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APRESENTAÇÃO 

As ações de promoção da saúde, tendo como uma das áreas prioritárias a atividade 
física, vêm sendo frequentes na agenda do Ministério da Saúde, principalmente a 
partir da Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada em 2006. 

Parte da concretização dessa realidade se dá pela atual Rede Nacional de 
Promoção da Saúde, a qual inclui cerca de 1,5 mil entes federados, financiados entre 
2005 e 2009, tendo o campo da atividade física como principal foco dos projetos. 

A consolidação da rede exige diversos esforços, tanto no campo da mobilização 
social, com campanhas de comunicação, disponibilização de material informativo 
e realização de eventos de repercussão nacional, quanto na instrumentalização de 
gestores estaduais e municipais para o desenvolvimento de ações locais. 

Paralelamente à consolidação da rede, o Ministério da Saúde envolveu 
universidades brasileiras, Center For Disease Control – CDC norte-americano e 
Projeto Guia em uma parceria fundamental para delinear e executar avaliações nos 
principais programas populacionais brasileiros de atividade física. 

A publicação do guia Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade 
Física no Brasil apresenta contribuições de diferentes autores e instituições que 
foram parceiros do Ministério da Saúde nos últimos anos. Traz uma compilação 
de avaliações e caracterização da rede de atividade física e de grandes programas 
brasileiros. 

Espera-se que as experiências avaliativas aqui apresentadas possam auxiliar a 
instrumentalização dos entes federados que compõem a rede e, assim, fortalecer 
as ações de promoção da saúde, a promoção da qualidade de vida e a redução de 
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes. 

Boa leitura a todos. 

Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Secretário de Vigilância em Saúde
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A POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO  
DA SAÚDE E A AGENDA DA ATIVIDADE  
FÍSICA NO CONTEXTO DO SUS

Deborah CarvalhoMalta1,3

Otaliba Libânio de Morais Neto1

Danielle K.Cruz1,4

Cristiane Gosch1

Adriana Castro1

Janaína Fagundes1

Alan G.Knuth1,2

1 Coordenação Geral de Doenças e Agravos não Transmissíveis. Departamento 
de Análise de Situação de Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da 
Saúde. Brasília-DF. Brasil.

2 Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. Universidade Federal de Pelotas 
– UFPel. Pelotas-RS. Brasil. 

3 Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Belo Horizonte-MG. Brasil.

4 Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz. Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães. 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública/Nesc. Recife-PE.

INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS, publicada em 2006, 
representa um marco no processo cotidiano de construção do Sistema Único 
de Saúde – SUS, uma vez que retoma o debate sobre os determinantes sociais 
da saúde e estabelece uma agenda de ações prioritárias a serem enfrentadas. 
A PNPS visa promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os 
riscos à saúde. 



Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no Brasil

10 |    Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

Na agenda de prioridades da saúde pública destacam-se as práticas corporais/
atividade física, reconhecidas como fator protetor de saúde, auxiliando na redução 
dos riscos à saúde e melhorando a qualidade de vida dos sujeitos.

O debate e o estímulo às iniciativas locais de promoção da atividade física, por 
meio da PNPS, investem na criação de projetos e programas que promovam a 
prática de atividade física no SUS e o fortalecimento das articulações intersetoriais 
para melhoria das condições dos espaços públicos de lazer.

A priorização do incentivo às práticas corporais/atividade física na Política 
Nacional de Promoção da Saúde considera a importância de serem valorizados 
os espaços públicos de convivência e de produção de saúde, a inclusão social e o 
fortalecimento da autonomia do sujeito e o direito ao lazer frente ao contexto da 
relevância epidemiológica do tema atividade física – AF. O monitoramento dos 
níveis de AF populacionais mostra que apenas 15% dos indivíduos com 18 anos ou 
mais praticam atividade física suficiente no tempo livre no conjunto da população 
das 27 capitais brasileiras. 
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Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no Brasil

Sabe-se que tais dados não descrevem apenas comportamentos ou escolhas 
individuais, mas apontam também elementos da relação entre indivíduos, meio 
ambiente e políticas públicas. Para a promoção da saúde, é fundamental, portanto, 
estabelecer parcerias com todos os setores da administração pública (educação, 
esporte, cultura, meio ambiente, agricultura, trabalho, indústria e comércio, 
transporte, direitos humanos, entre outros), empresas e organizações não 
governamentais a fim de induzir mudanças sociais, econômicas e ambientais que 
favoreçam a qualidade de vida. 

Trata-se, então, de investir no debate acerca do planejamento urbano, da 
mobilidade urbana e da redução das desigualdades no acesso aos espaços públicos 
de convivência e promoção da saúde.

Estratégias de descentralização em rede

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, 
investiu no fomento de experiências em estados e municípios, destinando recursos para 
o financiamento de ações de Vigilância em Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos 
não Transmissíveis, com ênfase em ações relacionadas às práticas corporais/atividade 
física, por meio de repasses de recursos fundo a fundo: a) em 2005, para as 27 capitais, 
pela Portaria no 2.608/2005; b) em 2006, para 132 municípios, pelo Edital no 2, de 11 
de setembro de 2006; e c) em 2007, para 210 municípios, pelo Edital no 2, de 16 de 
setembro de 2007. 

Em 2008, houve avanço importante na integração das áreas prioritárias à PNPS. 
Depois de análises conjuntas com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde – 
Conass e com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – Conasems, 
propôs-se que o investimento de recursos para a PNPS abarcasse toda a agenda 
temática da Política, fortalecesse o processo de articulação e de integração dos 
processos de trabalho locais e garantisse a sustentabilidade das propostas financiadas 
nos anos anteriores. Assim, foi publicada a Portaria no 79, de 23 de setembro de 2008, 
para descentralização de R$ 27.480.000,00 aos entes federados que apresentassem 
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propostas vinculadas à Agenda Prioritária da PNPS, integrando, no planejamento, a 
Vigilância em Saúde e a Atenção Básica/Saúde da Família. 

Salienta-se que houve significativa ampliação de recursos financeiros destinados 
aos projetos de atividade física: R$ 4,6 milhões em 2005; R$ 5,3 milhões em 2006; 
R$ 16,8 milhões em 2007; R$ 27,4 milhões em 2008; e R$ 56 milhões em 2009. 

