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Definições e conceitos 

de epidemiologia 

sobre atividade física 
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Balanço Energético 

Energy 

Intake 

Energy 

Expenditure 



Exercício vs. Atividade Física Diária 

Exercise Lifestyle Physical 

Activity 



Epidemiologia 

É o estudo de como uma 

doença ou característica sobre 

a saúde é distribuída nas 

populações e quais fatores 

influenciam ou determinam essa 

distribuição 



Definição 
 

– Medidas de Morbidade 
• Taxa de Incidência 

• Taxa de Prevalência  

– Medidas de Mortalidade 
• Taxa de Mortalidade 

Plausibilidade Biológica 

p valor 

Estatisticamente Significativo 



Formato de Estudo 

Desenho Observacional: 

– Transversal 

– Caso-Controle 

– Prospectivo 

Desenho Experimental: 

– Ensaio Clínico 

 



Desenho de estudo Epidemiológico – Ativ. Física 

Duas Abordagens Principais:               

–  Desenho de Estudo Observacional: 

• O desenvolvimento de doença ou característica de saúde 

é observada e comparada entre aqueles que participam 

de diferentes níveis de atividade física. 

• Os níveis de participação de atividade física são auto-

selecionados pelo indivíduo e não estão sob o controle do 

investigador. 

–   Desenho de Estudo Experimental: 

• Atribuição aleatória de níveis de atividade física a 

indivíduos sem doença ou estado de saúde de interesse. 

• Esses indivíduos são seguidos por um período de tempo 

para comparar o desenvolvimento da doença ou estado 

de saúde de interesse. 



Indivíduos 

com 

Doença 

Estudo Transversal 
• A população do estudo é constituída por indivíduos que tem e não têm a doença ou 

característica de interesse. 

 

• Compara a ocorrência de doença ou estado de saúde com o nível de participação 

na atividade física. 

 

Fornece uma “foto” da relação entre a doença ou condição de interesse e atividade 

física em um ponto no tempo. 

ALTO 

BAIXO 

NÃO 

Indivíduos 

sem Doença 

Existe uma 

relação entre a 

participação da 

atividade física e 

quem prática e 

não tem a 

doença? 

Participação em Atividade Física? 



Exemplo de um Estudo Transversal 

- Qual é a relação entre diabetes tipo 2 e participação na 
prática de atividade física? 

 

• O status da diabetes e os níveis de atividade física foram 
determinados ao mesmo tempo usando os mesmos 
indivíduos 

 

• Medições: jejum e 2 horas de pós-carga de concentrações 
de glicose plasmática, idade, índice de massa corporal 
(IMC), circunferência  cintura até a coxa e  atividade física 
ocupacional do ultimo ano. 

 

Resultados: indivíduos com diabetes tipo 2 relataram ser 
menos ativos do que aqueles sem diabetes. 



Caso-Controle (Retrospectivo) 

A população do estudo é constituída por indivíduos que fazem 

e não têm a doença ou o estado de saúde. 

Compare a participação da atividade física passada entre 

aqueles com e sem a doença para determinar se existe 

uma relação. 

Existe uma 

diferença nos 

níveis de 

atividade física 

entre aqueles que 

fazem e não têm 

a doença? 

PASSADO PRESENTE 

Quanta 

atividade física 

você 

participou? 

Indivíduos 

com Doença 

Indivíduos 

sem Doença 



Exemplo de Estudo Caso Controle 

- Qual é a relação entre período de atividade física e diabetes tipo 2? 

 

• Indivíduos, entre 37 e 59 anos, com e sem diabetes tipo 2, foram 
questionados sobre seus níveis de atividade física ao longo da vida. 

