o mapa impresso da região 

descrito anteriormente no item 4.5.2 para identificação de locais que pudessem 

oportunizar a prática de atividade física de acordo com suas necessidades e 

preferências.  

Este mapa foi feito de maneira individualizada tendo como base o 

endereço de residência da pessoa como ponto central, em seguida foram 

inseridos dois círculos destacando os possíveis locais para a prática de 

atividade física em um raio de 500m e 1km (ANEXO XIII).  
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Passo 4: Orientações para atividades individuais 

 

Também foram passadas ao voluntário orientações para que pudesse 

fazer as atividades sozinho, sem a necessidade de fazer parte de algum 

equipamento específico. Foram entregues folhetos com uma sequência de 

exercícios de força, flexibilidade e equilíbrio (ANEXO XIV) sugeridos pelo “Guia 

de Exercícios e Atividades Físicas” do "National Institute on Aging - NIA" 

(National Institute on Aging, 2009).  

Também foi oferecida uma planilha mensal de caminhada, com a 

progressão de volume em metas semanais construídas em conjunto com o 

voluntário. Este foi orientado a anotar o tempo de caminhada em cada dia em 

que esta fosse realizada (ANEXO XV). 

 

Participação Ativa e Revisão 

 

O voluntário recebeu também um cartão com possibilidades de contato 

(telefones, endereço e email) do professor de educação física que além de 

oferecer suporte para as atividades recomendadas serviu também como um 

facilitador ao encaminhamento e acesso dos idosos aos equipamentos de 

atividade física existentes na região quando necessário.  

Ao final do primeiro encontro, foram agendados retornos ao SEE uma 

vez ao mês durante os 2 meses seguintes. No dia anterior a cada encontro foi 

realizado um contato telefônico pela secretária do SEE para o volunário a fim 

de confirmar o compromisso agendado, caso este não pudesse comparecer 

eram oferecidas novas possibilidades de data. 

Estes encontros tinham a finalidade de revisar os objetivos, sanar 

dúvidas, reavaliar os níveis de atividade física, verificar possíveis mudanças em 

relação a quando iniciou a intervenção e minimizar as possíveis barreiras 

encontradas para a prática regular das atividades físicas. Nestas ocasiões, foi 

mantida a postura de solidariedade com o voluntário ajudando-o a desenvolver 

a crença em sua capacidade de se tornar e permanecer fisicamente ativo.  
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4.6.3. Momentos das avaliações do nível de atividade física no lazer 

 

 As avaliações do nível de atividade física no lazer foram realizadas em 

quatro momentos:  

Quadro 1 - Momentos das avaliações realizadas 

Momento 1 Avaliação Basal (2008 e 2009) 

Momento 2 Avaliação Pré-Intervenção (2012 e 2013) 

Momento 3 Avaliação Pós-Intervenção 1 (três meses após momento 2) 

Momento 4 Avaliação Pós-Intervenção 2 (seis meses após momento 2) 

 

  

 Os momentos das avaliações basal e pré-intervenção foram utilizados 

para verificar a evolução do nível de atividade física após quatro anos. Os 

momentos pós-intervenção 1 e 2 foram utilizados para verificar a efetividade 

das intervenções a curto prazo (3 meses) e longo prazo (6 meses) (National 

Institute for Health and Clinical Excellence, 2006).  

 

4.7. Procedimentos de análise 
 

A entrada e gerenciamento do banco de dados foram realizados em um 

sistema MySQL e depois gerado um relatório em Microsoft Office Excel® 2007 

(Windows®).  Depois de realizada a checagem das informações, os dados 

foram transferidos para o programa Statistics Package Social Science – SPSS 

versão 16.0, para realizar a análise dos dados. 

 Foi realizada uma análise descritiva, com a distribuição de frequência, 

percentuais, cálculo de tendência central (media e mediana), de dispersão 

(desvio padrão) e valores máximos e mínimos.  
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 Para verificar a proporcionalidade do nível de atividade física no lazer e 

de características demográficas e socioeconômicas entre os grupos, foi 

empregado o teste qui-quadrado e exato de Fisher utilizando uma tabela de 

contingência e nível de significância de 5%.  

 Foram calculadas as razões de prevalência e intervalos de confiança de 

95% para comportamentos desfavoráveis à AFL por meio de modelos lineares 

generalizados, usando-se a regressão de Poisson com função logarítmica e 

variância robusta.  

Primeiramente foi realizada análise bruta (em função de cada 

característica separadamente) e enfim desenvolvido um modelo de regressão 

múltipla de Poisson, no qual foram incluídas as variáveis com p ≤ 0,20 na 

análise anterior, adotando-se a estratégia de seleção de variáveis do tipo 

backward, sendo que permaneceram no modelo as variáveis com p ≤ 0,05. 

Para comparar as diferenças entre as médias de minutos de atividades 

físicas no lazer da amostra total no período entre avaliação basal e pré-

intervenção foi utilizado o teste-t para amostras pareadas com nível de 

significância de 5%. 

 As três estratégias de intervenção foram comparadas entre si (between 

factor) nos diferentes momentos de avaliação quanto à média de minutos por 

semana despendida pelos idosos para a prática de atividades físicas no 

momento de lazer. Para tanto foi aplicada a Análise de Variância (ANOVA One-

Way) com Post-Hoc de Scheffé. 

 Para verificar se houve diferença nas médias de minutos por semana em 

cada grupo ao longo do tempo (within factor) foi utilizada a análise multivariada 

de medidas repetidas com teste de esfericidade de Mauchly’s e análise dos 

contrastes. 

  

  

4.8. Aspectos éticos 
 

Atendendo às normas de pesquisas envolvendo seres humanos, o 

estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo – CEP 1465/11 (XVI). 
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Os objetivos do estudo e as medidas a serem realizadas foram 

cuidadosamente explicados aos voluntários e os que aceitaram participar do 

estudo preencheram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(ANEXO III) no dia da primeira entrevista no SEE. 

 

4.9. Normas utilizadas para referências bibliográficas 
 

 Para a padronização das citações e das referências bibliográficas 

utilizou-se o formato proposto pelo Comitê Internacional de Revistas Médicas, 

conhecido como Grupo de Vancouver (International Commitee of Medical 

Journal Editors, 2008). 

 Para a abreviatura dos títulos dos periódicos empregou-se o formato 

MEDLINE e LILACS. Caso o título não estivesse contido nestas bases, a 

abreviatura foi feita utilizando a Norma Internacional ISO4 (International Serials 

Data System, 1985). 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1. Evolução do nível de atividade física no lazer após um período de 
quatro anos  

 

5.1.1. Características gerais dos indivíduos na avaliação basal e pré-
intervenção 

 

 A variação temporal média entre a avaliação basal e a avaliação pré-

intervenção foi de 46,2 meses. As características demográficas e 

socioeconômicas na linha de base e após quatro anos (avaliação pré-

intervenção) são apresentadas na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Características demográficas e socioeconômicas na linha de base e 
após quatro anos da amostra de idosos (Vila Clementino, São Paulo – SP, 
2008/2009-2012/2013). 
 

 Avaliação Basal 
 (2008/2009) 

Pré-Intervenção 
(2012/2013) 

Variáveis e categorias N(%) N(%) 
Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
55(38,7) 
87(61,3) 

 
- 
- 

Faixa Etária 
60 a 69 anos 
70 a 79 anos 
80 anos e mais 

 
62(43,7) 
55(38,7) 
25(17,6) 

 
38(26,8) 
60(42,2) 
44(31,0) 

Estado Conjugal 
Com vida conjugal 
Sem vida conjugal 

 
77(54,2) 
65(45,8) 

 
63(44,4) 
79(55,6) 

Escolaridade 
≤3 anos 
4 – 7 anos 
≥8 anos 

 
9(6,3) 

39(27,5) 
94(66,2) 

 
10(7,0) 

33(23,3) 
99(69,7) 

Renda Pessoal 
Até 1 SM 
Mais de 1 a 3 SM 
Mais de 3 a 10 SM 
Mais de 10 SM 

 
4(2,9) 

25(18,2) 
88(64,2) 
20(14,7) 

 
9(6,7) 

31(23,1) 
82(61,2) 
12(9,0) 

Total 142(100,0) 142(100,0) 
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 O número de pessoas incluídas no estudo foi de 142, sendo a maior 

parte mulheres (61,3%). Neste período, houve um deslocamento natural da 

faixa etária passando a maior parte dos avaliados para as faixas superiores a 

70 anos na segunda avaliação com aumento também na proporção de idosos 

sem vida conjugal. O nível socioeconômico mostrou-se estável tendo 

percentuais maiores de indivíduos com elevado grau de escolaridade e com 

renda entre três a dez salários mínimos.   

 Com relação às caracterísictas de saúde (tabela 2), de uma maneira 

geral, percebe-se uma elevação tanto no número de diagnósticos quanto no de 

medicamentos e uma redução no índice de massa corporal. Quanto à 

capacidade funcional, no início do estudo 48,6% dos idosos não possuíam 

nenhuma atividade da vida diária (AVD) comprometida, passados quatro anos 

este percentual caiu para 28,1%.  

 

Tabela 2 - Características de saúde e capacidade funcional na linha de base e 
após quatro anos da amostra de idosos (Vila Clementino, São Paulo – SP, 
2008/2009-2012/2013). 
 

 Avaliação Basal 

 (2008/2009) 

Pré-Intervenção 

(2012/2013) 

Número de Diagnósticos 

Até 2  

3 a 6  

7 a 9  

10 ou mais 

 

12(8,5) 

40(28,1) 

46(32,4) 

44(31,0) 

 

4(2,8) 

42(29,6) 

50(35,2) 

46(32,4) 

Número de Medicamentos 

Nenhum 

1 a 4  

5 ou mais  

 

16(11,3) 

70(49,3) 

56(39,4) 

 

10(7,0) 

69(48,6) 

63(44,4) 

Estado Nutricional 

Baixo peso 

Normal 

Sobrepeso 

 

18(12,7) 

50(35,2) 

69(48,6) 

 

27(19,0) 

45(31,7) 

67(47,2) 

Comprometimento nas AVD’s 

Nenhum 

1 a 3 

4 a 6 

7 ou mais 

 

69(48,6) 

53(37,6) 

9(6,2) 

11(7,6) 

 

40(28,1) 

64(45,1) 

19(13,4) 

19(13,4) 

Total 142(100,0) 142(100,0) 
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5.1.2. Análise da tendência do comportamento de atividade física de lazer 
(AFL) na linha de base e após quatro anos sem intervenção 

 

 O percentual de indivíduos fisicamente ativos no lazer permaneceu baixo 

nas duas avaliações, 31,0% na avaliação basal e 33,1% na avaliação pré-

intervenção. Mesmo com o aumento de dois pontos percentuais, foi encontrada 

uma maior proporção de comportamentos desfavoráveis (diminuição do nível 

de atividade física no lazer - NAFL ou manutenção da inatividade) entre os 

momentos analisados (tabela 3).  

 

 

Tabela 3 - Tendência de comportamento do nível de atividade física no lazer 
após quatro anos entre idosos (Vila Clementino, São Paulo – SP, 2008/2009-
2012/2013). 
 

Tendências de comportamento em AFL Frequência Percentual 

Favorável à AFL 

Aumento do NAFL 

Manutenção da AF 

66 

41 

25 

46,5 

28,9 

17,6 

Não favorável à AFL 

Diminuição do NAFL 

Manutenção da Inatividade 

76 

36 

40 

53,5 

25,4 

28,2 

Total 142 100,0 

 

 

  A distribuição percentual (%) dos indivíduos na linha de base e após 

quatro anos de acordo com a classificação inicial do NAFL é demonstrada na 

Figura 7.  
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Figura 7- Distribuição (%) do nível de atividade física no lazer após quatro 
anos em idosos (Vila Clementinio, São Paulo – SP, 2008/2009 – 2012/2013). 

 

Após quatro anos da primeira avaliação, a maior parte dos que eram 

insuficientemente ativos (56%) deixaram de fazer um mínimo de 10 minutos de 

AFL durante a semana tornando-se inativos. Entre os que já eram inativos no 

início do estudo, 54,8% continuaram nesta posição. Apesar dessa evolução 

desfavorável à AFL, é importante destacar que 23% dos inativos e 32% dos 

insuficientemente ativos começaram a fazer alguma atividade atendendo às 

recomendações atuais de AF para benefícios à saúde.   

 Analisando as médias de minutos semanais de AFL da população total 

do estudo nos dois tempos, observou-se que houve um aumento no tempo das 

atividades de 115,1 (±176,0) na avaliação basal para 124,1 (±165,2) na 

avaliação pré-intervenção, no entanto, esta diferença não foi estatisticamente 

significativa (p=0,596).  

 Na tentativa de verificar os fatores associados aos comportamentos 

desfavoráveis à atividade física, foram feitas análises bivariadas e 

multivariadas com todas as variáveis independentes inseridas nas tabelas 1 e 2 
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(dados não mostrados) e não foi encontrada nenhuma associação 

estatisticamente significativa entre elas.  

5.2. Equipamentos comunitários destinados à promoção de atividade 
física para a população idosa da região da vila clementino 

 

 Os dados do inventário inicial de todos os equipamentos arrolados já 

foram publicados colaborativamente com este estudo por Rosa e 

colaboradores em 2013 e a partir destes dados seguiu-se a elaboração do 

“Guia de Equipamentos de Promoção de Atividade Física da Vila 

Clementino - Bairro Amigo do Idoso” (ANEXO VII).  

Um total de 480 equipamentos foram inicialmente arrolados. Fazendo 

um refinamento do inventário, excluindo os dados duplicados e equipamentos 

que não respondiam aos critérios de inclusão ou que não existiam mais, foram 

encontrados 229 equipamentos comunitários destinados à população idosa da 

região da Vila Clementino no Município de São Paulo (Rosa et al., 2013). 

 Os equipamentos foram distribuídos em sete áreas temáticas (Figura 8): 

a) saúde e desenvolvimento social; b) cultura, esporte e lazer; c) espiritualidade 

e religiosidade; d) segurança e transporte; e) convivência e participação social; 

f) educação; g) comunicação e informação. Os equipamentos relativos à 

UNIFESP foram inseridos separadamente pela grande influência que esta 

exerce na região sendo um grande pólo de serviços de saúde e também de 

programas comunitários em várias áreas por meio de seus projetos de 

extensão (Rosa et al., 2013). 

 Dos 229 equipamentos identificados na região, 14% (32 equipamentos) 

pertenciam à área temática “Cultura, Esporte e Lazer”. Destes, 14 se 

destinavam a oferecer atividade física especificamente, no entanto, alguns 

equipamentos pertencentes a outras áreas temáticas foram identificados 

também como potenciais promotores de atividade física e foram inseridos neste 

grupo totalizando 38 equipamentos arrolados. 

 Um total de 277 atividades espalhadas pela região da Vila Clementino 

eram ofertadas, sendo que 200 delas eram de responsabilidade dos 

equipamentos privados. As principais atividades ofertadas tanto para os 

equipamentos públicos quanto privados foram as que possuem como foco o 

domínio e equilíbrio físico e mental como yoga e pilates (ANEXO XVII).  
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Fonte: Implantação do bairro amigo do idoso da Vila Clementino do município de São Paulo/SP 
(Rosa et al., 2013). 

 
Figura 8 - Distribuição dos equipamentos que servem à população do estudo 
em áreas temáticas. 
 
  

 Com relação aos equipamentos mantidos pelo setor privado, a maior 

parte era caracterizada por academias de ginástica (48%) seguida por clubes 

(16%) e o restante academias de dança, lutas, esportes, clínicas de fisioterapia 

e escolas de Yoga. Somente três academias de ginástica ofereciam atividades 

específicas para o público idoso e em todas elas recebiam a denominação de 

“Programa Melhor Idade”, estas atividades tinham como foco o trabalho de 

força, flexibilidade e equilíbrio por meio de ginástica, alongamento e atividades 

recreativas.   