Em 2010, a Rede Nacional de Promoção da Saúde contou com 1.493 entes 
federados, com projetos financiados para todas as áreas da Política Nacional de 
Promoção da Saúde e com maior participação de projetos de atividade física. 

Os cursos e as capacitações

Uma primeira iniciativa no campo da discussão e da formação para atuar na 
implementação de projetos de atividade física no SUS foi o I Seminário Nacional 
de Atividade Física, realizado em Brasília, em 2006. O objetivo foi apresentar aos 
representantes de estados e capitais experiências exitosas nessa área e discutir 
possibilidades de desenvolvimento de propostas locais.

O processo de criação e de consolidação da Rede Nacional de Promoção da Saúde 
contou com a realização de cursos de capacitação sobre avaliação de programas de 
atividade física.

O primeiro deles foi realizado em 2007, em parceria com o Center For Disease 
Control – CDC/Atlanta, a Universidade Federal do Paraná – UFPR e a Universidade 
Federal de Pelotas– UFPel, e contou com a participação de 103 coordenadores 
de projetos financiados. Nesse curso, foram abordadas experiências locais como: 
subsídio para o debate sobre a implementação das iniciativas da PNPS; discussões 
sobre vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis – Dant e sua efetivação nos 
municípios e nos estados; desafios à estruturação de políticas públicas intersetoriais 
no contexto da atividade física e do lazer; e necessidade de estratégias de avaliação. 

Em 2008, o II Curso Internacional de Avaliação de Programas de Atividade Física 
contou com a participação dos coordenadores de projetos dos municípios financiados 
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em 2007. Além dos temas tratados anteriormente, foram incluídos a avaliação e o 
planejamento em saúde, com o objetivo de instrumentalizar os participantes para a 
construção de mecanismos de gestão que fortalecessem a promoção da saúde. Nesse 
curso, novos parceiros foram agregados, como a Universidade Federal de Goiás – 
UFG, o Ministério do Esporte, o Ministério das Cidades – MCidades e a Secretaria 
de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde – SAS/MS. 

Em sua terceira edição, em 2009, o curso contemplou projetos de municípios e 
estados que foram financiados pela primeira vez em 2008. A troca de experiência 
e a interlocução com outras políticas ministeriais caracterizaram o III Curso 
Internacional de Avaliação de Projetos de Atividade Física, que contou com a 
efetiva participação das secretarias municipais de Saúde de Recife, Aracaju, Vitória 
e Curitiba e da Universidade Federal do Paraná.

A consolidação e a ampliação da Rede Nacional de Promoção da Saúde, bem 
como a evidência da promoção da saúde nas políticas públicas de saúde, tornaram 
impreterível a criação de ferramentas que proporcionassem maior alcance das 
discussões no País. Nesse sentido, o Ministério da Saúde criou um curso de educação 
a distância em promoção da saúde, coordenado pela Universidade de Brasília – UnB, 
para gestores e trabalhadores do SUS, com o objetivo de instrumentalizá-los para 
o planejamento, a implementação e a avaliação de projetos de promoção da saúde, 
tendo como meta a formação de 500 pessoas a cada edição. 

Atividades de comunicação social e mobilização

Outra ação de abrangência nacional é a garantia de informação qualificada para 
a população quanto à melhoria da qualidade de vida e à importância da prática de 
atividade física. Em 2005, foi realizado, em Brasília e em outras capitais, o Brasil 
Saudável, que buscou divulgar os benefícios da alimentação saudável, da atividade 
física e da prevenção ao tabagismo. Dando prosseguimento ao mesmo evento, foi 
desenvolvido o projeto de comunicação social Pratique Saúde, que, em 2005 e em 
2006, veiculou mensagens de estímulo à atividade física, alimentação saudável, 
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prevenção do tabagismo e diabetes na grande mídia televisiva, jornais, revistas e 
rádios em todo o País.

Em 2008, o Ministério da Saúde desenvolveu, com estados e municípios, a Semana 
Nacional de Promoção da Saúde, unindo as comemorações do Dia Mundial da 
Atividade Física, 6 de abril, e do Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, no lema: “Entre 
para o time onde a saúde e o meio ambiente jogam juntos”. Toda a Rede Nacional de 
Promoção da Saúde foi mobilizada para realizar eventos locais de comemoração dessas 
datas. As peças publicitárias da campanha foram enviadas para todos os municípios da 
rede, objetivando a divulgação do tema da promoção da saúde em relação à atividade 
física. No mesmo ano, Brasília foi a capital escolhida para representar as manifestações 
nacionais, que culminaram em grande evento no Parque da Cidade.
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Em 2009, o tema da atividade física foi abordado em uma perspectiva simples, 
em que caminhar, cuidar da casa, andar de bicicleta e brincar foram atividades 
apresentadas como de fácil escolha. O lema “Atividade Física é tão simples que 
você faz brincando” dialogou com espaços da saúde, da escola, da educação, da 
infraestrutura, do urbanismo e da ação social, entre outros. A cidade do Rio de 
Janeiro foi a capital escolhida para simbolizar as comemorações, que aconteceram 
por todo o País, desenvolvidas por estados e municípios pertencentes à Rede 
Nacional de Promoção da Saúde.

A determinação social da saúde, premente no contexto de produção da saúde, 
implicou a conformação de um evento com tema mais amplo e intersetorial em 
2010. Dessa vez, tanto o Dia Mundial da Saúde quanto o Dia Mundial da Atividade 
Física juntaram-se a um contexto maior: promoção da qualidade de vida. Como nos 
anos anteriores, a Rede Nacional de Promoção da Saúde foi mobilizada para realizar 
eventos locais, articulando-se com setores da educação, da cultura, do esporte, das 
cidades, do meio ambiente e com outras áreas afins ao tema. O Dia da Promoção 
da Qualidade de Vida conclamou os estados e os municípios da rede a fazerem mais 
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pelas pessoas e pelas cidades. Em 11 de abril, foi realizado um grande evento em 
Recife, capital escolhida para simbolizar as iniciativas nacionais nessa data. Também 
foi realizada uma mobilização da participação do Brasil no concurso desenvolvido 
pela Organização Mundial de Saúde – OMS para eleger, no mundo, o país que 
conseguisse mobilizar o maior número de lugares como províncias, municípios e 
condados, com eventos de saúde. O Brasil inscreveu 122 cidades.