 

• Medições: jejum e 2 horas pós-carga de concentrações de glicose 
plasmática, idade, índice de massa corporal (IMC), circunferência da 
cintura para a coxa e atividade física em três pontos durante a vida, 
como: [1. Adolescentes (12-18 anos); 2. jovens adultos (19 a 34 anos); 
3. Adultos mais velhos (35-49)] 

 

Resultados: Após o controle de IMC, gênero, idade e circunferência da 
cintura para a coxa, indivíduos com diabetes tipo 2 relataram ser menos 
fisicamente ativos ao longo da vida em comparação com indivíduos sem 
diabetes 



Estudo Prospectivo  (Longitudinal) 
A população do estudo inclui indivíduos que estão livres da 
doença/saudáveis. Os níveis de participação na atividade 
física são avaliados por um período de tempo pré-
determinado. 

 

Compare a participação da atividade física entre aqueles que a 
fizeram e não desenvolveram  doença. 

Indivíduos sem 

a doença. 

Determine seus 

níveis de 

atividade física 

Indivíduos 

com 

Doença 

Indivíduos 

sem 

Doença 

Existe uma 

diferença na 

participação da 

atividade física 

entre aqueles que 

fizeram e não 

desenvolveram a 

doença? 

FUTURO PRESENTE 



Exemplo de Estudo Prospectivo 

Existe uma relação longitudinal entre a atividade física e o 
desenvolvimento de diabetes tipo 2 em uma população de alto risco? 

 

• Os sujeitos consistiam em 1.728 homens e mulheres nativos 
americanos que não tinham diabetes no início do estudo. 

• Os níveis de atividade física, diabetes, índice de massa corporal e 
várias medidas de saúde foram avaliadas. 

• Os indivíduos foram seguidos por uma média de 6 anos. 

 

Resultados: no coorte total, 346 indivíduos desenvolveram diabetes tipo 2. 
A taxa de incidência de diabetes foi menor nos indivíduos mais ativos do 
que nos indivíduos menos ativos e permaneceu após a estratificação 
por IMC [significativo (p <0,05) em mulheres]. 

 

Isso sugere que a adoção e a manutenção de um estilo de vida fisicamente 
ativo podem desempenhar um papel importante na prevenção da 
diabetes tipo 2. 



Ensaio Clínico 
• Indivíduos livres da doença são atribuídos aleatoriamente a uma 

intervenção de atividade física ou a um grupo de educação em saúde. 

Os grupos são seguidos por período de tempo pré-determinado. 

 

• Compare o desenvolvimento da doença entre indivíduos atribuídos a 

cada grupo. 

 

 

Indivíduos 

sem Doença 

Intervenção 

de atividade 

física 

Grupo de 

Educação em 

Saúde 

PRESENTE FUTURO 

Existe uma diferença 

no desenvolvimento 

da doença entre os 

grupos (Intervenção 

vs. Educação em 

Saúde)? 



Exemplo de um Ensaio Clínico 

Pode uma intervenção de estilo de vida (incluindo dieta, atividade 
física e perda de peso) e / ou terapia de drogas (metformina) prevenir 

ou atrasar o aparecimento da diabetes tipo 2 em indivíduos com 
tolerância à glicose prejudicada (TGP)? 

 

• 3.234 homens e mulheres com TGP foram randomizados para um dos 
três grupos: placebo, metformina ou modificação do estilo de vida. 

• Os Objetivos do Grupo de Modificação do Estilo de Vida incluíram uma 
perda de peso de 7% e pelo menos 150 minutos de atividade física por 
semana. 

 

Resultados: Tanto a modificação do estilo de vida como a terapia com 
medicamentos reduziram o desenvolvimento de diabetes tipo 2 em 
indivíduos de alto risco quando comparados com o grupo placebo. No 
entanto, a intervenção do estilo de vida foi mais eficaz do que a 
metformina na redução do risco. 



Avaliação de atividade física 



Considerações de Avaliação 

A avaliação adequada ou a medição da atividade física é um 

desafio, especialmente em pessoas que vivem livremente. 