 Já a maior parte dos equipamentos públicos era mantida pela UNIFESP 

(30.7%) seguidos de núcleos de convivência (23%) e academias ao ar livre 

(23%), também observou-se na região a presença de equipamentos como 

parques, clubes e um sistema de estações para empréstimo de bicicletas e 

ciclofaixas mantidos pela Prefeitura de São Paulo. Com exceção do 

empréstimo de bicicletas e ciclofaixas que eram destinadas ao público de todas 

Saúde e Des. 
Social
21%

Cultura, Esporte e 
Lazer
14%

Espiritualidade e 
Religiosidade

19%
Segurança e 
Transporte
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as idades, todos os outros equipamentos públicos ofereciam atividades 

voltadas especificamente ao público idoso.   

5.3. Efetividade de três estratégias de intervenção na atividade física no 
lazer 

  

5.3.1. Características dos grupos  
 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos com relação às proporções das características demográficas, 

socioeconômicas, de saúde e de capacidade funcional (tabelas 4 e 5). 

 
Tabela 4 - Características demográficas e socioeconômicas dos participantes 
nos três grupos no momento pré-intervenção (Vila Clementino, São Paulo – 
SP, 2012/2013). 
 

 Total 
n(%) 

GAE 
n(%) 

GPM 
n(%) 

GIM 
n(%) 

p 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

55(38,7) 

87(61,3) 

 

8(24,2) 

25(75,8) 

 

9(36,0) 

16(64,0) 

 

38(45,2) 

46(54,8) 

0,106 

Faixa Etária 

60 a 69 anos 

70 a 79 anos 

80 e mais 

 

38(26,8) 

60(42,3) 

44(31,0) 

 

9(27,3) 

18(54,5) 

6(18,2) 

 

5(20,0) 

12(48,0) 

8(32,0) 

 

24(28,6) 

30(35,7) 

30(35,7) 

0,275 

Estado Conjugal 

Com vida conjugal 

Sem vida Conjugal 

 

63(44,4) 

79(55,6) 

 

13(39,4) 

20(60,6) 

 

12(48,0) 

13(52,0) 

 

38(45,2) 

46(54,8) 

0,783 

Renda Pessoal 

Até 1SM 

Mais de 1 a 3 SM 

Mais de 3 a 10 SM 

Mais de 10 SM 

 

9(6,7) 

31(23,1) 

82(61,2) 

12(9,0) 

 

3(9,4) 

11(34,4) 

16(50,0) 

2(6,2) 

 

0(0,0) 

7(29,2) 

13(54,2) 

4(16,7) 

 

6(7,7) 

13(16,7) 

53(67,9) 

6(7,7) 

0,172 

Escolaridade 

≤ 3 anos 

4 a 7 anos 

8 anos ou mais 

 

10(7,0) 

33(23,2) 

99(69,7) 

 

2(6,1) 

9(27,3) 

22(66,7) 

 

2(8,0) 

5(20,0) 

18(72,0) 

 

6(7,1) 

19(22,6) 

59(70,2) 

0,973 

Total 142(100,0) 22(100,0) 25(100,0) 84(100,0)  

n = número de sujeitos; GAE = Grupo intervenção com aconselhamento 

individual e encaminhamento para equipamentos de atividade física; GPM = 

Grupo intervenção com aconselhamento médico; GIM = Grupo intervenção 

mínima.    
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No momento pré-intervenção, a idade média foi de 75,6 ± 7,2 anos, com 

a maioria de participantes (42,3%) na faixa etária intermediária de 70 a 79 anos 

de idade. A maior parte dos voluntários era composta de mulheres (61,3%), 

sem vida conjugal (55,6%) com níveis elevados de renda pessoal (70,2% 

ganhando mais de 3 salários mínimos) e escolaridade (69,7% com 8 anos ou 

mais de estudo.  

  

Tabela 5 - Características de saúde e capacidade funcional dos participantes 
nos três grupos no momento pré-intervenção (Vila Clementino, São Paulo – 
SP, 2012/2013). 
 

 Total 

n(%) 

GAE 

n(%) 

GPM 

n(%) 

GIM 

n(%) 

p 

Diagnósticos  

Até 2  

3 a 6  

7 a 9  

10 ou mais  

 

4(2,8) 

42(29,6) 

50(35,2) 

46(32,4) 

 

0(0,0) 

12(36,4) 

11(33,3) 

10(30,3) 

 

1(4,0) 

6(24,0) 

11(44,0) 

7(28,0) 

 

3(3,6) 

24(28,6) 

28(33,3) 

29(34,5) 

 

0,808 

Medicamentos 

Não toma  

1 a 4  

5 ou mais  

 

10(7,0) 

69(48,6) 

63(44,4) 

 

5(15,2) 

13(39,4) 

15(45,5) 

 

1(4,0) 

13(52,0) 

11(44,0) 

 

4(4,8) 

43(51,2) 

37(44,0) 

0,309 

Estado Nutricional 

Baixo peso 

Normal 

Sobrepeso 

 

27(19,4) 

45(32,4) 

67(48,2) 

 

8(24,2) 

12(36,4) 

13(39,4) 

 

3(13,0) 

9(39,1) 

11(47,8) 

 

16(19,3) 

24(28,9) 

43(51,8) 

0,658 

Comprometimento 

nas AVD’s 

Nenhum  

1 a 3  

4 a 6 

7 ou mais 

 

 

40(28,2) 

64(45,1) 

19(13,4) 

19(13,4) 

 

 

9(27,3) 

15(45,5) 

4(12,1) 

5(15,2) 

 

 

5(20,0) 

14(56,0) 

4(16,0) 

2(8,0) 

 

 

26(31,0) 

35(41,7) 

11(13,1) 

12(14,3) 

0,862 

Total 142(100,0) 22(100,0) 25(100,0) 84(100,0)  

n = número de sujeitos; GAE = Grupo intervenção com aconselhamento 

individual e encaminhamento para equipamentos de atividade física; GPM = 

Grupo intervenção com aconselhamento médico; GIM = Grupo intervenção 

mínima.    
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 Com relação às variáveis de saúde e capacidade funcional (tabela 5), os 

voluntários tinham em sua maior parte 7 ou mais diagnósticos clínicos, 

somente 7% não tomava nenhum tipo de medicamento e 45,1% necessitava de 

ajuda para realizar pelo menos uma AVD. Quase metade dos participantes 

encontrava-se na faixa de sobrepeso (48,2%).  

 As variáveis comportamentais relativas à atividade física são mostradas 

na tabela 6. A maior parte dos voluntários (85,2% ) já foram aconselhados em 

algum momento da vida para atividade física o que contrasta ao verificar que 

apenas 23,4% participam de alguma das atividades oferecidas pelos 

equipamentos da região. 

 

Tabela 6 - Características comportamentais relativas à atividade física dos 
participantes nos três grupos no momento pré-intervenção (Vila Clementino, 
São Paulo – SP, 2012/2013). 
 

 Total 

n(%) 

GAE 

n(%) 

GPM 

n(%) 

GIM 

n(%) 

p 

Conhecimento de 

equipamentos de AF 

Não 

Sim 

 

 

53(37,3) 

89(62,7) 

 

 

14(42,4) 

19(57,6) 

 

 

12(48,0) 

13(52,0) 

 

 

27(32,1) 

57(67,9) 

0,280 

Participação em 

equipamentos de AF 

Não 

Sim 

 

 

106(74,6) 

36(23,4) 

 

 

22(66,7) 

11(33,3) 

 

 

20(80,0) 

5(20,0) 

 

 

64(76,2) 

20(23,8) 

0,630 

AF como fator 

importante para saúde 

Não  

Sim 

 

 

48(33,8) 

94(66,2) 

 

 

10(30,3) 

23(69,7) 

 

 

13(52,0) 

12(48,0) 

 

 

25(29,8) 

59(70,2) 

0,106 

Aconselhamento 

Não 

Sim 

 

21(14,8) 

121(85,2) 

 

5(15,2) 

28(84,8) 

 

3(12,0) 

22(88,0) 

 

13(15,5) 

71(84,5) 

0,910 

Total 142(100,0) 22(100,0) 25(100,0) 84(100,0)  

n = número de sujeitos; GAE = Grupo intervenção com aconselhamento 

individual e encaminhamento para equipamentos de atividade física; GPM = 

Grupo intervenção com aconselhamento e prescrição médica; GIM = Grupo 

intervenção mínima.    
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5.3.2. Nível de atividade física no lazer (NAFL) entre os grupos nos 
diferentes tempos (basal, pré-intervenção, pós-intervenção 1 e pós-
intervenção 2)  

 

Não houve diferença estatisticamente significativa do NAFL entre os 

grupos no momento basal e pré-intervenção. No momento final das 

intervenções (pós-intervenção 1), a maioria dos voluntários pertencentes ao 

GAE foi classificada como ativa (66,7%), o que diferiu significativamente 

(p<0,004) dos outros grupos. No pós-intervenção 2, ou seja, seis meses após a 

avaliação inicial, houve uma redução no percentual de ativos em todos os 

grupos, no entanto a maior proporção de voluntários ativos permaneceu 

significativamente maior no GAE (p<0,002) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Caracterização dos grupos de acordo com o nível de atividade física 
no lazer nos diferentes tempos (Vila Clementino, São Paulo – SP, 2012/2013). 
 

 Total 

n(%) 

GAE 

n(%) 

GPM 

n(%) 

GIM 

n(%) 

p 

Basal 

Inativo 

Ins. Ativo 

Ativo 

 

73(51,4) 

25(17,6) 

44(31,0) 

 

19(57,6) 

4(12,1) 

10(30,3) 

 

12(48,0) 

5(20,0) 

8(32,0) 

 

42(50,0) 

16(19,0) 

26(31,0) 

0,896 

Pré-intervenção 

Inativo 

Ins. Ativo 

Ativo 

 

69(48,6) 

26(18,3) 

47(33,1) 

 

16(48,5) 

7(21,2) 

10(30,3) 

 

12(48,0) 

5(20,0) 

8(32,0) 

 

41(48,8) 

14(16,7) 

29(34,5) 

0,978 

Pós-intervenção 

1 

Inativo 

Ins. Ativo 

Ativo 

 

 

57(40,1) 

30(21,1) 

55(38,7) 

 

 

7(21,2) 

4(12,1) 

22(66,7) 

 

 

12(48,0) 

4(16,0) 

9(36,0) 

 

 

38(45,2) 

22(26,2) 

24(28,6) 

0,004* 

Pós-intervenção 

2 

Inativo 

Ins. Ativo 

Ativo 

 

 

65(45,8) 

30(21,1) 

47(33,1) 

 

 

9(27,3) 

4(12,1) 

20(60,6) 

 

 

14(56,0) 

3(12,0) 

8(32,0) 

 

 

42(50,0) 

23(27,4) 

19(22,6) 

0,002* 

Total 142(100,0) 33(100,0) 25(100,0) 84(100,0)  

*Diferença estatisticamente significativa entre os grupos p<0,05 (Teste Qui-
quadrado de Pearson). 
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Na comparação das diferenças das médias de minutos de atividade 

física por semana entre os grupos, não houve nenhuma diferença estatística no 

momento basal (p=0,874) e pré-intervenção (p=0,712).  No entanto, observou-

se que no momento pós-intervenção 1 houve diferença significativa entre GAE 

e GIM  (p<0,00) e entre GAE e GPM (p<0,008) e esta diferença se manteve no 

pós-intervenção 2 (p<0,000 e p<0,019 respectivamente). Não foi encontrada 

diferença estatística entre as médias de minutos do GPM e GIM em nenhum 

momento de avaliação (Tabela 8).  

As médias de minutos dentro de cada grupo também foram analisadas 

nos diferentes momentos de avaliação. A esfericidade do modelo não foi 

assumida, sendo utilizados os valores de p ajustados por Greenhouse-Geisser.  

Houve diferença significativa intra sujeitos (p<0,001) relacionada aos 

momentos pré-intervenção e pós-intervenção 1. Tal resultado pode ser melhor 

interpretado ao olhar para a figura 9 em que percebe-se que essa diferença foi 

significativa no aumento das médias de minutos por semana do GAE e na 

redução de minutos por semana no GIM.  

A figura 9 apresenta o comportamento da média de minutos entre os três 

grupos nos diferentes momentos de avaliação, pode-se observar que a média 

do GAE após a intervenção eleva e se mantém acima dos 150 minutos 

recomendados pela Organização Mundial da Saúde (World Health 

Organization, 2010) demonstrando a superioridade desta intervenção em 

comparação com as demais estudadas no aumento dos níveis de atividade 

física no lazer dos idosos da região da Vila Clementino.  
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Tabela 8 - Diferenças de médias de tempo em minutos entre os grupos de intervenção nos diferentes momentos de 
avaliação (Teste ANOVA One Way com Post-Hoc de Scheffé). 



A p r e s e n t a ç ã o  d o s  R e s u l t a d o s    106 

 

Novais FV. Promoção de atividade para idosos: do diagnóstico à ação. [Tese]. São Paulo: Escola Paulista 
de Medicina, Universidade Federal de São Paulo; 2014.  
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Tempo médio em minutos por semana de AFL realizadas pelos três 
grupos nos diferentes momentos de avaliação. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Este estudo foi desenhado para comparar a curto e a longo prazo o 

efeito de três estratégias de aconselhamento na atividade física de lazer entre 

idosos: aconselhamento breve por escrito (GIM), aconselhamento oral e por 

escrito feita pelo médico (GPM) e aconselhamento motivacional individualizado 

com encaminhamento para equipamentos de atividade física feito por um 

professor de educação física (GAE). 

Os resultados encontrados confirmam a hipótese de que um programa de 

aconselhamento motivacional individualizado com maior suporte (GAE) conduz 

a melhores resultados no aumento da atividade física no lazer de idosos 

comparado com as outras intervenções testadas. No entanto, não foi 

confirmado que o aconselhamento educativo, independentemente da 

estratégia, traria algum resultado positivo no nível de atividade física.  

Quando se evidencia que 85,2% dos idosos avaliados já receberam 

aconselhamento de atividade física e que apenas 33,1% são considerados 

fisicamente ativos logo poderia se pensar que este não é um tipo efetivo de 

intervenção para promoção de atividade física. No entanto, é preciso ter 

cautela e sempre levar em consideração a forma como o aconselhamento 

realizado e qual estratégia foi utilizada para auxiliar na superação de barreiras 

pessoais, socioeconômicas e ambientais para a atividade física (Nied, Franklin, 

2002). 

 

6.1. Equipamentos comunitários destinados à promoção de atividade 
física 

 

 Apesar do grande número e variedade de atividades ofertadas pelos 

equipamentos de promoção de atividade física da região da Vila Clementino, os 

níveis de inatividade física continuam elevados. A população não está se 

apoderando desses equipamentos, haja visto que, no momento pré-

intervenção, apenas 23,4% dos voluntários avaliados participam de alguma 

atividade física oferecida por eles.  
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 O fato da maior parte das atividades serem oferecidas pela iniciativa 

privada não seria um problema, tendo em vista que a população do estudo 

possui elevado nível socioeconômico. O impasse pode estar no despreparo e 

preconceito destas instituições que não se atentaram para a realidade do 

envelhecimento populacional e da necessidade de oferecer maior 

acessibilidade e atividades voltadas ao público idoso. Esse despreparo é bem 

ilustrado quando se observa que os únicos três equipamentos que oferecem 

atividades específicas para a população em questão utilizam-se de termos 

como “melhor idade” que de acordo com Neri e Freire (2000) já é um indicativo 

de preconceito.   

 O grande número de atividades que possuem como foco o equilíbrio 

físico e mental pode em parte ser explicado pela maneira como a sociedade 

vive hoje, principalmente em se tratando de um grande centro como São Paulo 

em que o ritmo cada vez mais estressante de vida obriga as pessoas a 

procurarem atividades mais tranquilas, buscando um relaxamento do corpo e 

da mente em atividades como Yoga  e Tai Chi Chuan.  