Monitoramento populacional da prática de atividade física

Para a melhoria da informação para a gestão em Promoção da Saúde há, ainda, 
o sistema Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico – Vigitel. Este sistema objetiva o monitoramento contínuo da 
frequência e da distribuição de fatores de risco e a proteção para doenças crônicas 
em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal por meio de 
entrevistas telefônicas.
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Os procedimentos de amostragem empregados pelo sistema Vigitel visam obter, 
a cada ano, em cada uma das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, 
amostras probabilísticas da população de adultos residentes em domicílios servidos 
por, pelo menos, uma linha telefônica fixa. O sistema estabelece um tamanho amostral 
mínimo de dois mil indivíduos com 18 anos de idade ou mais em cada cidade para 
que se possa estimar, com coeficiente de confiança de 95% e erro máximo de cerca 
de dois pontos percentuais, a frequência de qualquer fator de risco na população 
adulta. Ao todo, são realizadas, anualmente, 54 mil entrevistas telefônicas. 

O questionário aplicado pelo Vigitel contempla perguntas sobre características 
demográficas e socioeconômicas; padrão de alimentação e atividade física 
associados às Doenças Crônicas não Transmissíveis – DCNT; peso e altura referidos; 
consumo de cigarros e de bebidas alcoólicas; autoavaliação do estado de saúde do 
entrevistado e referência a diagnóstico médico de hipertensão arterial, diabetes e 
colesterol elevado.

A produção de análises com os resultados do Vigitel, a disponibilização do livro 
na internet e em versão impressa e a divulgação pela imprensa escrita, TV e rádios, 
com dezenas de publicações e centenas de acessos via web, têm proporcionado maior 
conscientização da população e envolvimento dos gestores de políticas públicas, em 
especial de saúde.
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Os níveis de atividade física são baixos e apenas 15,2% da população praticam 
atividade física no tempo livre de forma recomendada. Os homens são mais ativos 
que as mulheres, assim como os indivíduos com maior escolaridade.

Avaliação da rede

As estratégias de avaliação mereceram destaque nas iniciativas de cooperação 
técnica efetuadas pelo Ministério da Saúde, uma vez que se faz necessário construir 
uma base de evidências que contribua para o avanço da Promoção da Saúde no SUS. 

A avaliação de um programa pode influenciar os tomadores de decisão na 
adoção de melhores práticas, bem como ajudar a direcionar mais eficientemente 
os financiamentos. Também pode ampliar a adesão da comunidade ao projeto 
e tornar-se parte de movimento de mudanças pelo aperfeiçoamento das 
práticas. A avaliação não é somente demonstração, ela amplia a capacidade do 
programa/projeto, porque programas com efetividade demonstrada têm maior 
sustentabilidade. Constitui-se, ainda,  em dispositivo de produção de informação 
e fonte de poder para os atores que a controlam, sendo ferramenta de negociação 
entre interesses múltiplos. 

Com o objetivo de incentivar a avaliação dos projetos de intervenção de atividade 
física financiados pelo Ministério da Saúde, buscou-se consolidar parcerias com 
instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais como: Universidade 
Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de 
Sergipe, Universidade Federal de Pelotas, Universidade de São Paulo, Universidade 
Federal de São Paulo, Saint Louis University, Centers for Disease Control/Atlanta e 
Organização Pan-americana de Saúde. 

Essa articulação teve como primeiro resultado de seu trabalho a revisão de 
literatura científica no Brasil e na América Latina, procurando identificar os 
projetos de intervenção que apresentaram evidências de efetividade no campo da 
atividade física.
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Entre os poucos estudos de intervenção publicados na América Latina e no Brasil, 
a análise de 16 deles, de acordo com Hoehner et al. (2008), possibilitou concluir que 
os programas que promovem a atividade física na escola são efetivos na redução 
do sedentarismo.

A implementação do guia de avaliação de iniciativas de atividade física no 
Brasil, desenvolvido pelo CDC, pela Universidade Federal de São Paulo – Unifesp 
e pelo Ministério da Saúde, favoreceu a construção de importantes evidências 
sobre os benefícios de programas públicos de promoção da saúde voltados para a 
atividade física.

Acompanhamento da rede de atividade física

O monitoramento dos projetos de atividade física financiados pelo Ministério da 
Saúde é realizado por meio de questionário eletrônico construído na base de dados 
do Datasus. Organizadas em blocos temáticos, as perguntas estão direcionadas para 
produzir informações relativas à pactuação e à promoção da saúde; à participação 
social e à atuação dos conselhos de Saúde; à estrutura do projeto (materiais, 
profissionais envolvidos, recursos empregados), ao funcionamento e ao público 
beneficiado (duração, atividades desenvolvidas, locais potencializados pelo projeto); 
e à adesão do município às ações de capacitação e campanhas desenvolvidas pelo 
Ministério da Saúde.



Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no Brasil

20 |    Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

Figura 1 - Mapa da Distribuição de Projetos de Promoção da Saúde no Brasil.

Fonte: Coordenação Geral de Informação e Análise Epidemiológica/Secretaria de Vigilância em 
Saúde/Ministério da Saúde. 2009.

Em 2010 foi feita uma avaliação dos projetos que formam a Rede Nacional de 
Promoção da Saúde. Essa avaliação foi feita por telefone, utilizando metodologia 
semelhante à do Vigitel, no entanto os respondentes foram os coordenadores de projetos.

Desafios na agenda da atividade física na Política Nacional de 
Promoção da Saúde

A promoção e a proteção à saúde da população, a prevenção de doenças,de 
agravos à saúde e de fatores de risco e a garantia de acesso à assistência são objetivos 
centrais dos sistemas e serviços de saúde. Para promover e proteger a saúde, prevenir 
enfermidades e agravos, enfrentar os fatores de risco e garantir o cuidado à saúde 
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é necessário estruturar um sistema de saúde capaz de combinar adequadamente 
um conjunto de estratégias e de medidas de alcance individual e coletivo, de 
responsabilidades setoriais da saúde, como também extrassetoriais. Nesse sentido, 
a PNPS estabelece prioridades de intervenção e traduz, no cotidiano dos SUS, 
compromissos, induzindo agendas concretas. As ações de indução das práticas 
corporais e das atividades físicas que têm sido desenvolvidas nos diferentes níveis 
do SUS expressam esse compromisso. 