 

Avaliações precisas são necessárias para melhorar: 

As quantidades específicas de atividade física que são 

necessárias para benefícios para a saúde. 

 

Determinar se uma intervenção comportamental específica foi 

bem sucedida na mudança do comportamento da atividade. 

 

Considerações ao determinar a precisão de uma ferramenta de 

avaliação: 

• Validade 

• Confiabilidade 

• Sensibilidade 



Medidas Subjetivas 

Questionários de atividade física e pesquisas 

 

Pode variar de acordo com: 

• Complexidade 

 Auto administrado ao entrevistador administrado 

 Pergunta simples para múltiplos componentes 

• Período de Recordatório 

 Dia passado, semana passada, mês passado, ano passado, 

histórico / vida. 

• Tipos de Atividades Avaliadas 

 Atividades de lazer, ocupacional, familiar / auto-atendimento, 

transporte. 



PRO’s  

Viabilidade 

Aplicabilidade 

Precisão 
 

 

 

CON’s 
 Não reflete o gasto total 

de energia 

• Confiabilidade e 

problemas de validade 

• Interpretação errada da 

atividade física em 

diferentes populações 

Medidas subjetivas 



Medidas Objetivas 

• Monitor de frequência cardíaca 

 A frequência cardíaca é um indicador direto da resposta 
fisiológica de alguém à atividade física. 

 A frequência cardíaca é utilizada como uma estimativa 
indireta do gasto de energia. 

 Devido à relação linear entre carga de trabalho/ intensidade 
do exercício, frequência cardíaca e gasto de energia. 

À medida que a carga de trabalho / intensidade aumenta, a 
frequência cardíaca e o gasto de energia aumentam. 

 

• Monitores de atividade 

 Avalie a aceleração do corpo em um ou mais planos de 
movimento 



Objetivos de Monitorização 

• Pedômetro 

 Registra as etapas tomadas e oferece a 

capacidade de estimar a distância 

percorrida, se o comprimento do passo 

for conhecido. 



Um conjunto de atributos que os indivíduos têm ou podem 

alcançar é relacionado à capacidade de realizar atividades 

físicas. 

A aptidão física pode ser dividida em cinco (5) principais 

componentes: 

 Aptidão cardiovascular 

 Aptidão muscular 

 Força muscular 

 Resistência muscular 

 Composição do corpo 

 Flexibilidade 

Aptidão Física 



Condicionamento 

Cardiorrrespiratório 

 Pode ser medido diretamente usando teste de 

exercício máximo (VO2max) ou 

indiretamente usando testes de teste de 

campo e submáximo 



Consumo Máximo de Oxigênio (VO2 max) 

• Muitas vezes usado como medida objetiva de aptidão 

física 

• Estudos de VO2max e Epidemiologia 

 Tempo de Consumo 

 Relações moderadas entre a atividade física e a aptidão 

física. 

 Outros fatores que podem influenciar a atividade física 

 Genética 

 Gênero 

 Idade 

 Peso relativo 



Quais são as 

evidencias sobre 

atividade física e 

saúde? 



1809 — 1882 



Início da Epidemiologia 

Relacionada à Atividade Física 



Dr. & Mrs.  

Jerry Morris  

with Brad Pitt 

 



Risc Risco de Eventos Cardiovasculares e  

Atividade Física no Trabalho 



Response to exercise after bed rest  

and after training 
Saltin B - Blomqvist G - Mitchell JH   

Johnson RL Jr - Wildenthal K - Chapman CB. 

Circulation. 1968;38(5 Suppl):VII1-78. 

1968 



1998 

Circulation. 2001;104(12):1350-7. 

A 30-year follow-up of the Dallas Bedrest 

and Training Study 

Saltin B - Blomqvist G - Mitchell JH   

Johnson RL Jr - Wildenthal K - Chapman CB. 