 A maior parte dos equipamentos públicos encontrados no estudo era 

mantida pela UNIFESP (30,7%). As Universidades públicas são edificadas com 

o propósito de trabalhar suas competências sobre três pilares: ensino, pesquisa 

e extensão universitária. As atividades de extensão universitária têm 

desempenhado um grande papel na promoção de atividade física por meio da 

articulação do ensino e pesquisa de forma indissociável viabilizando a relação 

transformadora entre a universidade e a sociedade (Brasil, 1999b). 

 Um exemplo da força deste tipo de equipamento para a promoção de 

atividade física no Brasil, em especial para o público idoso, pode ser visto em 

um estudo feito por Cezar et al. (2014) buscando identificar projetos e 

programas desenvolvidos por universidades públicas brasileiras que 

envolvesse a caminhada orientada. Os pesquisadores identificaram 103 

programas distribuídos em 54 universidades com maior concentração no 

Estado de São Paulo (19 programas). 
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6.2. Evolução do perfil de atividade física após quatro anos  
 

 No início do estudo, considerando a amostra total 31,0% dos idosos 

avaliados eram fisicamente ativos no lazer, este percentual não sofreu grandes 

alterações após quatro anos passando para 33.1% de ativos no momento pré-

intervenção. Pode-se observar também que no período de quatro anos apenas 

com intervenção mínima houve uma maior proporção de comportamentos 

desfavoráveis à atividade física no lazer (diminuição do nível de atividade física 

ou manutenção da inatividade). Esses comportamentos são melhores 

explicados quando se observa que metade das pessoas que faziam 150 

minutos ou mais de atividade física por semana deixaram de fazer em um 

período de quatro anos. Ainda mais preocupante é a realidade de que mais da 

metade dos que eram inativos continuaram na mesma posição.  

 Não foi encontrada nenhuma associação entre as características basais 

dos indivíduos com o comportamento relacionado à atividade física ao longo do 

tempo, estes dados concordam com os de alguns estudos recentes que não 

encontraram nenhuma evidência clara para esta associação (Conn, Hafdahl, 

Mehr, 2011; Greaves et al., 2011; Bauman et al., 2012). 

 Ao contrário de Sanchez et al. (2014) que encontraram  associações 

positivas da idade avançada, sexo masculino, classes sociais mais altas, 

menor IMC, o diagnóstico de diabetes ou hipertensão e prontidão para 

mudanças  com  alterações longitudinais na dose de atividade física. 

 

6.3. Efetividade das estratégias de aconselhamento  
 

 A curto prazo, três meses após a avaliação pré-intervenção, o percentual 

de idosos fisicamente ativos pertencentes ao GAE mais que dobrou, passando 

de 30,3% para 66,7%, o que diferiu significativamente dos outros grupos. Neste 

período, GAE também aumentou significativamente a média de minutos por 

semana comparando com os outros grupos. 

  Os achados deste estudo concordam com esforços mais recentes que 

concentram-se em intervenções nas quais as pessoas são avaliadas e 

classificadas de acordo com o nível de atividade física para receberem 

aconselhamento médico ou de outro profissional de saúde com uma 
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aconselhamento por escrito e encaminhamento para equipamentos de 

atividade física da comunidade (Leijon et al., 2008; Malta et al., 2012; Murphy 

et al., 2012). 

 O tipo de intervenção feita ao GAE leva em conta as diferenças 

individuais que influenciam no comportamento relativo à atividade física, 

sabendo que este é um fenômeno complexo que inclui fatores afetivos, sócio-

cognitivos, genéticos e fisiológicos (Bryan et al., 2007; Bryan et al., 2011). Esta 

intervenção também fornece apoio contínuo e supervisão profissional além de 

proporcionar um maior contato social e interação com outras pessoas por meio 

do encaminhamento aos equipamentos, isto pode ser considerado um 

elemento primordial para uma mudança de comportamento sustentável a longo 

prazo (Tulloch, Fortier, Hogg, 2006; Moore G, Moore L, Murphy, 2011).  

 Tais considerações foram confirmadas neste estudo na avaliação a 

longo prazo, em que houve uma redução tanto no percentual de pessoas ativas 

quanto na média de minutos por semana de atividade física em todos os 

grupos, mas a diferença entre os grupos continuou significativa e trazendo 

melhores resultados para o GAE.  

 A manutenção da atividade física a longo prazo é essencial para a 

preservação dos benefícios à saúde. Indivíduos que conseguem manter um 

bom nível de atividade física ao longo do tempo apresentam melhor aptidão 

física, qualidade de vida e até mesmo maior sobrevida comparados àqueles 

que desistem em pouco tempo (Belza et al., 2002). No entanto, intervenções 

efetivas para mudanças a longo prazo ainda são descritas de maneira 

inconsistente na literatura (Goldstein et al., 1999; Van der Bij et al., 2002; 

Taylor et al., 2004; Orrow et al., 2012). 

 Os ótimos resultados obtidos pela intervenção oferecida ao GAE podem 

estar centrados na junção de três estratégias de promoção de atividade física 

(aconselhamento motivacional + materiais de apoio + encaminhamento para 

programas), pois vários estudos que avaliaram separadamente estas 

estratégias obtiveram bons resultados apenas a curto prazo. 

 O encaminhamento para equipamentos de atividade física pode 

direcionar o indivíduo facilitando o contato com profissionais qualificados e o 

acesso a programas de atividade física adaptados à sua realidade (Murphy et 
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al., 2012), alguns estudos destacaram que esquemas de referência parecem 

aumentar os níveis de atividade física em certas populações (Morgan, 2005; 

National Institute for Health and Clinical Excellence, 2006),  contudo, os 

resultados dessa estratégia não têm demonstrado efeitos a longo prazo  

(Taylor, Doust, Webborn, 1998; Lamb et al. 2002; Harrison, Roberts, Elton, 

2005; Morgan, 2005; Gidlow et al., 2005; Williams et al., 2007; Gusi et al., 2008; 

Pavey et al., 2011; Duda et al., 2014), o que para Murphy et al. (2012) reforça a 

ideia da falta de uma estratégia de acompanhamento contínuo e prevenção de 

recaídas para este tipo de intervenção. É importante destacar também que a 

estratégia de encaminhamento utiliza principalmente infra-estrutura já existente 

e, quando bem direcionada, pode representar uma importante contribuição à 

saúde pública (Morgan, 2005). 

 Em nosso estudo, a intervenção de encaminhamento para os 

equipamentos de promoção de atividade física contou com um diferencial dos 

estudos citados acima, a estratégia de utilizar o mapa da região, mostrando ao 

voluntário os equipamentos mais próximos a sua casa pode ter colaborado 

para o êxito da intervenção pois a proximidade do local de prática é um 

facilitador para a permanência na atividade física, tanto pela questão de 

praticidade quanto pelo senso de familiaridade e segurança em relação ao 

ambiente onde ocorrem as atividades (Sallis et al., 1990; Hallal et al., 2010). 

 Pensando no aconselhamento baseado em Entrevista Motivacional, 

Greaves et al. (2008) em um estudo com pacientes do cuidado primário não 

encontraram diferenças significativas na atividade física em relação ao grupo 

controle. Da mesma forma, Hyman et al. (2007) não encontraram efeito sobre o 

número de passos de pacientes com idade entre 45-65 anos.  Estes resultados 

discordam com os achados de Hardcastle et al. (2008) que verificaram que a 

utilização desta estratégia de aconselhamento aumentou significativamente o 

tempo de caminhada nas pessoas avaliadas. 

 Sabe-se também que intervenções adaptadas às características dos 

participantes e que ofereceram materiais escritos produzem bons resultados na 

promoção de atividade física (Eakin, Glasgow, Riley, 2000).   
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 Com relação às outras intervenções testadas, não foram encontradas 

diferenças significativas entre o GPM e o GIM em nenhum momento de 

avaliação.  

 Em estudo anterior feito também com uma amostra do EPIDOSO, 

Valério (2011) verificou que houve um aumento significativo no tempo médio de 

prática de AFL ao final das intervenções, passando de zero para 111,1 (±5,3) 

minutos por semana no grupo que recebeu sessões de atividade física duas 

vezes por semana durante três meses e 42,7 (±13,4) minutos por semana no 

grupo que participou apenas de uma sessão de aconselhamento médico e teve 

acompanhamento telefônico.  Após três meses do final das intervenções, o 

grupo das sessões de atividade física reduziu sua média de minutos por 

semana de AFL para 71,5 (±18,5) enquanto o grupo do aconselhamento 

aumentou para 71,8 (±18,3).  Com isso, a autora conclui que ambas 

intervenções foram efetivas para aumentar o nível de AFL de idosos inativos, 

destacando ainda a importância do estímulo e do suporte contínuo na 

manutenção da AFL. 

 Os médicos de uma maneira geral podem desempenhar um papel 

fundamental na saúde da população com a inclusão de aconselhamento de 

atividade física na rotina de atendimento. Alguns estudos nacionais que 

buscaram identificar os fatores motivacionais para a adesão e manutenção de 

atividades físicas encontraram a recomendação médica como um dos fatores 

mais expoentes (Andreotti, Okuma, 2003; Cardoso et al., 2008; Freitas et al., 

2007).  No entanto, as evidências sobre essas intervenções na prática tem sido 

até agora inconclusivas, especialmente em relação à sua eficácia a longo prazo 

(Foster et al., 2005; Müller-Riemenschneider et al., 2008). 

 Mesmo com essa incerteza, algumas organizações recomendam que os 

profissionais do cuidado primário devem, sempre que possível, aproveitar a 

oportunidade para identificar adultos inativos e aconselhá-los para a prática de 

atividades físicas (National Institute for Health and Clinical Excellence, 2006).  

Este estudo está de acordo com o de Vrdoljak et al. (2014) que não 

obteve resultados significativos para atividade física em um estudo realizado 

com 738 idosos na Croácia objetivando determinar em que medida uma 

intervenção de aconselhamento médico com entrega de materiais educativos 
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na atenção primária poderia mudar hábitos como tabagismo, consumo de 

álcool e inatividade física. Em uma revisão sistemática com 4747 participantes, 

Lawlor e Hanratty (2001) chegaram a conclusão de que o aconselhamento de 

atividade física feito em consultas de rotina de cuidados primários não é um 

meio eficaz para aumentos sustentáveis na atividade física. 

 Grandes et al (2009) relataram que o aconselhamento feito por médicos 

do cuidado primário é efetivo na promoção de atividade física em um período 

de 6 meses. Posteriormente em 2011 concluíram que os médicos são eficazes 

para aumentar o nível de atividade física entre seus pacientes inativos apenas 

durante os primeiros seis meses e que este efeito desaparece em 12 e 24 

meses (Grandes et al., 2011).  

O aconselhamento breve por escrito, utilizado para o GIM, ao contrário 

do que mostrou nosso estudo, tem sido considerado uma maneira custo-efetiva 

para melhorar os níveis de AF entre os adultos (Anokye, Lord, Fox-Rushby, 

2014). Tal modalidade de intervenção também pode ser mais efetiva na 

promoção de atividade física se for mantido um suporte contínuo  (Ryan, Deci, 

2000; Dacey e Newcomer, 2005; Fortier et al., 2007; Dacey, Baltzell, 

Zaichkowsky, 2008; Teixeira et al., 2008; Van Hoecke et al., 2013). 

No estado de São Paulo, o Programa "Agita São Paulo" lançado em 

1996 foi um precursor na promoção de atividade física, difundindo uma 

mensagem clara e simples para a comunidade incentivando as pessoas a 

adotarem um estilo de vida ativo ao acumular pelo menos 30 minutos de 

atividade moderada por dia, na maioria dos dias da semana. Esta intervenção 

pode estar relacionada com uma tendência de aumento dos níveis de atividade 

física geral no estado de São Paulo no período entre 2002 e 2008 (Matsudo S. 

et al., 2003; Matsudo V. et al., 2010). 

 Mesmo com todo corpo de evidências da efetividade dessas 

intervenções e do papel central que a atenção primária exerce na 

implementação dessas, ainda existe uma grande lacuna entre a pesquisa e a 

prática. Tal quadro reduz o impacto que as intervenções de atividade física com 

base na atenção primária podem ter sobre a saúde pública (Glasgow, 

Lichtenstein, Marcus, 2003). Isso pode ser, pelo menos em parte, devido à 

complexidade de traduzir inovações para a prática, que muitas vezes requer 
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mudanças nas organizações e no comportamento dos profissionais. Além 

disso, o comportamento dos profissionais de saúde pode ser influenciado por 

uma multiplicidade de fatores relacionados a intervenção como ambiente social 

do paciente e o contexto organizacional (Huijg et al., 2014). 

 Os resultados desses tipos de intervenções também podem sofrer 

influência da empatia gerada pelo provedor de cuidados, mesmo quando a 

mesma intervenção é entregue. Isso sugere que as intervenções, ainda que 

orientadas por protocolos, podem gerar resultados diferentes quando entregues 

por pessoas diferentes (Rollnick, Miller, Butler., 2009). Conforme apontam 

Souza e Vendruscolo (2010), à medida que as pessoas ficam mais velhas, elas 

tendem a perder familiares e amigos, e não raramente enfrentam o 

desinteresse das pessoas por suas questões. Dessa forma, elas tendem a se 

apegar a pessoas que lhes ofertam atenção e carinho. 

 É preciso atenção constante na maneira de abordar aspectos relativos à 

saúde do indivíduo, isto pode influenciar substancialmente a motivação pessoal 

para mudar o seu comportamento. Não é papel do profissional de saúde 

obrigar o indivíduo que o procura a fazer algo que não queira, é preciso 

desenvolver uma relação de parceria partindo de suas metas e aspirações. 

 A dificuldade na mudança de comportamento relacionada à atividade 

física muita das vezes está relacionada à crença de que a maior parte das 

doenças podem ser "curadas" em um passe de mágica por um profissional que 

após uma série de perguntas prescreve um medicamento que lhes devolva a 

saúde ou que alivie seus sintomas. É muito mais cômodo transferir a 

responsabilidade da cura ao profissional ou ao sistema de saúde, mudar 

comportamento exige grande dedicação por parte da pessoa e nada nem 

ninguém pode fazer isso por ela.  

 

6.4. Limitações do estudo 
 

 Primeiramente deve-se ter cuidado em extrapolar os resultados deste 

estudo para a população em geral, visto que foi realizado com indivíduos 

idosos de classe média, com alto nível de escolaridade e renda, residentes na 

região da Vila Clementino, sem impedimentos à prática de atividades físicas, 
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que tinham condições de ir ao CEE e que completaram todas as avaliações 

propostas pelo Projeto EPIDOSO II entre os anos de 2008/2009. 

 A junção de várias estratégias de intervenção aplicada ao GAE dificulta 

o conhecimento da efetividade de cada uma destas separadamente na 

promoção de atividade física. 

 A inexistência de um vocabulário padronizado que defina claramente os 

componentes das intervenções e a pequena quantidade de estudos que  

relatam sobre a representatividade dos participantes, a equipe responsável 

pelas intervenções ou os locais em que foram adotadas as intervenções 

dificulta a comparação com este estudo. 

 A falta de um treinamento mais intensivo em promoção de atividade 

física para os médicos que ofereceram a intervenção ao GPM pode ter 

contribuído para sua baixa efetividade. 