Nessa direção, pode-se afirmar que há avanço significativo na construção da agenda 
do SUS, com tendência crescente de institucionalização das práticas promotoras da 
saúde nos diversos níveis de gestão. Institucionalização que, no enfoque adotado neste 
texto, se expressa pela inserção da promoção da saúde como programa orçamentário 
do Plano Plurianual 2008-2011, pelo financiamento dos projetos municipais e 
estaduais de atividade física e pela busca de evidências da efetividade das iniciativas 
de promoção da saúde. Institucionalização que também surge como desafio lançado 
aos gestores do SUS quanto à garantia de sustentabilidade das iniciativas de indução 
das práticas corporais, de debate e de articulação intersetorial para melhoria das 
estruturas e dos espaços urbanos favorecedores da atividade física e de priorização 
da qualidade de vida das comunidades na ação do setor saúde. Institucionalização 
que se expressa como um processo incipiente, no qual ainda há muito por avançar 
quanto ao compromisso de toda a sociedade com a promoção da saúde.

A complexidade que envolve a promoção da saúde remete aos gestores de ações 
intersetoriais que podem resultar na construção de projetos ou programas que 
contemplem desde a reorganização dos espaços urbanos, favorecendo a mobilidade 
urbana e a prática do lazer ativo, até a ampliação da participação da população nas 
discussões sobre a melhoria da qualidade de vida.

Um dos maiores desafios é, pois, conferir sustentabilidade às ações locais e às 
nacionais de promoção da saúde, especialmente das práticas corporais/atividade 
física, para o alcance de resultados que impactem positivamente na qualidade de 
vida da população.



Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no Brasil

22 |    Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

Para conhecer em detalhes algumas atividades do Ministério da 
Saúde na área de atividade física, recomendam-se as seguintes 
leituras:

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. 2. ed. Brasília, 2007. 52p.

KNUTH, A. G. et al. Description of the countrywide physical activity network 
coordinated by the Brazilian Ministry of Health: 2005-2008. Journal of Physical 
Activity and Health, v. 7, supl. 2, p. 253-248, 2010.

HALLAL, P. C. et al. Evaluation of the Academia da Cidade program to promote 
physical activity in Recife, Pernambuco State, Brazil: perceptions of users and non-
users. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 70-78, jan. 2010.

HOEHNER, C. M. et al. Physical activity interventions in Latin America: asystematic 
review. American Journal of Preventive Medicine, 2008, v. 34, n. 3, p. 224-233.

MALTA, D. C. et al. A construção da vigilância e prevenção das doenças crônicas 
não transmissíveis no contexto do Sistema Único de Saúde. Epidemiologia e Serviços 
de Saúde, Brasília, v. 15, n. 1, p. 47-65, 2006.

MALTA, D. C. et al. Padrão de atividade física em adultos brasileiros: resultados de 
um inquérito por entrevistas telefônicas. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, 
v. 18, n. 1, 2009a.

MALTA, D. C., et al. A Política Nacional de Promoção da Saúde e a agenda da atividade 
física no contexto do SUS. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 18, n. 1, 2009b.

MENDONÇA, B. C. A. et al. Exposure to a community-wide physical activity 
promotion program and leisure-time physical activity in Aracaju, Brazil. Journal 
of Physical Activity and Health, Champaign, IL, USA, V. 7;Supl.2, p. 223-228, 2010.
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Com o crescimento das Doenças e Agravos não Transmissíveis – Dant ao redor do 
mundo, tornando-se as principais causas de morte, doenças, incapacidades e de custos 
para os sistemas de saúde, tem se tornado cada vez mais prioritária para a saúde pública 
a compreensão das causas das Dant (WHO, 2005). Duas abordagens para atingir esse 
objetivo merecem destaque: 1. avaliação dos determinantes sociais do processo saúde-
doença; e 2. aplicação de estratégias baseadas em evidência para controlar os quatro 
principais fatores de risco para as Dant: inatividade física, alimentação inadequada, 
tabagismo e consumo abusivo de álcool (WHO, 2008a; 2008b).

O projeto Guia (Guide for Useful Interventions for Activity in Brazil and Latin 
America) e a rede de pesquisas apoiada pelo Centro Colaborativo de Atividade Física 
e Saúde do Centro de Controle e Prevenção de Doenças – CDC e pela Organização 
Mundial da Saúde – OMS forneceram a base para os comentários descritos neste 
capítulo, no qual será analisada a criação dessa estrutura, bem como será discutido 
o papel dessa rede no estímulo e no suporte à pesquisa em saúde pública e sugerida 
a forma como o modelo do projeto Guia poderia ser aplicado em outros locais. 

O projeto Guia foi financiado a partir do edital de Centros de Pesquisa Preventiva, 
do CDC. O Centro de Pesquisa Preventiva da Universidade de St. Louis (uma 
colaboração entre as universidades de Saint Louis e Washington) iniciou o projeto 
em parceria com a Divisão de Nutrição, Atividade Física, Obesidade e Saúde do 
Adulto do CDC, a Universidade Federal de São Paulo, o Ministério da Saúde, a 
Organização Pan-americana de Saúde – Opas, o Centro de Estudos do Laboratório 
de Aptidão Física de São Caetano do Sul – Celafiscs e uma rede de universidades e 
de cidades no Brasil. 

O projeto recebeu financiamento total de US$ 1,3 milhão ao longo de quatro 
anos e foi iniciado concomitantemente com uma nova estratégia, do Ministério da 
Saúde, de financiamento para projetos de promoção da atividade física no País, o que 
posteriormente veio a formar a Rede Nacional de Promoção da Saúde (HOEHNER et 
al., 2008; MALTA et al., 2009). Nos quatro anos iniciais do projeto Guia, o Ministério 
da Saúde investiu mais de R$120 milhões na criação de infraestrutura local, estadual 
e nacional para vigilância, avaliação e intervenção na área de atividade física e saúde. 
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O projeto Guia tinha cinco objetivos principais:

1. Estabelecer relações com pesquisadores, profissionais de saúde, gestores e 
instituições no Brasil e incentivar intervenções baseadas em evidência para a 
promoção da atividade física. 