 

 28% 



55 days training 

20 days inativity 

 

 33% 

 







Condicionamento cardiorrespiratório, fatores 

de risco e mortalidade por todas as causas 
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Risk Factors 

current smoking 

SBP >140 mmHg 

Chol >240 mg/dl 

Cardiorespiratory Fitness Groups 

*Adjusted for age, exam year, and other risk factors 

Blair SN et al. JAMA 1996; 276:205-10 



Oct 21, 1922 – July 9, 2007 

Blair SN, et al. JAMA 1989 

Boa condição física diminui significativamente o risco de morte atribuído a outros fatores como alta pressão arterial, 

alto colesterol, alta glicemia, tabagismo, obesidade e história familiar de doença coronariana 

Condição Física Aeróbia e Mortalidade 

 



 

Condição Física e Mortalidade em Diversas Doenças 

 



Inatividade/Sedentarismo está Associado a 35 Doenças! 

Booth FW, et al. Compr Physiol 2012 



Fatness vs. Fitness 
 

É melhor ser um magro sedentário ou um obeso ativo? 



IMC e Mortalidade 

Gonzalez AB, et al. N Engl J Med 2010; 363:2211-221 



IMC e Mortalidade 

Gonzalez AB, et al. N Engl J Med 2010; 363:2211-221 



Am J Respir Crit Care Med 1999 

Paradoxo da Obesidade 
Em diversas doenças crônicas, sobrepeso e obesidade leve são protetores 



Jonathan Myers 



Myers J et al. NEJM 2002 346:793-801 



Myers J et al. NEJM 2002 346:793-801 



Katzmarzyk PT, et al. Med Sci Sports Exerc 2009 

17 mil canadenses entre 18 e 90 anos de idade foram avaliados e 

acompanhados em média por 12 anos 

Ficar Muito Tempo Sentado Mata! 



Ficar Muito Tempo Sentado Mata! 

O efeito da inatividade sobre a mortalidade é modulado claramente pelo nível de condicionamento e estado nutricional, 

mas não é influenciado pelo tabagismo 

Katzmarzyk PT, et al. Med Sci Sports Exerc 2009 



RESUMO 

RISCO RELATIVO PARA EVENTOS 

CORONARIANOS? 

HIPERTENSÃO 

DISLIPIDEMIA 

TABAGISMO 

CONDIÇÃO 

AERÓBIA BAIXA 

~2X 

~5X 



Circulation 2008 



PROGNÓSTICO EM 10 A 15 ANOS PARA HOMENS DE MEIA-IDADE 

CAPAZ DE CORRER 

CONTÍNUAMENTE >20 MIN 

INCAPAZ DE CORRER > 

400 METROS 

Sobrevida > 70% mesmo 

com DAC 

Provavelmente terá falecido 

mesmo se saudável hoje 

RESUMO 



Ok, estes foram estudos 

observacionais...e quais são 

as evidencias obtidas por 

estudos experimentais? 



Ensaio Clinico Randomizado e 

Controlado sobre Exercício 

Físico e Qualidade de Vida 



Martin CK et al. Arch Int Med 2009; 169:269-78 



Saúde Física 
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Martin CK et al. Arch Int Med 2009; 169:269-78 



Saúde Mental 

Martin CK et al. Arch Int Med 2009; 169:269-78 
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Disposição (Energia) 
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Diabetes Prevention Program 



Risco de Desenvolver Diabetes 

Exercício vs. Fármaco 

DPP Research Group. NEJM 2002; 346:393-403 



Risco de Desenvolver Diabetes 

Exercício vs. Fármaco 
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*Moderate intensity exercise of 150 

min/week; low calorie, low fat diet 

Lifestyle Intervention* Metformin 

DPP Research Group. NEJM 2002; 346:393-403 



O que é melhor para a saúde? 

Volume ou Intensidade 



Velocidade de caminhada e  

risco de doença coronariana 













QUANTO DE EXERCÍCIO? 