 Enfim, os dados de atividade física foram auto-referidos, o que pode 

levar a erros de medição devido ao viés de memória dos entrevistados 

superestimando seus níveis de atividade física por ser um comportamento 

socialmente desejável. 
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7. CONCLUSÃO  

 

 

- Existe no contexto da Vila Clementino um grande número de equipamentos 

destinados à promoção de atividade física para os idosos da região, no 

entanto, a população não está se apoderando destes equipamentos; 

 
- Observou-se que os idosos residentes na Vila Clementino no Município de 

São Paulo avaliados no Projeto Epidoso II entre os anos de 2008 e 2009 eram 

em sua maioria (69%) insuficientemente ativos no lazer e destes, 74% não 

realizava nenhum tipo de atividade física em seu tempo livre; 

 

- Não houve modificação significativa no nível de atividade física no lazer após 

um período de quatro anos. No entanto, observou-se uma maior prevalência de 

comportamentos desfavoráveis (diminuição da atividade física no lazer ou 

manutenção da inatividade);  

 
- Não foi encontrada nenhuma associação entre características basais dos 

indivíduos com o comportamento relacionado à atividade física ao longo do 

tempo; 

 
- Não foram encontradas diferenças significativas entre o GPM e o GIM em 

nenhum momento de avaliação, sendo que ambos não foram considerados 

efetivos no aumento da atividade física dos idosos participantes do estudo;  

 
- A curto prazo, a estratégia de intervenção usada com o  GAE foi mais efetiva 

no aumento tanto da média de minutos por semana quanto do percentual de 

indivíduos fisicamente ativos comparada aos outros grupos de intervenção;   

 
- Mesmo com um decréscimo tanto no percentual de indivíduos ativos quanto 

na média de minutos por semana de atividade física em todos os grupos a 

longo prazo, a estratégia de intervenção usada com o GAE foi mais efetiva na 

manutenção da atividade física comparada aos demais grupos. 
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 Enfim, conclui-se que um programa individualizado com maior suporte e 

baseado em estratégia motivacional traz melhores resultados tanto a curto 

quanto a longo prazo e aparece como uma estratégia potencialmente eficaz 

para ser implementada em larga escala, especialmente na atenção primária à 

saúde.  

 Reconhecendo as limitações encontradas nesta pesquisa, e entendendo 

que mais estudos relacionados ao tema devam ser realizados junto à 

população brasileira, sugere-se que mais do que aconselhar o indivíduo idoso 

de que ele precisa fazer atividade física (até porque todos sabem de sua 

importância) é necessário que seja construída uma relação de parceria entre 

quem oferece e quem recebe o cuidado, pois uma mudança de comportamento 

requer direcionamento e apoio contínuo, sempre levando em consideração que 

cada processo é individual e único. 
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ANEXO I 
  
 

Delimitação geográfica do Projeto EPIDOSO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ANEXO II 
 

Contraindicações Para a Recomendação de Exercícios Físicos 
 

 

 Pressão arterial sistólica acima de 200 mmHg ou pressão arterial diastólica acima de 110  

mmHg, em repouso;  

 Queda da pressão arterial ortostática maior que 20mmHg com sintomas; 

  Hipotensão ao esforço maior que 15  mmHg;  

 Angina instável;  

 Arritmias não controladas;  

 Tromboflebite; 

 Estenose aórtica crítica ou sintomática;  

 Doença sistêmica aguda ou febre de origem desconhecida;  

 Frequência cardíaca de repouso maior que 120 batimentos por minuto;  

 Insuficiência cardíaca descompensada;  

 Bloqueio átrio-ventricular de 3º grau sem marcapasso;  

 Pericardite ou miocardite em curso; 

 Infarto ou embolismo pulmonar recente;  

 Depressão de segmento ST maior que 2 mV em repouso;  

 Problemas ortopédicos ou neurológicos graves;  

 Diabetes Mellitus descontrolada; 

 Cardiomiopatia hipertrófica;  

 bypass coronário até quatro semanas;  

 Fração de ejeção ventricular esquerda menor que 30%; 

  Hipertensão pulmonar severa (maior que 55 mmHg); 

 Síndrome de Marfan. 

 Osteoporose (T score ≥ 2,5) 

 Doença psiquiátrica descontrolada 
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ANEXO III 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 
 

Departamento de Medicina Preventiva 
Disciplina de Medicina Preventiva Clínica 

Setor de Estudos do Envelhecimento  
UNIFESP- EPM 

 
Projeto EPIDOSO II (2007 - 2011) 

Estudo longitudinal - populacional com idosos no município de São Paulo 

  

A. AVALIAÇÃO GERONTOLÓGICA 

 
I - IDENTIFICAÇÃO                                    Número de Ordem  ________________ 
 
                      Entrevistador_____________________ 

  
NOME:  _________________________________________________________________ 
 
Data da Entrevista:  ___ /___  /______        início: _________                  término: __________ 

 
1) Quem responde:    (1) idoso                           (2) Informante _____________________________ 
 
1a) Se informante, conhece o idoso há +  de 10 anos ?    (0) Não       (1) Sim       (7)NA   (8)NS   (9)NR 

 
2) Sexo:                      (1) Masculino                  (2) Feminino 

 
3) O (a)  Sr.(a) está com   _____   anos                      Data de nascimento ____ /____ /_______ 
 
4) Origem:        (0) Brasileira                 (1) Japonesa                   (2) Africana             
                         (3) Oriente Médio     (4) Portuguesa          (5) Espanhola                           
                         (6) Italiana                     (7) Outros ______________  (8)NS  

(9)NR 

4a)  Pai   (   ) _______________  (8)NS  

(9)NR 
4b)  Mãe (   ) _______________  (8)NS  

(9)NR                            
 
5) Qual o seu estado conjugal? 

             (1) Nunca se casou ou morou com companheiro (a)    (tempo em anos) 
 (2) Mora com esposo (a) ou companheiro (a)                 __________  
 (3) Viúvo (a)                                                                     __________  
 (4) Separado (a), desquitado (a) ou divorciado (a)          __________  
                       (8)NS   (9)NR 
 
6) Escolaridade:   
 (1) Analfabeto 

 (2) Sabe ler / escrever ou primário incompleto  ( ≤ 3 anos ) 
 (3) Primário completo / Ginásio incompleto  ( 4 a 7 anos ) 
 (4) Ginásio completo ou mais  ( ≥ 8 anos )  Especificar:   ___________             
                                                                                                                                             (8)NS   (9)NR 
                 
7) Tipo de moradia:  (0) própria   (1) aluguel          (2) de outras pessoas:  _______________ 

 
7a) O (a)  Sr.(a) mora com: 

(1) Só  ( ninguém mais vive permanentemente junto ) 
(2) Somente com cuidador profissional  (1 ou + ) 
(3) Com o cônjuge  (com ou sem cuidador) 



 

 

(4) Com outros de sua geração  (  com ou sem cônjuge ) 
(5) Com filhos  ( com ou sem cônjuge ) 
(6) Com netos  ( com ou sem cônjuge, com ou sem filhos ) 
(7) Outros arranjos: _____________________________ 
                                                                                                                                                              (8)NS   (9)NR 

 

 
7b) Quantas pessoas vivem com o (a) Sr. (a) ?  ___________ 
 
8) Em relação à sua vida financeira o (a)  Sr.(a) tem algum tipo de renda? 
                 (0) Não (dona de casa, dependente) 
                 (1) Sim (salário, aposentadoria, pensão, aluguel,etc) 
            (8)NS   (9)NR 

 
8a)  Tem atividade remunerada atualmente?            (  ( 0) Não  
                 (1) Sim   Qual? __________________________ 
            (8)NS   (9)NR 

 
8b)  Recebe aposentadoria ?               ( 0) Não    (8)NS   

(9)NR 
 

                                                                                 ( 1) Sim, por idade  
                                        ( 2) Sim, por tempo de 
serviço 
                  ( 3) Sim, por invalidez/doença 
            (8)NS   (9)NR 

 
8c) Recebe pensão ?                             ( 0) Não 
 
                 ( 1) Sim, do côonjuge  
                  ( 2) Sim, vitalícea 
            (8)NS   (9)NR 

 
8d) Recebe outra renda ?              ____________________ ( 0) Não  
                 (1) Sim   Qual?__________________________ 
            (8)NS   (9)NR 

 
9) Quanto o (a)  Sr.(a) recebe, no total, por mês? ?  R$  _________,00   (8)NS   (9)NR 

 
9a) Quantas pessoas dependem dessa renda?                                                                                    
 (1) só eu             (2) 2             (3) 3         (4) 4        (5) ≥5   (8)NS   (9)NR 

 
 
II  -   INTERROGATÓRIO  GERAL:  ESTILO  E  QUALIDADE  DE  VIDA 
 
10) Com a sua situação econômica, de que forma o (a)  Sr.(a) satisfaz as suas necessidades                                    

básicas ( alimentação, moradia, saúde, lazer, vestuário, etc. ) ? 
(1) Muito bem              (2) Bem                  (3) Regular     
(4) Mal                         (5) Muito mal                                                                        (8)NS   (9)NR 

 
 
11) Sua satisfação com a vida em geral, no momento,  é : 
            (1) Muita              (2) Média (regular)       (3) Pouca                                      (8)NS   (9)NR 
 
 
12) Em geral, o (a)   Sr. (a) diria que sua saúde é: 
            (1) Ótima     (2) Boa              (3) Má            (4) Péssima                                        (8)NS   (9)NR 

 
13) Em comparação com a saúde de outras pessoas que o (a)  Sr.(a) conhece da sua idade, 
      o (a)  Sr.(a)  diria que sua saúde é: 



 

 

           (1) Muito pior                (2) Pior                            (3) Igual     
           (4) Melhor                     (5) Muito melhor                                                                  (8)NS   (9)NR 

14) O que o (a)   Sr.(a) gostaria de fazer e que não está fazendo?  
     (1) Trabalho     (2) Lazer            (3) Contato familiar     
 (4) Não deixo de fazer nada     (5) outro ___________________                          (8)NS   (9)NR 
15) O (a)   Sr.(a) fuma ou fumou cigarros?  
            (0) Não              (1) Sim                                                   (8)NS   (9)NR 
             
             

            (1) Fumou e parou 
15a)  Fumou     _______   anos                                           (77)NA   (88)NS   (99)NR 

15b)   nº             _______   cigarros/dia                                                                 (77)NA   (88)NS   

(99)NR 

15c)  Parou há  _______   anos                                           (77)NA   (88)NS   (99)NR 

 
    
 (2) Fuma 
15d)  Há          _______      anos                                                                          (77)NA   (88)NS   (99)NR 

15e)   nº          _______      cigarros/dia                                                          (77)NA   (88)NS   (99)NR 

                  
16) Que tipo de bebidas o (a)  Sr.(a) costuma consumir?     
           (1) Cerveja                    (2) Vinho                 (3) Destilados               
           (4) Outras                     (5) Nenhuma                                        (7)NA   (8)NS   (9)NR 

 
 
16a) O (a)   Sr.(a)  já pensou em parar de beber?                    
           (0) Não              (1) Sim                                                                       (7)NA   (8)NS   (9)NR 

 
16b) O (a)  Sr.(a)  sente-se culpado pela forma como bebe?     
           (0) Não               (1) Sim                                                                       (7)NA   (8)NS   

(9)NR                                                                     
 
16c) As pessoas lhe aborrecem comentando seus hábitos de bebida?  

(0) Não                          (1) Sim                                                                      (7)NA   (8)NS   (9)NR 
   

16d) Alguma vez bebeu pela manhã para afastar o nervosismo?         
           (0) Não   (1) Sim                                                                       (7)NA   (8)NS   (9)NR 
 
 

17) O (a)  Sr.(a) tem problemas de sono? 
           (0) Não, dorme fácil e não acorda muito à noite. 
           (1) Sim, dorme fácil, mas acorda muito à noite. 
           (2) Sim, dificuldade para pegar no sono, mas não acorda muito à noite. 
           (3) Sim, dificuldade para pegar no sono e acorda muito a noite. 
                                   (8)NS   (9)NR 

 
17a) O (a)  Sr.(a) apresenta sono durante as atividades diárias?       
           (0) Não     (1) Sim                                                                                (8)NS   (9)NR 
 
17b) Alguém já referiu que o (a) Sr.(a) apresenta comportamento não usual durante o sono? Qual? 
           (0) Não              (1) Sim, ronco                (2) Sim, anda              (3) Sim, fala      
           (4) Sim, tem pausa na respiração           (5) Sim, movimentos de pernas   
           (6) Outro (especificar) _________________________                                            (8)NS   (9)NR                                

 
18) O (a)  Sr.(a) dirige?    
            (0) Não                         (1) Sim                                  (9) NR 

 
 
 



 

 

 
III -   AVALIAÇÃO  DA  FUNCIONALIDADE  GLOBAL  

 
 Mobilidade 

 
19) O (a)  Sr.(a) anda sozinho (a) e sem apoios:    
            (0) Não                         (1) Sim    
                                                                 (8)NS   (9)NR 
 
20) O (a)  Sr.(a) utiliza para se locomover: 
          (1) bengala                           (2) muleta                   (3) andador     
          (4) cadeira de rodas         (5) cuidador/acompanhante         (7)NA   (8)NS   (9)NR 

 
 
21) O (a)  Sr.(a) tem algum dos seguintes problemas? 
 

 Não Sim 

21a) Restrito Restrição ao Leito / 

Cadeira 

0 1 

21b) Amputação de membro(s) 0 1 

21c) Paralisia de membro(s) 
 

0 1 

 

 

  AVDs  e  AIVDs 
 

22) Agora eu gostaria de perguntar sobre algumas atividades e tarefas do seu dia a dia: 
 

                                                                                      (1) aceitou responder        (9) NR (0) não aceitou 
responder     (1) aceitou responder 

       
O (a) Sr.(a) tem  alguma dificuldade para: 

 

 Sem 
 dificul- 
dade 

Com 
dificuldade 

Pouca      
Muita 

Não 
realiza 
sozinho 

 
Ajudado  
por (*) 

 
Observação 

22a) Deitar/ levantar da cama 0 1                2 3   

22b) Comer 0 1                2 3   

22c) Cuidar da aparência 0 1               2 3   

22d) Andar no plano 0 1               2 3   

22e) Tomar banho 0 1               2 3   

22f)  Vestir-se 0 1               2 3   

22g) Ir ao banheiro em tempo 0 1                2 3   

22h) Subir escada (1 lance) 0 1                2 3   

22i)  Medicar-se na hora 0 1               2 3   

22j)  Andar perto de casa 0 1               2 3   

22k) Fazer compras 0 1              2 3   



 

 

22l)  Preparar refeições 0 1               2 3   

22m) Cortar as unhas dos pés 0 1                2 3   

22n)  Sair de condução 0 1                2 3   

22o) Fazer limpeza de casa 0 1               2 3   

 
(*) Ajudado por:    (1) Cônjuge        (2) Filho/Neto       (3) Cuidador  formal       (4) Outros                                                    
           (7)NA   (8)NS   (9)NR 

 
23) Cuidador Principal:  
             (1) Cônjuge                 (2) Filho/Neto                  (3) Cuidador formal        
             (4) Outros                   (5) Sem cuidador fixo                                                (7)NA   (8)NS   (9)NR 

 Quedas 

 
24) O(a)  Sr.(a) sofreu alguma queda no último ano? 
        (0) Não              (1) Uma                      (2) Duas a quatro      
        (3) Cinco ou + (especificar) _____________________________                        (7)NA   (8)NS   (9)NR 

 
24a) Causas / circunstâncias das quedas:  
        (1) Tropeção/escorregão        (2) Perda da consciência   (3) sem motivo aparente  
        (4) Doença aguda     (5) Outro (especificar) _______________                           (7)NA   (8)NS   (9)NR 
 
24b) Teve fratura?  
         (0) Não             (1) Sim, Vértebra       (2) Sim, Fêmur   (3) Sim, Antebraço 
         (4) Sim, outro (especificar) _______________                                                       (7)NA   (8)NS   (9)NR 
 
24c) Teve outras lesões:       (0) Não        (1) Sim (especificar) ________________   (7)NA   (8)NS   (9)NR    
  
24d) Alguma queda foi na área domiciliar?    (0) Não     (1) Sim                               (7)NA   (8)NS   (9)NR 

 
 

  Humor 
 

25) Screening  de  Saúde  Mental                          (1) aceitou responder        (9) NR 
      
 Responda com  Sim  ou   Não: 

25a O (a)  Sr.(a) acorda bem e descansado na maioria das manhãs? (1) 
Sim 

(2) 
Não 

25b Na sua vida diária o (a)  Sr.(a) sente que as coisas acontecem sempre 
iguais? 