2. Conduzir pesquisas para atingir consenso nas categorias de intervenções em 
atividade física, assim como avaliar se as categorias existentes nos Estados 
Unidos se adaptam ao contexto do Brasil e da América Latina.

3. Realizar pesquisa de revisão nos estudos, relatando a efetividade de 
intervenções de promoção da atividade física na América Latina.

4. Avaliar dois grandes programas de promoção da atividade física existentes no 
Brasil, com base nos resultados da pesquisa de revisão.

5. Disseminar os resultados do projeto para a comunidade, pesquisadores, 
gestores e profissionais de saúde em geral, no Brasil, na América Latina e no 
mundo todo. 

Presume-se que todos os cinco objetivos foram atingidos. Uma rede dinâmica 
e multinacional foi criada, a pesquisa de revisão da literatura foi realizada e seus 
resultados, publicados (HOEHNER et al., 2008; HOEHNER et al., [S.d.]; RIBEIRO 
et al., [S.d.]), avaliações qualitativas e quantitativas foram realizadas em programas 
de promoção da atividade física existentes nas cidades de Recife (PE) e Curitiba 
(PR) (SIMÕES et al., 2009; HALLAL et al. [S.d.]). Até o momento, houve mais de 40 
apresentações em congressos, reuniões e palestras com os resultados do projeto Guia. 
Além disso, há 15 publicações em revistas especializadas especificando tais resultados.

O projeto também envolveu 13 alunos de Pós-Graduação e 15 professores 
universitários de nove universidades brasileiras, colombianas e americanas.  
Um artigo recente confirma que o projeto Guia vem tendo papel importante como 
aproximador e incentivador da Rede Nacional de Promoção da Saúde, relacionado 
tanto com as universidades quanto com os gestores de saúde (BROWNSON, [S.d.]).



Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no Brasil

26 |    Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

Uma das intervenções avaliadas, o Programa Academia da Cidade de Recife 
(SIMÕES et al., 2009), está agora sendo replicada no sul da Califórnia (Estados 
Unidos) pelo Centro de Pesquisa Preventiva da Universidade de San Diego.  
Em resumo, parece que o modelo colaborativo aplicado no projeto Guia tem sido 
bem-sucedido na construção de uma grande capacidade de pesquisa e formação de 
rede, além de divulgar seus resultados e transformá-los em políticas de saúde tanto 
no Brasil e na América Latina quanto nos Estados Unidos.

Quais os principais fatores que levaram o projeto Guia ao sucesso na América 
Latina e, especialmente, no Brasil? Quais as lições que podem ser adaptáveis a 
outros países de renda média ou baixa, enfrentando comportamentos de Dant 
parecidos com o Brasil? O Guia é o produto de três projetos unidos por filosofia e 
ideais científicos similares e agrega pesquisadores jovens e talentosos da América 
Latina. O CDC, o Centro de Pesquisa Preventiva da Universidade de Saint Louis e o 
Ministério da Saúde do Brasil enfatizam o engajamento comunitário e a necessidade 
de colaborações para o sucesso da pesquisa e da promoção da atividade física, sendo 
que os três têm sido líderes na aplicação de estratégias baseadas em evidências para a 
prevenção de Dant (BROWNSON; CHRIQUI; STAMATAKIS, 2009; BROWNSON 
et al. [S.d.]). O investimento do Centro Colaborador do CDC/OMS na Rede de 
Atividade Física das Américas – Rafa fornece uma base de pesquisa e um grupo de 
parceiros na América Latina, assim como um fórum para discussão sobre atividade 
física e prevenção de Dant (MATSUDO; MATSUDO, 2006).

Como já havia apoiado o Guia Comunitário, que descreve os tipos de 
intervenções existentes para promoção de atividade física nos Estados Unidos, 
e as recomendações de promoção da atividade física para a saúde, o Centro de 
Pesquisa Preventiva de Saint Louis estava tecnicamente preparado para avaliar as 
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intervenções latino-americanas (BROWNSON et al., 2007). O CDC, o Ministério 
da Saúde e o Banco Mundial já estavam engajados no projeto Vigisus, um processo 
sistemático que levou ao desenvolvimento de uma infraestrutura de saúde pública 
para a prevenção de Dant no Brasil. Juntar esses esforços acabou sendo um passo 
pequeno, mas fundamental, para as fases de avaliação e disseminação do projeto 
Guia (THE WORLD BANK, 2004). 

De forma simplificada, o Centro de Pesquisa Preventiva e a rede de universidades 
brasileiras forneceram capacidade técnica de alta qualidade para a realização da 
pesquisa de revisão da literatura e das avaliações em Recife e Curitiba; o Ministério 
da Saúde ofereceu uma rede conceitual coerente com a prevenção de Dant, além de 
fornecer suporte para a disseminação dos resultados do projeto Guia; o CDC agiu 
como articulador de parcerias entre os países, os pesquisadores de universidades e 
os gestores de saúde. 

O Brasil se mostrou ideal para o teste desse modelo colaborativo e integrativo 
de pesquisa e capacitação de pessoal, focado na revisão de literatura, em avaliações 
de programas e na disseminação de resultados, com a intenção de traduzi-los em 
políticas de saúde para prevenção de Dant. O Brasil vive estágio avançado e acelerado 
da transição tripla: demográfica, epidemiológica e de estilos de vida (ABEGUNDE, 
2007; MALTA, 2006). Desde a década de 1950, a expectativa de vida ao nascer 
aumentou em quase 30 anos; a taxa de fertilidade diminuiu de 6,2 para 2,3 filhos 
por mulher; a população com mais de 60 anos dobrou; as Dant representam 62% 
da mortalidade total; e o País, antes com grande proporção da população em área 
rural, hoje é mais de 80% urbano (MALTA, 2006; RAMOS; VERAS; KALACHE, 
1987; IBGE, 2009).