VOLUME 

INTENSIDADE 

IMPORTANTE 

MUITO IMPORTANTE 

RESUMO 



E qual é a relação entre força 

muscular e mortalidade? 



Thirds of Muscle Strength and 

Mortality, 8762 Men--ACLS 

0

10

20

30

40

All-Cause CVD

Age adj 
death 

rate/10,000 
MY 

Low

Middle

High

503 deaths (145 CVD) during average follow-up of 18.9 years 

Ruiz J et al.  BMJ 2008 



Strength, Adiposity, and Cancer Mortality 
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•8,677 men, 20-82 years 

•18.8 years of follow-up, 211 cancer 

deaths 

•Muscular strength assessed by 1-RM 

bench press and leg press  

•Significant trend across strength 

categories remained after further 

adjustment for BMI, % body fat, waist 

circumference, and cardiorespiratory 

fitness  

Thirds of Strength 

Odds of Cancer Death* 

*Adj for age, exam yr, smoking 

alcohol intake, and health status 

P for trend=0.003 

Ruiz J et al. Cancer Epidemiol  

Biomarkers Prev 2009; 18:1468 



Relação entre Força e 

Mortalidade 

 

Yang J, et al JAMA Netw Open. 2019;2(2):e188341 



Relação entre Força e Mortalidade 



Relação entre Força e Mortalidade 



Miopatia Esquelética na ICC 

Negrão CE e Middlekauff HR. Heart Fail Rev 2008. 



E qual é a relação entre 

mobilidade e mortalidade? 



Mobilidade e Mortalidade 

 
Brito LB, et al. Eur J Prev Cardiol. 2014;21(7):892-8. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ability+to+sit+and+rise+from+the+floor+as+a+predictor+of+all-cause+mortality


Atividade Física, Exercício Físico e Esporte 

Atividade física: Qualquer conjunto de contrações de músculos estriados esqueléticos 

que aumentam o gasto energético.  

 

Atividades físicas abrangem: 

- Atividades laborativas  

- Atividades de lazer 

- Atividades utilizadas como meio de transporte 

- Exercícios físicos (atividade física que é planejada e estruturada) 

- Esporte (atividades exercidas sobre certo conjunto de regras, com caráter 

casual ou competitivo) 

 

 



International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

Versão Curta 

Instrumento válido e reprodutível para monitorar o nível populacional de atividade física 

de adultos (Craig CL, et al. Med Sci Sports Exerc 2003) 

 

Qual é o resultado do questionário? 

 

O seu resultado é a quantidade total de minutos em atividades moderadas e vigorosas 

 

Como interpretar os resultados? 

 

A recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte 

(American College of Sports Medicine – ACSM) é que adultos devem realizar pelo 

menos: 

 

150 min/semana em atividades cardiorrespiratórias de modera intensidade 

OU 

60 min/semana em atividades cardiorrespiratórias de vigorosa intensidade 

 



Atividade Física como 5º Sinal Vital 

Sinais vitais clássicos: temperatura, frequência respiratória, frequência 

cardíaca e pressão arterial 

 

Proposta do Dr. Robert Edward Sallis 

Departamento de Medicina da Família 

Kaiser Permanente Medical Center, Pasadena, CA, USA 

Publicado em: Med Sci Sports Exerc. 2012;44(11):2071-6 

 

Pergunta 1: “Em média, quantos dias por semana você realiza 

atividades físicas de intensidade moderada ou maior que moderada?” 

 

Pergunta 2: “Nestes dias, quantos minutos por dia você realiza esta 

(s) atividade(s)?” 

 

Resultado: Minutos por semana de atividades físicas 



Por que Condição Física Aeróbia é Tão Importante? 

50 a 10 mil anos a.c. 

Chakravarthy e Booth. J Appl Physiol 2004. 



Evidência Experimental que Suporta a Teoria da 

Evolução da Espécie Humana 

Wisloff U, et al. Science 2005 



Qual é nivel de atividade física 

da população? 