(1) 
Sim 

(2) 
Não 

25c O (a)  Sr.(a) já teve por vezes vontade de abandonar o lar? (1) 
Sim 

(2) 
Não 

25d O (a)  Sr.(a) tem muita sensação de que ninguém realmente o(a) entende? (1) 
Sim 

(2) 
Não 

25e O (a)  Sr.(a) já teve períodos em que não podia tomar conta de nada, 
porque não estava agüentando mais? 

(1) 
Sim 

(2) 
Não 

25f O seu sono é agitado ou conturbado? (1) 
Sim 

(2) 
Não 

25g O (a) Sr.(a) é feliz na maior parte do tempo? (1) 
Sim 

(2) 
Não 

25h O (a) Sr.(a) sente que o mundo ou as pessoas estão contra o (a)  Sr.(a)? (1) 
Sim 

(2) 
Não 

25i O (a) Sr.(a) se sente, por vezes, inútil? (1) 
Sim 

(2) 
Não 

25j Nos últimos anos, o (a)  Sr.(a) tem se sentido bem na maior parte do 
tempo? 

(1) 
Sim 

(2) 
Não 



 

 

25k O (a)  Sr.(a) tem problemas de dor de cabeça? (1) 
Sim 

(2) 
Não 

25l O (a)  Sr.(a) se sente fraco na maior parte do tempo? (1) 
Sim 

(2) 
Não 

25m O (a)  Sr.(a) já teve dificuldade em manter equilíbrio ao andar? (1) 
Sim 

(2) 
Não 

25n O (a)  Sr.(a) tem problema de falta de ar ou peso no coração? (1) 
Sim 

(2) 
Não 

25o O (a)  Sr.(a) tem sensação de solidão, mesmo quando acompanhado de 
outras pessoas? 

(1) 
Sim 

(2) 
Não 

25p       SCORE (somar 1 ponto para cada resposta em negrito)                           Total:              /  15        
 
 
 

 Cognição     

 
26)  Mini  Exame  do  Estado  Mental                                         (1) aceitou responder        (9) NR 
       Agora faremos algumas perguntas para saber como está sua memória. Sabemos que com  
       o  tempo as pessoas vão tendo mais dificuldades para se lembrar das coisas.  
       Não se preocupe com os resultados das perguntas. 
                                 Classifique: (1) resposta  correta     (0) resposta errada    
     
26a)  Pergunte ao indivíduo: (Dê um ponto para cada resposta correta) 
     1- Que dia do mês é hoje? (   ) 
     2- Em que mês estamos? (   )     
     3- Em que ano estamos? (   )        
     4- Em que dia da semana estamos? (   )          
     5- Qual é a hora aproximada?  (   ) 
         (Considere a variação de + ou -1 hora)  
 

26b)  Pergunte ao indivíduo: (Dê um ponto para cada resposta correta). 
     1- Em que local nós estamos? (   ) 
     2- Em que rua nós estamos? (   ) 
     3- Em que bairro nós estamos? (   ) 
     4- Em qual cidade nós estamos? (   ) 
     5- Em qual estado nós estamos? (   ) 
 
26c)  Eu vou dizer 3 palavras e o (a)  Sr.(a) irá repetí-las a seguir:  CARRO,  VASO,  TIJOLO 
           1. CARRO  (    )                       2. VASO  (    )                   3. TIJOLO  (   )       
 

Se ele não conseguir acertar as três palavras, repita pausadamente mais 3 vezes, no máximo. 
Conte as tentativas e registre: Tentativas ___________ 
 
26d)  O (a)  Sr.(a) faz cálculos / contas?          (1) Sim          (0) Não 
         Se a resposta for Sim, pergunte: Se de 100 reais forem tirados 7, quanto resta? E se                 

retirarmos mais 7 reais, quanto resta? (total de 5 subtrações) 

    
1-  (100 - 7=   93)  ______  (    ) 

   2-  (  93 - 7=   86)  ______  (    )  
   3-  (  86 - 7=   79)  ______  (    ) 
   4-  (  79 - 7=   72)  ______  (    ) 
   5-  (  72 - 7=   65)  ______  (    ) 
  
       Se a resposta for Não, peça-lhe para soletrar a palavra “MUNDO” de trás para diante.  
 

           1-  O  (    )         2-  D  (    )         3-  N  (    )           4-  U  (    )             5-  M  (    ) 
 
 



 

 

26e)  O(a)  Sr. (a) poderia repetir as três palavras que disse há pouco? Registre as palavras que                          
foram repetidas, corretamente.  Se houver erros, corrija-os e prossiga.  

        (Considere correto se o entrevistado espontaneamente se auto-corrigir). 
 

           1- ______________  (    )          2- ______________  (    )                3- ______________  (    ) 
 
 
26f) Mostre um relógio de pulso e pergunte-lhe: O que é isto?   Repita com a caneta. 
        Registre as respostas corretas.      

                                                  1- Relógio  (    )                                                 2- Caneta  (    ) 

 
26g) Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que o (a)  Sr.(a) a repita depois de mim:  
       (Considere acerto somente se a repetição for perfeita).    
    

                                      “NEM  AQUI,   NEM  ALI,   NEM  LÁ”  (    )   
 
 

26h). Diga: Pegue este papel com a mão direita, dobre-o ao meio com as 2 mãos e 
coloque-o no chão:  
          1- Com a mão direita  (    )       2- dobre-o ao meio  (    )                  3- coloque-o no chão  (    ) 
(Considere acerto a realização de cada etapa pedida. Se o indivíduo pedir ajuda no meio da tarefa não dê dicas). 

 
 
26i) Leia e faça o seguinte: (mostre o cartão)                         “FECHE OS OLHOS”          (    ) 
       (Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler a frase sem realizar o comando). 

 
 

26j) Peça - lhe para escrever uma frase. Se não compreender o significado ajude com: “alguma frase que                

 tenha começo, meio e fim; ou alguma coisa que queira dizer ou alguma coisa que aconteceu hoje”.  
 

        _______________________________________________________________________  (    ) 

 
26k) Copie este desenho: (mostre o cartão).  
       Peça–lhe que copie o desenho no espaço abaixo, da melhor forma possível.                                             (    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26l)                                                                                                                            TOTAL   ___  /30 
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B. AVALIAÇÃO GERIÁTRICA  

 
I - IDENTIFICAÇÃO                                                    Número de Ordem  ______________ 

                                                                                                                                                                                                                       
           Entrevistador  ____________________ 

 
NOME: _______________________________________      idade________   data   ___________ 
 

1) O (a)  Sr.(a) toma algum remédio regularmente?   (0) Não   (1) Sim          (8) NS    (9) NR 

 

Medicamentos utilizados                                                     DEF         Tempo      Dose      Receita 
1a)___________________________________________    a ______  b ______  c ______ d _____ 

1b)___________________________________________    a ______  b ______  c ______ d _____ 

1c)___________________________________________    a ______  b ______  c ______ d _____ 

1d)___________________________________________    a ______  b ______  c ______ d _____ 

1e)___________________________________________    a ______  b ______  c ______ d _____ 

1f)___________________________________________     a ______  b ______  c ______ d _____ 

1g)___________________________________________    a ______  b ______  c ______ d _____ 

1h)___________________________________________    a ______  b ______  c ______ d _____ 

1i)___________________________________________     a ______  b ______  c ______ d _____ 

1j)___________________________________________     a ______  b ______  c ______ d _____ 

Códigos: 
DEF :      (Classificação Farmacológica - 3 dígitos)                          (777) NA  
Tempo:   (1) todos os dias, regularmente (2) todos os dias por tempo limitado 

                (3) dias alternados    (4) ocasionalmente (7) NA    (8) NS  (9) NR 
Dose:      (1) aparentemente adequada    (2) aparentemente não adequada (7) NA    (8) NS  (9) NR 
Receita:  (1) receita médica    (2) sem receita                 (7) NA    (8) NS  (9) NR 
 

 Hospitalizações clínicas: 
2) Esteve internado nos últimos seis meses?     (0) Não         (1) Sim                    (7) NA  (8) NS  (9) NR 
2a) Número de internações nesses 6 meses:    _______  (7)         (8) (9)   



 

 

2b) Especificar a causa da última internação:    ____________________  (7)         (8)       (9)   
 

3) Cirurgias Prévias / Causas / tempo:     ( 0) Não       (1) Sim        CID-10              (7)         (8)       (9)   
 

3a)___________________________________________      ________             (7)         (8)       (9)   

 
3b)_____________________________________________     ________             (7)         (8)       (9)   

 
3c)_____________________________________________     ________             (7)         (8)       (9)   

 
3d)___________  _________________________________     ________             (7)         (8)       (9)   

  
3e)_____________________________________________     ________             (7)         (8)       (9)   

 
 Diagnósticos anteriores relatados  

      
 Antecedentes                             (a) Pessoais     (b) Familiares de 1grau ( pais, tios 

4) AVC (Derrame)    (       )                             (       )           e   irmãos ) 
5) DAC (Infarto, angina)   (       )                             (       )  
6) Hipertensão Arterial   (       )      (       )  
7) Diabetes    (       )      (       ) 
8) Dislipidemias (Colesterol alto)  (       )      (       )  
9) Sd demenciais (perda da memória) (       )                 (       ) 
10) Parkinson    (       )      (       ) 
11) Câncer    (       )      (       )  
12) Depressão     (       )      (       )  
13) Reumatismo/Artrose   (       )      (       ) 
14) Osteoporose    (       )      (       ) 
15) Respiratório (DPOC, Asma)             (       )      (       ) 
16) Tuberculose    (       )      (       ) 
17) Disfunção Tiroideana   (       )      (       ) 
18)       DAOP (dç arterial obstr. periférica)           (       )                      (       ) 
19)       Obesidade               (       )                      (       ) 
20) Outras: especificar:_________________________________________________ 
 

 Imunizações  e  alergias  
 

      O (a)  Sr.(a) recebeu vacinação :     (perguntar se trouxe a carteira de vacinação, conforme solicitado)        

                              Não                     Sim 
21)  contra o tétano ? (0)                       (1) (7) NA  (8) NS  (9) NR 
22)  anti - gripal no último ano? (0)                       (1) (7) NA  (8) NS  (9) NR 
23)  anti - pneumocócica ? (0)                       (1) (7) NA  (8) NS  (9) NR 
24)  contra a febre amarela? (0)                       (1)                          (7) NA  (8) NS  (9) NR 
 
25) O(a) Sr.(a) tem alguma reação alérgica ou intolerância a algum medicamento? 
            (0) Não (1) Sim, qual: ______________________           (7) NA  (8) NS  (9) NR           

 
 

II - REVISÃO DOS SISTEMAS FISIOLÓGICOS PRINCIPAIS   
   

 Órgãos dos sentidos 

 
26) O (a)  Sr.(a) tem algum problema de visão, sem óculos?     
            (0) Não                  (1) Sim (7) NA  (8) NS  (9) NR 

 
27) O (a)  Sr.(a) usa óculos? 

(1) Sim, e enxerga bem (2) Sim, e enxerga mal 
(3) Não, e enxerga bem (4) Não, e enxerga mal (5) Baixa visão/cegueira 
(6) Enxerga bem, usa óculos só para leitura         (8) NS  (9) NR 

Classifique  

 (0) Não 

 (1) Sim 

 (8) NS 

 (9) NR 



 

 

 
28) Data da última visita ao Oftalmologista:  (1) menos de 1 ano (2) 1 ano ou mais 

 
29) Deficiência auditiva:    
 (0) Não                  (1) Sim                       (8) NS  (9) NR 

 
30) O (a)  Sr.(a) tem dificuldade para conversar com uma só pessoa quando tem algum ruído no 

     ambiente, como, por exemplo, uma televisão ligada? 
(0) Não       (1) Sim                (7) NA  (8) NS  (9) NR 

  
31) O (a)  Sr.(a) usa aparelho de audição? 

(1) Sim, e escuta bem (2) Sim, e escuta mal       
(3) Não, e escuta bem (4) Não, e escuta mal                                  (7) NA  (8) NS  (9) NR 

 
 Pele  e  Anexos 

                                                                                           Não             Sim 
32) Prurido           (0)                (1)    (8) NS  (9) NR 
33) Pintas aumentando em nº ou tamanho       (0)                (1)    (8) NS  (9) NR 
34) Manchas com alteração da sensibilidade  (0)                (1)   (8) NS  (9) NR 
35) Verrugas           (0)                (1)    (8) NS  (9) NR 
36) Pele seca/ descamativa     (0)                (1)               (8) NS  (9) NR 

37) outros       (0)                (1) ______________ (8) NS  (9) NR 

 
 

 Sistema Digestivo   

 
 
38) O (a)  Sr.(a) tem dentes naturais? 

(0) Não, nenhum      (1) Sim, todos      
(2) Sim, a maioria                       (3) Sim, apenas alguns                       (8) NS  (9) NR 

  
39) O (a)  Sr.(a) usa prótese dentária (dentadura, ponte etc.)? 

(0)  Não, não tem necessidade          (1) Não, mas necessitaria sup. e/ou inf. 
(2) Sim, sup. e/ou inf.      (3) Sim, mas necessitaria refazer                (8) NS  (9) NR 

 
40) Qual foi a última vez que o (a)  Sr.(a) foi ao dentista?   

(1) < 1 ano     (2) > 1 ano                                                    (8) NS  (9) NR 

 
            
            Não               Sim 
41) Dificuldade para mastigar os alimentos?     (0)       (1)                        (8) NS  (9) NR 
42) Dificuldade para engolir / engasga ?       (0)        (1)                                    (8) NS  (9) NR 
43) Dispepsia / má digestão                    (0)       (1)                                    (8) NS  (9) NR 
44) Refluxo gastro-esofágico              (0)        (1)                                    (8) NS  (9) NR 
45) Constipação intestinal:                                 (0)       (1)              (8) NS  (9) NR 
46) Incontinência fecal:                                      (0)         (1)              (8) NS  (9) NR  

 

 Sistema Genito - Urinário 
              
 

47) Incontinência urinária: (perde urina?)       
           (0) Não             (1) Sim, < 30 dias        (2) Sim, > 30 dias                                        (8) NS  (9) NR 

           
48) Noctúria:   ( ≥ 3x  /noite)        

 (0) Não (1) Sim         (2) Raramente                                 (8) NS  (9) NR 

 
49) Prostatismo: (tem dificuldade para urinar? O jato urinário é curto e fraco?) 