O Ministério da Saúde precisou desencadear um processo reorientador da 
estrutura já existente de saúde pública para lidar com os novos padrões demográficos 
de saúde e de estilo de vida. A partir de 2003, a legislação brasileira criou uma 
secretaria, dentro do Ministério da Saúde, específica para cuidar do monitoramento 
e da prevenção de doenças, a qual inclui uma unidade específica para Dant, com 
possibilidade de financiar iniciativas estaduais e locais de promoção da saúde. 
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A Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS foi publicada em 2006 e um 
sistema de monitoramento de Dant e seus fatores de risco (o Vigitel) foi criado com 
o apoio da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e do CDC 
(MONTEIRO et al., 2005; MOURA et al., 2008).

Com a liderança do Ministério da Saúde, foi estabelecida uma rede de 
financiamento que inclui, a cada ano, mais cidades e estados, sendo que, hoje, a 
Rede Nacional de Promoção da Saúde alcança cerca de 1,5 mil entes federados. 
A maioria deles promove algum tipo de atividade física ou apresenta programas 
integrais nessa área. Estudos de custo-efetividade para combater as Dant no 
contexto local ainda precisam ser desenvolvidos. O Ministério da Saúde e parceiros 
já estão mobilizando algumas iniciativas visando preencher essa lacuna (NABEL; 
STEVENS; SMITH, 2009).

As condições para colaborações produtivas estão presentes no Brasil e na 
América Latina. Algumas intervenções promissoras foram avaliadas até então e 
poucas delas tiveram os resultados das avaliações publicados (HOEHNER, 2008). 
Por exemplo, o livro Boas Práticas de Promoção da Atividade Física ao Redor do 
Mundo, publicado em 2006, incluiu 50 estudos de casos de intervenções de promoção 
da atividade física na América Latina (MATSUDO, 2006). O Brasil e a América Latina 
têm abundância de ótimas universidades e pesquisadores muito bem treinados, mas 
ainda com pouca prática na avaliação e na disseminação de programas de intervenção 
em saúde pública e em atividade física (HALLAL et al., [S.d.]).

O Ministério da Saúde formou,com o intuito de suprir essa lacuna,uma rede 
de universidades brasileiras,conectando-a com os Centros de Pesquisa Preventiva 
dos Estados Unidos, de forma que fosse possível avaliar algumas intervenções 
promissoras no País. O projeto Guia se inseriu em ambas as redes e os esforços 
conjuntos serviram para aumentar o foco, a relevância cultural e a qualidade dos 
esforços avaliativos no Brasil. 

O projeto Guia parece ter exercido papel indutor, por meio da introdução de 
recursos e altas expectativas científicas em um sistema no qual as principais 
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ferramentas para a realização de tais pesquisas já existiam, faltando apenas um 
impulso para que resultassem em publicações científicas de alta qualidade. 

Projetos entre países, como o Guia, também fornecem oportunidades raras para 
a adaptação e o desenvolvimento de métodos de pesquisa, conforme exemplificado 
pela aplicação do System for Observing Play and Recreation in Communities – 
Soparc na cidade de Recife, pela criação de modelos lógicos complexos e de medidas 
ambientais detalhadas em Curitiba, por avaliações quanti-qualitativas em Recife, 
Curitiba e Aracaju e pela análise da rede de pesquisa em atividade física e saúde no 
Brasil (REIS et al., [S.d.]; HALLAL et al. [S.d.]; BROWNSON et al.; [S.d.]; PARRA et 
al., [S.d.]; RIBEIRO et al., [S.d.]).

Os trabalhos publicados como consequência do projeto sugerem que, com 
investimento financeiro apenas modesto, é possível criar fortes parcerias entre 
instituições acadêmicas e governamentais nos Estados Unidos e na América Latina, 
e que tais parcerias podem auxiliar no avanço científico e na prática em saúde 
pública, visando à prevenção de Dant. O modelo do projeto Guia foi inovador em 
vários aspectos, tendo sido o primeiro a:

 § Aplicar e adaptar o método utilizado no Guia Comunitário norte-americano 
para países de renda média ou baixa.

 § Avaliar intervenções comunitárias de promoção da atividade física na América 
Latina, de forma detalhada, incluindo métodos quantitativos, qualitativos e 
transdisciplinares.

 § Adaptar e utilizar o Soparc e auditorias de vizinhança em países de renda 
média ou baixa.

 § Conduzir análise organizacional da rede de colaboração na promoção da 
atividade física na América Latina.

 § Publicar artigo no American Journal of Preventive Medicine em três línguas 
(inglês, espanhol e português).
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 § Publicar suplemento do Journal of Physical Activity and Health – JPAH, em 
2010, contendo aproximadamente 15 artigos sobre a experiência avaliativa do 
Brasil e da América Latina. 

A expansão desse modelo para outros países ou regiões de renda média ou baixa 
que estão vivenciando transições epidemiológica, demográfica e de estilo de vida 
e enfrentando o aumento de Dant pode ser imperativa para a melhoria da saúde 
global na próxima década (NABEL; STEVENS; SMITH, 2009).

Nota: As conclusões apresentadas neste capítulo são dos autores e não 
necessariamente refletem a posição oficial do Centro de Controle e Prevenção 
de Doenças dos Estados Unidos.
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INTRODUÇÃO

A prática de atividade física regular reduz o risco de várias doenças e pode 
melhorar o estado de saúde em pessoas com doenças crônicas (WHO, 2002; U. S., 
2005). Apesar dos reconhecidos benefícios da atividade física para a saúde pública, 
um percentual significante da população é sedentária ou insuficientemente ativa, 
tanto em países desenvolvidos (CDC, 2005) quanto naqueles em desenvolvimento 
(BRASIL, 2008). Apesar de existirem várias intervenções na área de atividade física 
na América Latina (CELAFISCS, 2006; SCHMID et al., 2006), poucas são avaliadas 
e estão disponíveis em publicações científicas ou em relatórios de acesso público 
(HOEHNER, 2008).

A primeira fase do projeto Guia Útil para Intervenções em Atividade Física no 
Brasil e na América Latina (Guia) envolveu revisão sistemática da literatura latino-
americana sobre intervenções em atividade física na comunidade, cujos métodos e 
resultados encontram-se descritos na publicação de Hoehner et al. (2008). Por meio 
da revisão sistemática das intervenções em atividade física, foram selecionados dois 
programas para uma avaliação bastante abrangente: um em Recife (SIMÕES et al., 
2009) e outro em Curitiba, o programa CuritibAtiva. 