2011-2015 

Percentual de adultos que usualmente vai para o 

trabalho de bicicleta ou andando na última semana 

U.S. Census Bureau. American Community Survey. The U.S. Census Bureau’s American 

Community Survey (ACS) is na ongoing.anual survey of a percentage of the U.S population. 

This report used the journey to work question that asks. “How did this person usually get to 

work last week?” Respondents who reported. “Bicycle” or “Walked” were classified as usually 

biked or walked to work. 



A inatividade tem assoacição 

com a obesidade? 



Mapa da Obesidade nos EUA 



Mapa Mundial da Obesidade  

+ de 120 milhões de obesos 

Ano de 1975 Ano de 2014 

+ de 500 milhões de obesos 



O QUE ESTÁ ACONTECENDO?!? 



A vida é mais conveniente! 



Conveniência = Inatividade 

Definição de conveniência: 

 O estado de poder proceder com algo com pouco 

esforço ou dificuldade. 
Dictionary.com 



TELAS! 

• As crianças passam mais de 7.5 horas por dia na frente 

de uma tela. 

• As estimativas para os adultos são ainda maiores! 

1Rideout, Victoria J., Foehr, Ulla G., and Roberts, Donald F. 
Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds. Rep. 
Menlo Park: Henry J. Kaiser Family Foundation, 2010. 



Comece Jovem 

Infelizmente, apenas 6 estados exigem educação física em 

todas as classes. 

 

Illinois 

Havaí 

Massachusetts 

Mississippi 

Nova York 

Vermont 

 National Association for Sport and Physical Education/American 
Heart Association. 2012 Shape of the Nation Report: Status of 
Physical Education in the USA. Available at: 
http://www.shapeamerica.org/advocacy/son/2012/upload/2012-
Shape-of-Nation-full-report-web.pdf 



Urbanismo e Desenvolvimento 

Apenas cerca de 20% das casas têm parques dentro de 

uma meia milha 

A mesma estimativa tem um centro de fitness ou recreação 

dentro dessa distância. 

Nós iluminamos nossas ruas, mas não as nossas 

calçadas. 

Poucos serviços perto de áreas de residência. 

U.S. Department of Health and Human Services. Healthy People 
2020. Available at: 
http://www.healthypeople.gov/2020/default.aspx. 



O QUE PODE SER FEITO? 

Atuação Multifatorial:   

 

• Poder Público e os Profissionais da saúde, têm um 

papel fundamental na promoção da saúde.  



O que nós Podemos fazer? 

1. Use o modelo FITT para avaliar a atividade física: 

2. Frequência 

3. Intensidade 

4. Tempo 

5. Tipo 

 

6. Esteja ciente das diretrizes! Realizar o recomendável! 

Jonas S., and Edward M. ACSM’s exercise is medicine: a clinician's guide 
to exercise prescription. Philadelphia: Kerry O’Rourke, 2009. 
 



Guia de Exercícios 

Frequência: ≥ 5 dias por 

semana 

Intensidade: Moderada-

intensidade (~ 60-80% 

max HR). "Falar, mas 

não pode cantar" ou 

entre 4-6 METs 

Tempo: ≥ 150 minutos por 

semana 

Tipo: exercício aeróbico 

Frequência: ≥ 5 dias por 

semana 

Intensidade: Intensidade 

vigorosa (> 80% max 

HR). > 6 METs 

Tempo: ≥ 75 minutos por 

semana 

Tipo: exercício aeróbico 

ACSM Position Stand: Quantity and Quality of Exercise for Developing 
and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor 
Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing 
Exercise.  Medicine & Science in Sport & Exercise 2011.  43(7): 1334-
1359.  



How much pain for health gain? 

Kokkinos P e Myers J. Circulation 2010. 