 

 

            (0) Não            (1) Sim                                                                       (7) NA  (8) NS  (9) NR    
       
     

50) O (a) Sr.(a) sentiu diminuição da vontade sexual?:           (0) Não     (1) Sim              (8) NS  (9) NR 

 
51) O (a) Sr.(a) mantém relações sexuais?            (0) Não      (1) Sim            (8) NS  (9) NR         

 
52) Com que freqüência o (a) Sr.(a) mantém relações sexuais? 
  (0) nunca  
  (1) uma ou mais vezes por semana 
  (2) entre uma vez por semana e uma vez por mês 
  (3) menos de uma vez por mês       (8) NS  (9) NR 

 
53) O (a) Sr.(a) sente dor ou desconforto na relação sexual? (0) Não     (1) Sim      (7)NA  (8) NS  (9) NR 

 
54) Só para os homens: O Sr. tem dificuldade de ereção?   
           (0) Não            (1) Sim          (7) NA para as mulheres                                   (8) NS (9) NR 

                                                                                                  
54a) Só para as mulheres: A Sra. tem alguma queixa ginecológica? 
           (0) Não             (1) Sim, corrimento        (2) Sim, sangramento pós- menopáusico  
           (3) outros          (7) NA para os homens                                                                     (8) NS (9) NR 
 
55) Nos últimos 10 anos o(a) Sr(a) teve algum comportamento de risco para adquirir uma doença 
sexualmente transmissível (por exemplo múltiplos parceiros, não utilização de preservativos para 
proteção, etc.)? 
            (0) Não            (1) Sim                                                                                    (7) NA  (8) NS  (9) NR 
 
55a) O(a) Sr(a) já recebeu alguma transfusão de sangue ou transplante de órgãos? 
            (0) Não            (1) Sim                                                                                              (8) NS  (9) NR 
 
55b) O(a) Sr(a) gostaria de conversar com um profissional especializado e, talvez, fazer um teste 
sanguíneo para afastar a presença do vírus HIV? 
            (0) Não            (1) Sim                                                                                              (8) NS  (9) NR 
 
56) Data da última consulta com Urologista:        (1) < 1 ano       (2) > 1 ano            (7) NA  (8) NS  (9) NR 

 
57) Data da última consulta com Ginecologista:  (1) < 3 anos     (2) > 3 anos          (7) NA  (8) NS  (9) NR 

 
 

 Sistema Cardiovascular 
  

                                             Não          Sim  
58) dor no peito      (0)                (1)      (8) NS  (9) NR 
59) típica (sugestiva de DAC)    (0)                (1)                  (7) NA  (8) NS  (9) NR 
60) outro sintoma                                                      (0)                (1)_______________ (8) NS  (9) NR 
 
61) O (a) Sr.(a) tem falta de ar (dispnéia)?  

(0) Não 
(1) Sim – Grandes esforços (especificar) ____________________(subir um andar, ladeira) 
(2) Sim – Esforço habitual    (especificar)____________________ (caminhar em casa) 

(3) Sim – Pequenos esforços (especificar)_______________________ (ir ao banheiro) 

(4) Sim – Independente do esforço (repouso) 

            (5) Sim – Com chiado no peito       (8) NS  (9) NR         
 
 

62) O (a)  Sr.(a) tem dor ou desconforto na(s) perna(s) quando anda?  
            (0) Não         (1) Sim  ( encaminhar  para  a  realização  de  ITB )       

 
 



 

 

 Sistema Ósteo-Articular 
 

63) rigidez matinal          (0) Não                (1) Sim 
64) dor nas juntas :  (0) Não                (1) Sim  
64a) localização:   
           (1) mãos e punhos    (2) ombro     (3)  quadril    
  (4) joelho      (5) tornozelo     (6) pés      (7) NA  (8) NS  (9) NR 
 
 

65) dor nas costas:       (0) Não                 (1)Sim 
65a ) localização: 
             (0) cervical       (1) dorsal                (2) lombar         (7) NA (8) NS  (9) NR 

 
 
 

 Sistema Nervoso  
              
 

     Não            Sim 
66) dor de cabeça freqüente:  (0)   (1)             (8) NS  (9) NR 
 
67) zumbido no ouvido:  (0)                (1)             (8) NS  (9) NR 
 
68) convulsão:   (0)                (1)                (8) NS  (9) NR 
 
69) formigamentos:   (0)                (1)      (8) NS  (9) NR 

 
70) tremores:    (0)                (1) Sim, repouso         (2) Sim, cinético      (8) NS  (9) NR 

 
71) tonturas:                            (0)                (1) Sim, freqüentes     (2) Sim, raras             (8) NS  (9) NR 
 
 

 Avaliação do Humor – Escala Geriátrica de Depressão (GDS) 
 

      Agora vou fazer perguntas sobre sua vida de um modo geral e gostaria que me  
      respondesse apenas  Sim  ou  Não: 
 

72- O (a) Sr. (a), de um modo geral, está satisfeito(a) com a sua vida ? (0) 
Não  

(1) 
Sim  

73- O (a) Sr. (a) tem a sensação de que a sua vida anda meio vazia ? (0) 
Não  

(1) 
Sim  

74- O (a) Sr. (a) tem medo de que alguma coisa ruim vai lhe acontecer ? (0) 
Não  

(1) 
Sim  

75 - Na maior parte do tempo o (a) Sr. (a) se sente feliz ? (0) 
Não  

(1) 
Sim  

76- Nos últimos tempos o (a) Sr.(a) deixou de fazer muitas atividades, ou     
coisas que tinha interesse em fazer? 

(0) 
Não  

(1) 
Sim  

77- O.(a) Sr.(a) se sente impotente diante das coisas, incapaz diante das 
coisas? 

(0) 
Não  

(1) 
Sim  

78 - O.(a) Sr.(a) acha que tem mais problemas de memória que a maioria 
das  pessoas? 

(0) 
Não  

(1) 
Sim  

79- O.(a) Sr.(a) se sente cheio(a) de energia? Não 
(0) 

Sim 
(1) 

80- O (a) Sr. (a) anda sem esperança em relação às coisas da sua vida? (0) 
Não  

(1) 
Sim  

81- O (a) Sr.(a) acha a que maioria das pessoas está melhor que você? (0) 
Não  

(1) 
Sim  

82 - Acontece com freqüência de o (a) Sr.(a) sentir que as coisas estão 
chatas, sem graça? 

(0) 
Não  

(1) 
Sim  



 

 

83- Na maior parte do tempo o.(a) Sr.(a) anda de bom humor? (0) 
Não  

(1) 
Sim  

84- Nos últimos tempos o.(a) Sr.(a) tem preferido ficar mais em casa do 
que antes? Deixou de sair e fazer coisas novas fora de casa? 

(0) 
Não  

(1) 
Sim  

85 - O.(a) Sr.(a) acha que estar vivo agora é maravilhoso? (0) 
Não  

(1) 
Sim  

86 - O.(a) Sr.(a) se sente inútil, sem valor? (0) 
Não  

(1) 
Sim  

   Conte quantas respostas destacadas em negrito foram dadas:    ___ / 15 

 
 
 
 
 
III  -  EXAME FÍSICO 

 Antropometria (considerar apenas uma casa depois da vírgula)       
 

87) Peso (kg): ____________                               88) Altura (cm): ______________ 
 
89) IMC: cálculo = peso (kg) / h2(m) _______            90) Circunferência abdominal (cm): ________ 

 Pressão  Arterial (em  mmHg ): 
 

91) Sentado      MS___    1ª ______  / ______     2ª  ______  /______          FC:  ____  bpm  
  
92) Deitado – 5’          MS___    1ª ______  / ______ 
 
92a) Em pé – 1’            MS___    1ª ______  / ______                                      FC:  ____  bpm  

   
93) Está tomando corretamente o medicamento anti-hipertensivo ?   
 (0) Não      (1) Sim                                     (7) NA  (8) NS  (9) NR 
 
 94) Ausculta cardíaca:        (1) normal              (2) alterada ___________________               (9) NR 
 
95) Sopro carotídeo             (0) Não                  (1) Sim, unilateral   (1) Sim, bilateral         (9) NR 
 
96) Ausculta pulmonar       (1) normal           (2) alterada ____________________ (9) NR 
 
97) Exame do abdome        (1) normal          (2) alterado               (9) NR 

97a) massas         (0) Não                (1) Sim  ________________________    (9) NR 
97b) visceromegalia                   (0) Não                (1) Sim  ____________________   (9) NR 
97c) outros                                  (0) Não                (1) Sim  ____________________ 
 

98) Mobilidade mãos e punhos:  
98a) Ombros e cotovelos              (1) normal     (2) alterado         (9) NR 
98b) Coluna cervical          (1) normal     (2) alterado     (9) NR 
98c) Coluna lombar                       (1) normal     (2) alterado     (9) NR 
98d) Quadril                                   (1) normal     (2) alterado     (9) NR 
98e) Joelhos           (1) normal     (2) alterado     (9) NR 
 

99) Problema nos pés         (0) Não                (1) Sim  ________________________     (9) NR 
 
100) Teste do sussurro:  (a 60cm de cada ouvido, falar uma frase atrás do ombro do paciente)  

(0) Não tem comprometimento       (1) Tem comprometimento                                      (9) NR 
 

101) Alteração da fala:                (0) Não                     (1) Sim                (9) NR 
 
102) Força Muscular:       (1) Normal               (2) Alterada à D         (3) Alterada à E (9) NR 

 
103) Ataxia apendicular              (0) Ausente               (1) Presente               (7) NA  (9) NR 



 

 

 
104) Tônus:    (1) Normal     

  (2) Hipertonia extrapiramidal (3) Hipertonia piramidal (9) NR 
 

105) Movimentos Involuntários:  (0) Ausentes   (1) Presentes    (9) NR 
   
106) Bradicinesia:       (0) Não    (1) Sim     (9) NR 
 
107) Equilíbrio:         (1) Normal            (1) Alterado               (7) NA (9) NR 
 
108) Alteração de marcha:      (0) Não                (1) Parkinsoniana      (2) Ceifante   

         (3) Dispráxica    (4) Atáxica    (5) Outras  (7) NA (9) NR 
 

109) Reflexos Primitivos      (0) Ausentes            (1) Presentes    (9) NR 
 

110)"Timed Up and Go" (Teste Quantitativo): o paciente deve ser orientado a levantar-se de uma 
cadeira de braço, sem o apoio dos braços, caminhar 3 metros com passos seguros e confortáveis, 
girar 180 graus e retornar, sentando na cadeira sem apoiar os braços.    

   
 Duração: _____ segundos                             (7) NA  (9) NR 
  

 
 
IV -  HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS: 

 
1)_______________________________________________________________________ 
 
2)_______________________________________________________________________ 
 
3)_______________________________________________________________________ 
 
4)_______________________________________________________________________ 
 
5)______________________________________________________________________ 
 
6)_______________________________________________________________________ 
 
7)_______________________________________________________________________ 
 
8)_______________________________________________________________________ 
 
9)______________________________________________________________________ 
 
10)______________________________________________________________________ 
 
 
 
EXAMES SOLICITADOS:   ROTINA (    )  + 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

TROUXE  EXAMES RECENTES: 



 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

RETORNO  PARA  DEVOLUTIVA       DATA   _____/_____/_______     RESP:___________________________    



 

 

ANEXO V 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA. 

Versão 8 (forma longa, semana usual) 

 
Nome:_____________________________________________________  Data: ___/ ___ / ___  
 
Idade : _______anos completos.                Sexo: F (     ) M (     ) 
 
 
Nesta entrevista estamos interessados em saber que tipo de atividades físicas o (a) senhor (a) faz 
em uma semana normal (típica). Suas respostas ajudarão a entender quão ativos são as pessoas 
da sua idade.  
As perguntas que irei fazer estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividades 
físcias no trabalho, em casa (no lar), nos deslocamentos à pé ou de bicicleta e no seu temo de 
lazer (esportes, exercícios, etc.). 
Portanto, considere como atividades físicas todo movimento corporal que envolve algum esforço 
físico. Lembre que atividades VIGOROSAS  são aquelas que precisam de um grande esforço 
físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal. As atividades físicas MODERADAS 
são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte 
que o normal.  
 
 

SEÇÃO 1- ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 
 

Esta seção inclui as atividades que você faz no seu trabalho, seja ele remunerado ou voluntário. 
Inclua as atividades que você faz na universidade, faculdade ou escola.  Você  NÃO  deve incluir 
as tarefas domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar conta da sua família. Estas serão 
incluídas na seção 3. 

 
1a.  Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa? 

(    ) Sim   (    ) Não – Caso você responda não Vá para seção 2: Transporte 
 
 
As próximas questões são em relação ao tempo que você passa no trabalho (fora de casa) seja 
ele remunerado ou voluntário.  
Por favor, NÃO INCLUA o transporte para o trabalho.  
Pense unicamente nas atividades que você faz por pelo menos 10 minutos contínuos: 
 
 
1b. Em quantos dias de uma semana normal você caminha, durante pelo menos 10 minutos 

contínuos, como parte do seu trabalho? Por favor, NÃO inclua o andar como forma de 
transporte para ir ou voltar do trabalho. 
 
_______dias por SEMANA (   ) não caminha no trabalho - Vá para a questão 1c. 

 
 Quanto tempo  no total você usualmente gasta POR DIA caminhando como parte do seu  

trabalho ? 
 
____ horas  ______ minutos 
 



 

 

 
1c. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades moderadas, por pelo menos 

10 minutos contínuos, (exemplo: levantar e transportar pequenos objetos, limpar vidros, 
varrer ou limpar o chão, caregar crianças no colo, lavar roupas com as mãos, etc.) como 
parte do seu trabalho? 
 
_______dias por SEMANA (   ) não faz AF moderadas - Vá para a questão 1d. 
 
 

 Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades moderadas 
como parte do seu trabalho? 

 
_____ horas  ______ minutos 
 
 

1d. Em quantos dias de uma semana normal você gasta fazendo atividades vigorosas, por 
pelo menos 10 minutos contínuos, (Exemplo: trabalho de construção pesada, carregar 
grandes pesos, trabalhar com enxada, escavar ou subir escadas) como parte do seu 
trabalho: 
 
_______dias por SEMANA (   ) não faz AF vigorosas - Vá para a questão 2a. 

  
 
  Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades físicas 

vigorosas como parte do seu trabalho? 
  

_____ horas  ______ minutos 
 
 
 

SEÇÃO 2 - ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 
 

 
As perguntas deta seção estão relacionadas às atividades que você realiza para se deslocar de 
um lugar para outro. Você deve incluir os deslocamentos para o trabalho (se você trabalha), 
encontro de grupo de terceira idade, cinema, supermercado, lojas ou qualquer outro local. 
 
 
2a.  Em quantos dias de uma semana normal você anda de carro, ônibus, metrô ou trem? 

 
________dias por SEMANA   (   ) não utiliza veículo motor - Vá para questão 2b. 

 
 
 Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA andando de carro, ônibus, 
 metrô ou trem? 
  

_____horas _____minutos 
 

 
Agora pense somente em relação aos deslocamentos que você realiza à pé ou de bicicleta para ir 
de um lugar para outro! Não inclua as atividades que você faz por diversão ou exercício. 
 
 
 



 

 

 
2b.  Em quantos dias de uma semana normal você anda de bicicleta por pelo menos 10 

minutos contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua o pedalar por lazer ou 
exercício) 
  
_____ dias por  SEMANA  (   )  Não anda de bicicleta- Vá para a questão 2c.  
 

 Nos dias que você pedala quanto tempo no total você gasta POR DIA para ir de um lugar 
para outro?  
 
_______ horas _____  minutos 

 
2c. Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos 

contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou 
exercício) 
 
              dias por  SEMANA  (   )  Não faz caminhadaas- Vá para a Seção 3. 

 
 Quando você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta? 

(NÃO inclua as caminhadas por lazer ou exercício) 
 
_______ horas _____  minutos 
 
 

SEÇÃO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA: TRABALHO, TAREFAS DOMÉSTICAS E CUIDAR 
DA FAMÍLIA. 

 
As perguntas desta seção estão relacionadas às atividades que o(a) senhor(a) raliza em sua casa 
e ao redor da sua casa. Nestas atividades estão incluídas as tarefas no jardim ou quintal, 
manutenção da casa e aquelas que você faz para tomar conta da sua família. Novamente pense 
somente naquelas atividades físicas que você faz por pelo menos 10 minutos contínuos. 
 
 
3a.  Em quantos dias de uma semana normal você fez atividades físicas vigorosas por pelo 
 menos 10 minutos no jardim ou quintal (Exemplos: carpir, cortar lenha, serrar, pintar, 
 levantar e  transportar objetos pesados, cortar grama com tesoura, etc.) 

 
________dias por SEMANA   (   )  Não faz AF vigorosas no quintal  - Vá para questão 3b. 

 
 
 Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo no total você gasta POR DIA 

fazendo essas atividades vigorosas no jardim ou no quintal?  
 
_______ horas _____ minutos 
 
 

3b.   Em quantos dias de uma semana normal você faz ativiades físicas moderadas no jardim 
ou quintal, por pelo menos 10 minutos contínuos? (Exemplos: levantar e carregar 
pequenos objetos, limpar a garagem, jardinagem, caminhar ou brincar com crianças, etc.). 