Classificado como “Estratégia de política e planejamento de promoção de atividade 
física na comunidade” pela revisão sistemática do projeto Guia(HOEHNER, 2008),o 
programa foi criado e implementado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
– Smel, de Curitiba, em 1998. Sua criação foi uma forma de conter o crescimento 
das doenças crônicas na população local e de informar e educar os residentes sobre 
o potencial da atividade física na melhoria da qualidade de vida (GRANDE et al., 
2008). Entre as atividades implementadas pelo programa CuritibAtiva destacam-se 
a distribuição de materiais educativos sobre atividade física (fôlderes) e a avaliação 
de práticas de estilos de vida e da aptidão física dos participantes. Essas atividades 
ocorrem em paralelo a várias outras desenvolvidas na cidade pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer e pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
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Tendo em conta o grande número de programas de atividade física em Curitiba, os 
pesquisadores do Projeto Guia decidiram acrescentar um passo preliminar à avaliação 
dos programas da cidade. Esse passo consistiu em uma descrição bastante detalhada 
dos programas, contando com intensa participação dos funcionários do município 
ligados à promoção da atividade física na cidade e incluindo o desenvolvimento do 
modelo lógico de acordo com o Manual para Avaliação de Atividade Física (U. S., 2005) 
dos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças – CDC dos Estados Unidos.

A descrição detalhada de um ou de vários programas é parte essencial do processo 
de avaliação. O uso de modelos lógicos cria linguagem comum para ser usada 
entre os indivíduos interessados no programa e ajuda na identificação de variáveis 
importantes que devem ser mensuradas durante a avaliação e que poderiam, do 
contrário, ser esquecidas (U. S., 2005). O Manual para Avaliação de Atividade Física 
do CDC destaca seis passos para a avaliação de programas de atividade física: 1. 
envolver as partes interessadas; 2. descrever claramente o programa; 3. focalizar 
no desenho da avaliação; 4. coletar dados; 5. fundamentar as conclusões; e 6. 
compartilhar as lições aprendidas. O presente capítulo enfoca, nos dois primeiros 
passos do Manual: 1. o engajamento das partes interessadas; e 2. a descrição clara do 
programa, esse último incluindo o desenvolvimento do modelo lógico (U. S., 2005).

Nesse contexto, e com o intuito de informar o planejamento da avaliação dos 
programas de atividade física em Curitiba, os objetivos do presente capítulo são: 
descrever o processo de desenvolvimento de modelos lógicos dos programas de 
atividade física de Curitiba; discutir os fatores que influenciaram o processo de criação 
dos modelos lógicos; e apresentar as lições aprendidas a partir desse processo.

Desenvolvendo os modelos lógicos

Modelos Lógicos devem demonstrar os principais componentes de um programa, 
ilustrar as relações entre eles e os resultados esperados e incluir informações 
pertinentes sobre questões contextuais que podem influenciar o programa (U. S., 2005).  
Neste capítulo, “programa” está sendo definido como qualquer atividade de saúde 



Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no Brasil

38 |    Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

pública organizada, como mobilização comunitária, desenvolvimento de políticas, 
campanhas de comunicação e projetos de infraestrutura (CDC, 1999).

O primeiro passo do processo de desenvolvimento de modelos lógicos de 
intervenções em atividade física em Curitiba foi envolver indivíduos e/ou 
organizações que participam de alguma forma da promoção de atividade física, 
que serão chamados de agora em diante de “partes interessadas” (stakeholders).  
A identificação e o envolvimento das partes interessadas de diferentes instituições 
ou grupos, atuando em diferentes funções (ex.: implementadores, parceiros, 
tomadores de decisão, membros da comunidade), são muito importantes para o 
sucesso da avaliação de um programa (U. S., 2005; CDC, 1999). Duas perguntas 
foram utilizadas na identificação das partes interessadas: “Quais são as estruturas 
organizacionais dentro do município (ex.: secretarias)?” e “Quais funcionários são 
responsáveis pelo planejamento, implementação e coordenação de programas de 
atividade física em Curitiba?”. 

A tarefa seguinte foi descrever claramente todos os programas de atividade 
física, considerando as respostas das partes interessadas. Essa descrição incluiu a 
definição dos “problemas” nos quais os programas procuram atuar, as atividades, 
os recursos, os resultados esperados e o contexto (ex.: político, ambiental, cultural) 
no qual o(s) programa(s) está(ão) inserido(s) (U. S., 2005). Para iniciar e direcionar 
a discussão, foram criadas questões como “Quais são os insumos e atividades 
do programa?” e “Quais são os resultados esperados?”. As respostas a essas 
questões gerais foram coletadas para auxiliar na definição de vários componentes 
e objetivos dos programas e na identificação de elementos apropriados para os 
modelos lógicos.

O primeiro produto desse processo foi a identificação de um grande número de 
atividades e projetos coordenados e desenvolvidos pela Smel, com diferentes níveis 
de integração com o programa CuritibAtiva. Durante a descrição dos programas da 
Smel, os funcionários também descobriram várias ligações, por meio de parcerias 
ou colaborações, entre a Smel e outras secretarias municipais, como as secretarias 
municipais de Saúde – SMS, de Meio Ambiente, de Transporte e de Ação Social.  



Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no Brasil

39Secretaria de Vigilância em Saúde/MS    |

No decorrer dessa troca de informações entre as partes interessadas, dois participantes 
principais foram identificados: a Smel e a SMS. Dessa forma, o segundo produto do 
processo foi a mudança do foco do planejamento da avaliação do projeto Guia para 
todas as intervenções comunitárias em atividade física promovidas tanto pela Smel 
quanto pela SMS, e não mais somente no programa CuritibAtiva.