Mudança no condicionamento físico e 

mortalidade por doenças cardiovasculares 



Author Population Survival Benefit 
Per MET 

Comment 

Blair et al.  
JAMA 1995 

9,777 men completing 2 health 
evaluations 5±4 years apart  

16% Survival   ↑  in subjects who improved exercise capacity 
with serial testing 

Dorn et al. 
Circulation 1999 

315 post-MI men randomized to a 
6-month exercise program 

8 to 14% Increase in exercise capacity during cardiac rehabilitation 
had sustained benefits up to 19 years 

Goraya et al. 
Ann Int Med 2000 

Elderly (514) vs. younger (2,593) 
subjects referred for exercise 
testing 

14 and 18% 14 and 18% survival benefit per MET for younger and elderly 
subjects, respectively 

Myers et al. 
New Engl J Med 2002 

6,213 clinically-referred subjects 12% Exercise capacity most powerful predictor of mortality 

Gulati el al. 
Circulation 2003 

5,721 asymptomatic women in the 
St. James Women Take Heart 
Project  

17% Exercise capacity an independent predictor of mortality in 
women, higher than previously established in men 

Mora et al. 
JAMA 2003 

2,994 asymptomatic women from 
the Lipid Research Clinics 
Prevalence Study  

20% Fitness-related variables more strongly associated with 
survival than other exercise test variables 

Kavanagh et al. 
J Am Coll Cardiol. 2003 

2,300 women referred for 
rehabilitation; followed for >6 
years 

35% Peak VO2 increase during cardiac rehabilitation 

Balady et al. 
Circulation 2004 

3,043 asymptomatic men and 
women from the Framingham 
offspring study 

13% Reduction in risk of events per MET among high risk men in 
Framingham Offspring Study 

Myers et al. 
Am J Med 2004 

6,213 clinically referred subjects for 
exercise testing; subgroup of 842 
assessed for physical activity 
patterns 

20% 1-MET increment in exercise capacity roughly equivalent to 
1,000 kcal/week adulthood activity 

Kokkinos et al. 
Circulation 2008 

15,660 clinically – referred 
subjects 

13% Moderately fit had 50% lower mortality vs. low fit. 

Aumento da sobrevida por MET 



Atividade Física Aumenta a Longevidade 

Moore et al. PLoS Medicine 2012. 



Ainda mais importante, ser ativo fisicamente 

aumenta o tempo vivido livre de doenças 

Booth FW, et al. J Appl Physiol 2011 

Há estimativas que o tempo livre de doenças pode 

aumentar em 20 anos devido ao padrão de 

atividade física ao longo da vida. Ou seja, pessoas 

sedentárias/inativas começam a adoecer (ex.: 

diabetes tipo II e hipertensão) aos 40 anos, 

enquanto que em pessoas ativas isto ocorre em 

média aos 60 anos. 



Seja realista! 

Informe as recomendações, mas comece onde é o 

paciente. INICIE BAIXO E VÁ DEVAGAR. 

 

Para o nosso paciente, trabalhe com ela para 

determinar, o método "FITT" que pode funcionar 

melhor para ela AGORA. 



Frequência: quais dias / horas pode ser disponível para 

exercitar? Como é a programação ? 

Intensidade: não está se exercitando em nada atualmente, 

então INICIE BAIXO E VÁ DEVAGAR. Dê uma 

recomendação de “Fale, mas não pode cantar". 

Hora: veja o melhor horário. Se tiver apenas 10 minutos 

disponíveis, então seja assim! 

Tipo: Com quais tipos de exercícios o indivíduo gosta / tem 

acesso? 

Seja realista! 



Sumário 

 

A inatividade física é um grande problema! 

Muitos motivos para culpar 

Indústria para o planejamento urbano 

Todo mundo tem um papel - temos um dos mais 

importantes! 

Conheça as diretrizes: ≥ 150 minutos por semana de 

atividade aeróbica moderada.Fale, mas não cante! 

O acompanhamento e o encorajamento são 

fundamentais. 

Avance na conversa - literalmente! 