 
            ______dias por SEMANA   (   )Não faz AF moderadas no quintal – Vá para questão 3c. 
 
 
 



 

 

 Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo no total você gasta POR DIA 
fazendo essas atividades moderadas no jardim ou no quintal?  
_______ horas _____ minutos 
 

 

 

3c. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades moderadas por pelo menos 
10 minutos como carregar pesos leves, limpar vidros ou janelas, varrer ou limpar o chão, 
lavar roupas à mão, limpar banheiro etc, dentro da sua casa. 
  
_____ dias por SEMANA (   ) Não faz AF moderadas em casa  - Vá para seção 4. 

 
 Nos dias que você faz este tipo de atividades moderadas dentro da sua casa quanto 

tempo no total você gasta POR DIA?  
 
_______ horas _____ minutos 

 

 

 

SEÇÃO 4- ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E DE LAZER. 
 
 

As perguntas desta seção estão relacionadas às atividades que o(a) senhor(a) raliza em uma 
semana normal (habitual) unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente 
pense somente nas atividades físicas que faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por favor, 
NÃO inclua atividades que você já tenha citado. 
 
 
4a.  No seu tempo livre, sem contar qualquer caminhada que você tenha citado 
 anteriormente, em quantos dias de uma semana normal você caminha, por pelo menos 
 10 minutos contínuos ? 
  
 _____ dias por SEMANA  (   ) Não faz caminhadas no lazer  - Vá para questão 4b 
 
 Nos dias em que você caminha no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta 
 POR DIA?  
 
 _______ horas  _____  minutos 
 
4b.  No seu tempo livre, durante uma semana normal em quantos dias você participa de 
 atividades físicas moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos? (Exemplos: pedalar 
 em ritmo moderado, voleibol recreativo, natação, hidroginástica, ginástica, dança, etc.). 
 
 _____  dias por  SEMANA (   ) Não faz AF moderadas no lazer  - Vá para questão 4c. 
 
.  Nos dias em que você faz estas atividades moderadas no seu tempo livre quanto tempo 
 no  total você gasta POR DIA?  
 
 _______ horas _____ minutos 
 
 
 
 
 



 

 

4c.  No seu tempo livre, durante uma semana normal em quantos dias você participa de 
 atividades físicas vigorosas, por pelo menos 10 minutos contínuos? (Exemplo: correr, 
 nadar rápido, canoagem, musculação, esportes em geral, etc.). 
 
 _____ dias por SEMANA  (   ) Nenhum  - Vá para seção 5. 
 
 
.  Nos dias em que você faz estas atividades vigorosas no seu tempo livre quanto tempo no 
 total você gasta POR DIA?  
 
 _______ horas _____ minutos 
 
 

SEÇÃO 5 - TEMPO GASTO SENTADO 
 
Estas últimas questões são sobre o tempo médio que o(a) senhor(a) permanece sentado todo dia, 
no trabalho,  em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado lendo, sentado 
enquanto descansa, visitando um amigos,  sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo 
gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.  

 
5a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
 ______horas ____minutos 
 
5b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? 

 ______horas ____minutos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha para Coleta de Dados dos Equipamentos Comunitários Destinados 
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Vila Clementino no Município de São Paulo 

 

 

ANEXO VI 

 

Nome/Razão Social:  

 

Endereço:  

 
Telefone(s):  

 

 

Endereço eletrônico: 

 

 

Horário de funcionamento:  

 

 

Área de abrangência: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Objetivos/Finalidade: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Início:_________________________________________________________________ 

 

Número de idosos atendidos: _____________________________________________ 

 

Ações e/ou serviços prestados: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Taxas: ________________________________________________________________ 

Acesso/Ingresso: 



Ficha para Coleta de Dados dos Equipamentos Comunitários Destinados 

à Promoção de Atividade Física para a População Idosa da Região da  

Vila Clementino no Município de São Paulo 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Estrutura: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Implementadores: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Parceiros: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Equipe: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE EQUIPAMENTOS DE PROMOÇÃO DE 

ATIVIDADE FÍSICA DA VILA CLEMENTINO - BAIRRO 

AMIGO DO IDOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) ACADEMIA 100% SAÚDE 

 

 CONTATO: 

Rua Doutor Diogo de Faria, 1099 

http://www.cemporcentosaudeacademia.com.br/  

contato@cemporcentosaudeacademia.com.br 

(11) 2894-7654 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Musculação  

• Condicionamento físico  

 

 

2) ACADEMIA AQUASPORT 

 

CONTATO: 

R. Dr. Amâncio de Carvalho, 308  

http://www.aquasport.com.br/?page=home  

contato@aquasport.com.br 

(11) 5904-6000 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Musculação 

• Ginástica postural 

• Abdominais e Glúteos 

• Ginástica localizada 

• Step  

• Ginástica funcional 

• Bike Indoor 

• Power Jump  

• Treinamento funcional 

• Zumba  

• Aero Circuit  

• Natação 

• Hidroginástica 

• Yoga Nataraja  

• Alongamento 

• Melhor Idade 

• Mat Pilates  

• Método deRose  

• Swásthya Yôga  

• Jiu-Jitsu  

• Boxe 

 

 

3) ACADEMIA ARQUI FITNESS CENTER 

 

CONTATO: 

Rua Domingos de Morais, 2565 

https://www.facebook.com/ArquiFitness/info?ref=page_internal  

fitness@marista.org.br  

(11) 5081-8503 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

http://www.cemporcentosaudeacademia.com.br/
mailto:contato@cemporcentosaudeacademia.com.br
http://www.aquasport.com.br/?page=home
http://www.aquasport.com.br/?page=home
http://www.aquasport.com.br/?page=home
http://www.aquasport.com.br/contato@aquasport.com.br
https://www.facebook.com/ArquiFitness/info?ref=page_internal
mailto:fitness@marista.org.br


 

 

Particular 

• Musculação 

• Alongamento 

• Pilates  

• Yoga  

• Localizada 

• Abdominal 

• Ritmos 

• Arqui Bike 

• Arqui Boxe 

• Arqui Jump  

• Arqui Express 

• GAP  

 

 

4) ACADEMIA BFIT 

 

CONTATO: 

Rua Leandro Dupré, 1029 

http://www.bfit.com.br/  

clementino@bfit.com.br 

(11) 3537-1549  /  (11) 3596-4136  

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Hapkido  

• Taekwon-do  

• Jiu-jitsu  

• Musculação 

• Pilates  

• Natação 

 

 

5) ACADEMIA BODY COMPANY  

 

CONTATO: 

Rua Domingos Morais, 1682 

http://bodycompany.com.br/2012/  

info@bodycompany.com.br  

(11) 5084-2084  

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Musculação 

• Spinning  

• Alongamento 

• Abdominal  

• Yoga  

• Pilates  

• X'Dance  

• Ginástica Localizada  

• Circuito Funcional 

• Jump  

•  Bike indoor 

http://www.bfit.com.br/
mailto:clementino@bfit.com.br
http://bodycompany.com.br/2012/
mailto:info@bodycompany.com.br


 

 

•  Pump  

•  Zumba  

• Muay Thai  

• Boxe 

 

 

6) ACADEMIA BODYTECH 

 

CONTATO: 

Rua Santa Generosa, 80 

http://www.bodytech.com.br/  

(11) 3053-2880  

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Indoor Cycle  

• Running Class  

• Pilates Circuit  

• Jiu Jitsu  

• Boxe 

• Localizada 

• Mat Pilates  

• Alongamento 

• Dance Mix 

• Abdominal 

• Muay Thai  

• Ballet fitness  

• Walking Dance 

• Zumba  

• Walking Class  

• Condicionamento físico 

• Hatha Yoga  

• Capoeira  

 

 

7) ACADEMIA CURVES 

 

CONTATO: 

Av. Onze de Junho, 559 Sobreloja 01 

http://www.curves.com.br/v1/index.php  

(11) 5571-9022  

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Circuito (Musculação e aeróbico) 

• Zumba  

• Sh'Bam  

• Body Combat  

 

 

8) ACADEMIA DANÇA E MOVIMENTO 

 

CONTATO: 

Rua Loefgreen, 1015 

http://www.bodytech.com.br/
http://www.curves.com.br/v1/index.php
http://www.curves.com.br/v1/index.php


 

 

http://www.dancaemovimento.com.br/  

(11) 2645 8447   /  (11) 5575 9402  /  (11) 9 6795 3482  

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Dança de Salão, Dança Livre, Pole Dance, Dança do 

Ventre, Jazz e Ballet  

• Ginástica Funcional - atividade física personalizada 

• Massagem terapêutica e relaxante  

 

 

9) ACADEMIA DE TÊNIS DENIA SALU 

 

CONTATO: 

Rua Sena Madureira, 1355 - Sofitel Ibirapuera 

http://www.artfitacademia.com.br/site/aulatenis.asp  

atendimento@deniasalu.com.br 

(11) 3201-0830  /  (11) 99446-3487 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Aulas de tênis 

•  squash 

• musculação 

• personal trainer  

 

10) ACADEMIA EXITOS 

 

CONTATO: 

Rua Das Rosas, 219 

http://www.exitosacademia.com.br/site/home.asp  

(11) 5587-5212  /  (11) 5587-5593  

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Musculação 

• GAP 

• Spinning  

• Jump  

• Alongamento 

• Yoga  

• Ginástica Localizada 

• Abdominal 

• Dança de Salão 

• Pilates  

• Ritmos 

• Glúteos 

• Dança do ventre 

• Hidroginástica 

• Natação 

• Hidroterapia 

• Capoeira 

• Jiu Jitsu  

• Boxe 

http://www.dancaemovimento.com.br/
http://www.artfitacademia.com.br/site/aulatenis.asp
mailto:atendimento@deniasalu.com.br
http://www.exitosacademia.com.br/site/home.asp


 

 

• Muai Thai 

 

 

11) ACADEMIA IN MOTION 

 

CONTATO: 

R. Bertioga, 61 

http://www.corposmalhados.com.br/inmotion/  

(11) 2275-0408  /  (11) 5583-1256  

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Musculação 

• Mixadvanced  

• Power Local 

• Botton  

• Circuit trainning  

• Step Circuit  

• GAP 

• Abdominal 

• Pilates  

• Yoga  

• Jump Mix 

• Dança do Ventre 

• Dance In Motion  

• FitBall  

• Boxe 

• Capoeira  

 

12) ACADEMIA PLANET SPORT COMERCIAL LTDA 

CONTATO: 

Rua Sena Madureira, 328  

http://www.planetsport.com.br/unidade-vila-mariana  

(11) 5579 - 2977  

 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

Particular 

• Aeroboxe  

• Alongamento 

• Power Abdômen 

• Yoga  

• Localizada 

• Planet Pilates  

• Spinning  

• Step  

• Planet Jump  

• Power Lifting 

• Cross Training 

• Funcional 

• Bodybalance  

• Bodypump  

• Power Jump  

• RPM 

http://www.corposmalhados.com.br/inmotion/
http://www.planetsport.com.br/unidade-vila-mariana


 

 

• Boxe 

• Jiu-Jitsu  

• Corrida 

• Musculação 

• Programa Melhor Idade  

 

 

13) ACADEMIA CONTOURS – ACADEMIA PARA MULHERES 

 

CONTATO: 

Rua Luis Góis, 1101 

http://www.contours.com.br/contours-santa-cruz/ 

santacruz@contours.com.br 

(11) 5072-5250 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

 Circuito 30 Minutos 

 

 

14) ACADEMIA RAMOS LUTAS – FITNESS 

 

CONTATO: 

Rua Domingos de Moraes, 2975 

http://www.ramoslutas.com.br/ 

ramoslutas@gmail.com 

(11) 2276-5690 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Lutas 

• Ginástica 

• Fitness  

 

15) ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ SHOORIKAN NIITSUMA E 

ANDRADE 

 

CONTATO: 

Rua Doutor Diogo de Faria, 43 

https://www.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-de-

Jud%C3%B4-Shoorikan-Niitsuma-Andrade/138153442930527 

(11) 5573-6279 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Judô 

• Kung Fu 

• Jiu Jitsu 

• Muay Thai 

• Pilates 

• Hatha Yoga 

• Musculação 

 

 

16) BIKE SAMPA 

 

CONTATO: 

http://www.contours.com.br/contours-santa-cruz/
mailto:santacruz@contours.com.br
http://www.ramoslutas.com.br/
mailto:ramoslutas@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Jud%C3%B4-Shoorikan-Niitsuma-Andrade/138153442930527
https://www.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Jud%C3%B4-Shoorikan-Niitsuma-Andrade/138153442930527


 

 

Central de Informações 

Call Center/ Centro de Información: 

4003 6055 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Empréstimo de bicicletas disponíveis nas estações: 

• ESTAÇÃO 02 - Cinemateca 

Largo Senador Raul Cardoso, em frente à portaria número 1 da 

Cinemateca 
 

• ESTAÇÃO 79 - Secretaria da Educação 

Rua Doutor Diogo de Faria, 1247 
 

• ESTAÇÃO 80 - UNIFESP 

Rua Napoleão de Barros, 832 
 

• ESTAÇÃO 81 - Liceu Pasteur 

Rua Doutor Diogo de Faria, 350 
 

• ESTAÇÃO 82 - Shopping Santa Cruz 

Rua Machado Bitencourt, 361 
 

• ESTAÇÃO 83 - Altino Arantes 

Rua Dr. Altino Arantes, 142 
 

• ESTAÇÃO 84 - UNIP 

Rua Dr. Altino Arantes, lateral do número 937 

 

 

17) ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA PEREIRA BARRETO 

 

CONTATO: 

Rua Pedro de Toledo, 844  

http://aaapb.unifesp.br/index.php 

(11) 5576-4436 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Público - Escola Paulista de Medicina 

• Musculação 

• Natação 

• Ginástica 

• Hidroginástica 

• Judô 

• Jiu-jitsu 

 

 

18) CENTRO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO TJ DOMINIUM 

 

CONTATO: 

Avenida Dr. Altino Arantes, 706 

tjdominium@ig.com.br 

(11) 2276-1427 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Musculação 

• Condicionamento físico 

 

 

19) CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 

CONTATO: 

Rua Santa Cruz, 245 

http://www.cqv.net.br/ 

mailto:tjdominium@ig.com.br
http://www.cqv.net.br/


 

 

cqv@cqv.net.br 

(11) 5081.5954 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Atividade física supervisionada 

• Pilates 

• Watsu 

• Fisioterapia 

• Hidroterapia 

• RPG 

 

 

20) CIRCUITO MAIOR IDADE 

 

CONTATO: 

Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207  

https://www.facebook.com/CircuitoMaiorIdade/timeline?ref=page

_internal 

circuito.maior.idade@viagutenberg.com 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Público 

Parceria entre Cinemateca Brasileira, Via Gutemberg e UNIFESP 

• Ginástica 

• Atividades cognitivas e culturais 

• Sessões de cinema. 

 

 

21) CLÍNICA CORPO EQUILÍBRIO FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 

 

CONTATO: 

Rua Dr. Bacelar 368 - Sala 11 

http://www.corpoequilibrio.com.br/ 

corpoequilibriofisioterapia@bol.com.br 

(11) 5084.2411  /  983.438.399  

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Reabilitação funcional da coluna vertebral 

• Fisioterapia especializada 

• Fisioterapia geriátrica 

• Acumpuntura 

• Pilates 

• Treinamento funcional 

• Power plate 

 

 

22) CLUBE ARMÊNIO SAMA 

 

CONTATO: 

Avenida Professor Ascendino Reis, 1450 

http://www.clubearmenio.com.br/ 

sama@clubearmenio.com.br 

(11) 5579-6035  /  5575-8825 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Quadra poli-esportiva 

mailto:cqv@cqv.net.br
https://www.facebook.com/CircuitoMaiorIdade/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/CircuitoMaiorIdade/timeline?ref=page_internal
mailto:circuito.maior.idade@viagutenberg.com


 

 

• Quadra de society 

• Quadra de tênis 

• Área com equipamentos de musculação 

• Sala para snooker 

• Mesas de ping-pong. 

 

 

23) CLUBE ESPORTIVO MUNICIPAL IBIRAPUERA 

 

CONTATO: 

Rua Pedro de Toledo, 1651  

(11) 3396-6495 / 3396-6496 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Público - Prefeitura de São Paulo 

• Ballet/jazz 

• Futsal 

• Ginástica artística 

• Ginástica geral 

• Judô 

• Natação 

• Tai chi chuan 

• Yoga  

 

 

24) CLUBE ESCOLA UNIFESP 

 

CONTATO: 

Rua Estado de Israel, 638 

http://www.unifesp.br/proex/clubeescola 

clubeescola@unifesp.br / clubeescolaunifesp@gmail.com 

11 5576-4964 - Opção 1 / Voip 1383 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Público – Prefeitura de São Paulo e UNIFESP 

• Voleibol 

• Basquetebol 

• Escolinha de futsal 

• Capoeira 

• Alongamento e caminhada 

• Clínica de corrida 

• Pilates 

• Boxe, Muay Thai e MMA 

• Tênis 

• Yoga 

• Movare (Articulações em movimento) 

• Musculação 

 

 

25) DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – 

UNIFESP 

 

CONTATO: 

Rua Botucatu, 740 - 3º andar 



 

 

http://www.unifesp.br/proex/dac/at_fisicas.htm 

(11) 5576-4763 / (11) 5576-4764 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Público - UNIFESP 

• Combination workaut 

• GAP 

• STEP 

• Ginástica Localizada 

• Alongamento 

• Yoga 

 

 

26) ESPORTE CLUBE VILA MARIANA - VILA MARIANA 

 

CONTATO: 

Rua Domingos de Morais, 1768  

http://www.esporteclubevilamariana.com.br/index.html 

ecvilamariana@hotmail.com 

(11) 5571-2000 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Futebol de salão 

• Voleibol 

• Badminton 

• Ginástica 

• Dança do ventre 

• Dança de salão 

 

 

27) IPE CLUBE 

 

CONTATO: 

Rua Ipê, 103 

http://novo.ipeclube.com.br/index.php 

(11) 5574-7255 • Fax. (11) 5549-1834 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Artes marciais 

• Basquete 

• Biribol 

• Corrida 

• Condicionamento físico 

• Dança 

• Escola de esportes 

• Futebol de campo 

• Futebol society 

• Futsal 

• Ginástica 

• Ginástica artística 

• Hidroginástica 

• Método deRose 

• Musculação 



 

 

• Natação 

• Patinação 

• Pilates 

• Sinuca 

• Squash 

• Tamboréu 

• Tênis 

• Tênis de mesa 

• Voleibol 

• Xadrez 

 

 

28) MÉTODO DEROSE VILA MARIANA 

 

CONTATO: 

Rua Estado de Israel, 527   

http://www.vilamarianayoga.com.br/site/home.php 

http://www.metododerosevilamariana.com.br/blog/ 

(11) 3589-7227  

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Aula para Iniciantes 

• Aula de SwáSthya Yôga 

• Treino de respiração 

• Treino de flexibilidade 

• Treino de movimentação corporal (coreografias) 

• Treino de musculares 

• Treino de vocalização de mantras 

• Treino de mentalização 

• Treino de meditação 

 

 

29) N.C. PARA IDOSOS “DOM HÉLDER CÂMARA” 

 

CONTATO: 

Rua José de Camargo, 125  

domhelder@corfamilia.org.br 

nucleodomheldercamara@gmail.com 

(11)5589-5070 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Público – Prefeitura de São Paulo 

• YOGA 

• RITMOS DANÇANTES 

• CONDICIONAMENTO FISICO 

• DANÇA PARA SENHORAS 

(dança do ventre e elementos de danças temáticas) 

• DANÇATERAPIA 

• TEATRO 

 

 

30) NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - NCI - NOVO SIGNO 

 

CONTATO: 

Rua Dr. Diogo de Faria, 231 – Vila Clementino. 



 

 

(11) 5571-5625  /  2307-2005  /  2307-2006 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Público - Prefeitura de São Paulo e Santuário da Mãe Rainha 

• Dança circular 

• Artesanato 

• Coral 

• Condicionamento físico 

• Oficina dos sonhos 

• Jogos de memória 

• Macramê 

• Bordado 

• Informática 

 

 

31) ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 

 

CONTATO: 

Praça Santa Rita de Cássia, 133 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Público – Prefeitura de São Paulo 

• Equipamentos para exercícios de força, flexibilidade e 

equilíbrio 

 

 

32) PARQUE DAS BICICLETAS 

 

CONTATO: 

Alameda Iraé, 35 – esquina com a Avenida Indianópolis 

(11) 3396-6543 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Público 

• Possui equipamentos da Academia da Terceira Idade 

(possibilita exercícios de força, flexibilidade e equilíbrio). 

• Espaço para prática de caminhada, corrida e ciclismo 

 

 

33) CENTRO DE CONVIVÊNCIA E COOPERATIVA – CECCO 

PARQUE IBIRAPUERA  

CONTATO: 

Portão 5 - Parque do Ibirapuera - AV. IV Centenário S/Nº 

http://www.ceccoibirapuera.com.br/ 

(11) 5549-7840 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Publico  

• Caminhada orientada 

• Dança circular 

• Lian gong/ tai chi ji gong 

• lian gong/ xiang gong 

• Tai chi pai lin 

• Alongamento 

• Dança do ventre 

• Jardinagem 

http://www.ceccoibirapuera.com.br/


 

 

• Yoga 

 

 

34) PARQUE DO IBIRAPUERA 

CONTATO: 

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº (Portão 10) 

http://www.parquedoibirapuera.com/ 

(11) 5574-5505 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Público 

• Pista de Cooper e caminhada 

• Ciclofaixa 

• Bicicletário com aluguel de bicicleta 

• Quadras poliesportivas 

• Campos de futebol 

• Aparelhos de ginástica  

• Aulas do Método DeRose (Swásthya Yôga) 

• Tai Chi Pai Lin 

• Lian gong 

• Programa Saúde no Esporte (Palestras sobre saúde e bem 

estar, orientações médicas, orientações nutricionais, orientações 

para a prática de exercícios físicos e avaliações físicas). 

• Programa Vida e Saúde nos Parques 

 

 

35) SANDRA SALEM DANÇAS E PILATES 

 

CONTATO: 

RUA DR. BACELAR, 752  

http://www.sandrasalem.com.br/ 

sandrasalem@sandrasalem.com.br 

(11) 5083-0750  /  98536-1979  /  98536-5754  

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

Particular 

• Ballet 

• Dança do ventre 

• Dança de salão 

• Jazz Dance 

• Dançaterapia 

• Pilates 

• Reestruturação corporal 

 

 

36) SESC VILA MARIANA  

 

CONTATO: 

R. Pelotas, 141 

email@vilamariana.sescsp.org.br 

(11) 5080-3000 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

• Particular 

• Natação 

• Hidroginástica 

http://www.parquedoibirapuera.com/
mailto:email@vilamariana.sescsp.org.br


 

 

• Hatha Yoga 

• Condicionamento do corpo 

• Ginástica integrada 

• Alongamento 

• Circuito funcional 

• Esporte para idosos 

• Recreação de basquete (intergeracional) 

• Recreação aquática 

• Recreação de vôlei (terceira idade) 

 

 

37) YOGA SAT - ESCOLA DE YOGA 

 

CONTATO: 

Alameda das Boninas, 214 

http://www.yogasat.com.br/ 

aula@yogasat.com.br 

(11) 5594 1089 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

Particular 

• Hatha Yoga 

• Kundalini Yoga 

• Asthanga Yoga 

 

 

 

38) ULTRAFARMA 

 

CONTATO: 

Rua Dr. Isaías Salomão, 100 

http://www.ultrafarma.com.br/institucional/espaco-social.html 

(11) 5591-1468 Ramal: 6125 

 

SERVIÇOS ORFERECIDOS: 

Gratuito 

• Alongamento 

• Dança de salão 

• Dança circular 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VIII 



 

 

 

 



 

 

ANEXO IX 

 

Exemplo de “Receita Médica” entregue ao GPM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO X 

 
Roteiro para Entrevista Motivacional  

(Baseado em: Rollnick, Miller, 2009) 

 
1. Definir a agenda – Comportamento alvo: Atividade física no lazer 

 

Esclarecer a agenda em torno do comportamento alvo sobre o qual há ambivalência. 

Tente uma série de questões especiais para ajudar a resolver as coisas. 

 

2. Pergunte sobre os aspectos positivos (coisas boas) do comportamento alvo. 
Isso geralmente é uma surpresa interessante. No entanto, só vai funcionar se você 
estiver realmente interessado.  

 

• Quais são algumas das coisas boas sobre _______?  
• As pessoas costumam _______, porque não é algo que os beneficiou de alguma 
forma. Como a _____________ beneficiou você?  
• O que você gosta sobre os efeitos da ______________________?  
 

 Resumir os pontos positivos 
 

3. Pergunte sobre  aspectos negativos do comportamento alvo (coisas ruins):  
 

• Você pode me dizer sobre o lado negativo?  
• Quais são alguns dos aspectos que você não está tão feliz?  
• Quais são algumas das coisas que você não iria perder?  
 

  Resumir os negativos  
 

4. Explore objetivos de vida e valores.  
 
Essas metas serão o ponto central em relação ao quanto o custo e os benefícios são 
pesados.  
• Que tipo de coisas são importantes para você?  
• Que tipo de pessoa que você gostaria de ser?  
• Se as coisas acontecerem da melhor forma possível para você, o que você espera 
estar fazendo daqui a um ano?  
 

 Use afirmações para apoiar os objetivos "positivos" e valores. 
 

5. Peça uma decisão.  
 
Reafirme o seu dilema ou ambivalência em seguida, peça uma decisão.  
 
• Você estava dizendo que você estava tentando decidir se quer continuar ou reduzir 
...  
• Após essa discussão, você está mais claro sobre o que você gostaria de fazer?  
• Então, você já tomou uma decisão?  

6 . Definição de objetivos - metas usar o Smart (específico, significativo, avaliável, 



 

 

realista, temporário)  
 
• Qual será o seu próximo passo?  
• O que você vai fazer nos próximos um ou dois dias?  
• Você já fez alguma dessas coisas antes de conseguir isso?  
• Quem estará  ajudando e apoiando você?  
• Em uma escala de 1 a 10, quais são as chances de que você vai fazer o seu 
próximo passo? (qualquer coisa abaixo de 7  seu objetivo pode precisar ser mais 
realista)  
 

 Se nenhuma decisão for tomada ou se a decisão é continuar o 
comportamento.  
 

• Se nenhuma decisão, empatia com dificuldade de ambivalência.  
• Pergunte se há algo mais que iria ajudá-los a tomar uma decisão?  
• Pergunte se ele está interessado em reduzir alguns dos problemas enquanto ele 
toma uma decisão?  
• Se a decisão é continuar o comportamento, voltar a explorar a ambivalência. 
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Centro de Estudos do Envelhecimento – Rua Dr. Bacelar, 384 – Fone: (11)5573-6908 

Responsável: Profa. Msc. Francini Novais – (11)98201-5985 

ANEXO XI 

Planilha de Definição de Metas 
O sucesso do seu programa depende de definição de metas que realmente importam para você. Escreva suas metas, 

coloque-as onde você pode vê-las e renová-las regularmente. 

Objetivos em curto prazo 

Escreva pelo menos duas de suas metas pessoais de curto prazo. O que você vai fazer durante a 

próxima semana ou o que irá ajudar você a fazer da atividade física regular uma parte da sua 

vida? 

1. 

2. 

3. 

 

Objetivos a longo prazo 

Escrever pelo menos duas metas de longo prazo. Concentre-se em como você quer estar em 6 

meses, 1 ano, ou 2 anos a partir de agora. Lembre-se, estabelecer metas irá ajudar você a fazer 

da atividade física parte de sua vida cotidiana, monitorar seu progresso, e comemorar o seu 

sucesso. 

1. 

2. 

3. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII – Folhetos com as recomendações atuais e 
benefícios de ser mais ativo fisicamente e orientações 

importantes para se exercitar de forma segura 
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ANEXO XIII 
 

Exemplo de mapa individualizado de equipamento de promoção de atividade física 
próximos à residência do voluntário 

 
Nome:______________________________________________________________________ 
 
Endereço: Rua Doutor Bacelar, 384, Vila Clementino, São Paulo - SP 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV – Folhetos com sequência de exercícios de 
força, flexibilidade e equilíbrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Universidade Federal de São Paulo 

Setor de Estudos do Envelhecimento 

Projeto EPIDOSO/AtivIdade 

 

Centro de Estudos do Envelhecimento – Rua Dr. Bacelar, 384 – Fone: (11)5573-6908 

Responsável: Profa. Msc. Francini Novais – (11)98201-5985 

 

ANEXO XV 

 

 

Nome: __________________________________________________________________________________________________________ 

 
Insira o número total de minutos que você caminhou em cada dia:  
 

 Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Semana 1 

 

Meta: 

_________ 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

Semana 2 

 

Meta: 

_________ 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

Semana 3 

 

Meta: 

_________ 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

Semana 4 

 

Meta: 

_________ 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

 

Minutos: 

________ 

 

"Caminhar é uma das primeiras coisas que uma criança quer fazer, e uma das últimas que qualquer um de 

nós quer desistir..." (Aaron Sussman, 1967)

Planilha de Caminhada - Passos para uma vida mais saudável 

1º. Mês 



 

 

ANEXO XVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ANEXO XVII 
 

 Atividades oferecidas pelos equipamentos encontrados na região da Vila Clementino no                                                               
Município de São Paulo. 

Atividades Equipamentos Públicos 

n(%) 

Equipamentos Privados 

n(%) 

Zen (Yoga, Alongamento, Pilates, 

Lian Gong, Tai chi) 
17(23) 32(16) 

Ginástica (localizada, 

Abdominais e glúteos, postural, 

funcional, GAP e artística) 

5(6) 31(15.5) 

Fitness (Step, Bike Indoor, 

Power Jump, Aero Circuit, 

Spinning,  Body Pump, Sh'Bam, 

Body Combat, Mixadvanced, 

Botton,  Aeroboxe, Power Lifting, 

Cross Training, Bodybalance, 

RPM) 

3(4) 29(14.5) 

Dança (Zumba, Ritmos, 

X’Dance, Dance Mix, Ballet, 

Walking Dance, Dança de Salão, 

Dança Livre, Pole Dance, Dança 

do Ventre, Jazz, Dançaterapia, 

Dança circular, Dança para 

senhoras) 

9(11.5) 26(13) 

Lutas (Jiu-Jitsu , Boxe, Hapkido, 

Taekwon-do, Muay Thai , 

Capoeira, Judô, Kung Fu) 

7(9) 22(11) 

Esportes (Futebol de salão, 

Tênis, Squash, Badminton, Bocha, 

Tamboréu, Basquete e Voleibol) 

7(9) 18(9) 

Musculação 2(3) 14(7) 

Atividades aquáticas 
(Natação, Hidroginástica, 

Hidroterapia, Watsu, Recreação 

aquática) 

3(4) 13(6.5) 

Condicionamento físico 3(4) 5(2.5) 

Programa Melhor Idade - 3(1.5) 

Corrida 4(5) 3(1.5) 

Caminhada 5(6) 2(1) 

Circuito Feminino 

(Musculação e aeróbico) 

- 2(1) 

Estações para empréstimo 

de bicicletas  

9(11.5) - 

Academia da 3ª. Idade 
(Praça de exercícios, Playground 

da Longevidade) 

3(4) - 

Total 77(100) 200(100) 

 
 