Chegou-se a um consenso com as partes interessadas de que a descrição das 
intervenções de Curitiba seria feita em dois modelos lógicos separados (Figuras 
1 e 2). É importante ressaltar que os modelos aqui apresentados não são de um 
único programa, mas de várias atividades identificadas pela Smel e pela SMS como 
componentes principais da promoção da atividade física em Curitiba. Durante o 
processo de criação dos modelos, a identificação dos recursos, das atividades e dos 
produtos foi bastante rápida e simples. Já a definição do principal problema (o qual 
o programa visa reduzir), dos resultados a curto, médio e longo prazos e dos fatores 
influenciadores dos programas foram tarefas mais difíceis. No produto final, não 
foram colocadas as flechas ou conexões que normalmente seriam utilizadas em 
modelos desse tipo, articulando as atividades com os resultados. Essa decisão se 
deu porque os resultados esperados dependem de todos os programas e atividades 
coletivamente, ou seja, da realização completa das ações de cada secretaria, e 
não de atividades isoladas. Em seguida são descritos e apresentados os dois 
modelos desenvolvidos.
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Modelo Lógico 1 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Smel

Figura 2 -  Problema: Alta prevalência de sedentarismo na população  
de Curitiba
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Esse modelo (Figura 2) mostra programas e atividades nos quais a Smel exerce 
o papel principal, como coordenação, treinamento e organização. Fica evidente 
nessa visualização que o programa CuritibAtiva interage com grande número de 
atividades promovidas pela Smel, ligando-se, de várias formas,às outras atividades 
dessa mesma secretaria. Duas das principais ações exercidas pelo programa 
CuritibAtiva são as atividades informativas (como o uso de fôlderes educativos) 
e a capacitação/treinamento de professores de Educação Física da prefeitura. 
Algumas atividades da Smel, como a Corrida Rústica, a Maratona de Curitiba, e 
o Dance Curitiba (Figura 2), acontecem com baixa frequência, enquanto outras 
são oferecidas diária ou semanalmente, como aulas de ginástica e passeio ciclístico 
(Pedala Curitiba,  previamente conhecido como Night Bikers). Atividades esportivas 
como jogos escolares, Programa de Atendimento Socioesportivo – Pase (antigo 
Cates) e encontros regionais de esporte visam, especificamente, à população 
jovem (crianças e adolescentes). Uma característica comum entre os programas 
de atividade física da Smel é o uso de parques e praças públicos e dos centros de 
esporte e lazer localizados em espaços públicos chamados “Rua da Cidadania”, 
bem como das subprefeituras existentes em cada uma das nove regionais 
administrativas,locais onde vários serviços públicos são oferecidos sem custo para 
a população. Essa informação foi essencial para o planejamento da avaliação dos 
programas em Curitiba.
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Modelo Lógico 2 – Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Figura 3 -  Problema: alta incidência e prevalência de doenças crônicas  
na população de Curitiba
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A figura 3 mostra os programas e as ações de promoção de atividade física da 
SMS de Curitiba. Com exceção do programa Saúde em Movimento, as atividades 
e os programas descritos têm enfoque mais amplo do que somente atividade 
física, incluindo alimentação saudável, combate ao fumo e questões de segurança 
no trânsito. Dois dos programas, Saúde em Movimento e Ambientes Saudáveis, 
possuem população-alvo bem específica, essencialmente definida pelos locais onde 
essas atividades acontecem: unidades básicas de Saúde – UBS, no caso do Saúde em 
Movimento, e empresas, universidades ou escolas, no caso do Ambientes Saudáveis. 
Observa-se que as informações sobre o número de participantes do programa nem 
sempre estão disponíveis (Figura 3), principalmente quando o programa ocorre 
irregularmente ou foi implementado há pouco tempo em relação ao momento da 
elaboração do Modelo Lógico, como no caso do Saúde em Movimento.

Efeitos e consequências da utilização de modelos lógicos

Durante o processo de desenvolvimento dos modelos lógicos foram identificados 
vários facilitadores e barreiras para a implementação dos programas. Por exemplo, 
a participação das partes interessadas trouxe ao processo fatores facilitadores,como 
as diferentes percepções sobre os programas, as atividades e os recursos existentes. 
A diversidade do grupo também ajudou a identificar os diferentes papéis 
desempenhados por grande número de parceiros, especialmente do setor público, 
os quais não eram facilmente identificados previamente. 

Um ano de trabalho colaborativo para o desenvolvimento dos modelos lógicos 
entre os funcionários da Smel e da SMS ajudou as partes interessadas das duas 
secretarias a compreender melhor os programas e revelou diversas atividades que 
se sobrepunham. Durante o processo, destacou-se grande número de estratégias, 
como: distribuição de materiais informativos, atividades de treinamento, aulas de 
atividade física e criação e renovação dos espaços dedicados à atividade física. Outra 
revelação importante foi a de que essas estratégias foram inicialmente lideradas 
pela Smel e apoiadas por diversos parceiros do setor público e de outros setores da 
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sociedade. Além disso, o processo destacou também o recente engajamento da SMS 
na promoção e no apoio a programas com foco específico em atividade física, de 
forma independente e em parceria com a Smel e com outras secretarias do município.

O processo de desenvolvimento dos modelos lógicos destacou como as duas 
secretarias atuam de formas singulares na redução do mesmo problema: o aumento 
das doenças e dos agravos não transmissíveis na cidade de Curitiba. Também 
proporcionou às partes interessadas das duas secretarias uma imagem clara dos 
recursos utilizados para manter as atividades, como recursos pessoais, infraestrutura, 
financiamento e parcerias. Essas informações foram reconhecidas como sendo 
bastante úteis na identificação das necessidades para a manutenção dos programas. 
Os modelos lógicos esclareceram os produtos e os resultados esperados com a 
implementação das atividades, organizando essas informações no contexto da cidade 
e conectando-as com todos os principais objetivos das duas secretarias (Smel e SMS). 

Se, por um lado, os modelos lógicos mostram resultados similares a curto, 
médio e longo prazos, por outro, recursos e atividades bastante diferentes foram 
identificados pela Smel e pela SMS como pertencentes aos seus programas.  
Com enfoque claro em programas de atividade física e esporte, que proporcionam 
oportunidades diárias para a população ser fisicamente ativa, o modelo lógico da 
Smel possibilitou a visualização de como o programa CuritibAtiva depende e apoia 
outros programas dentro da secretaria. Esse processo estimulou a coordenação do 
programa CuritibAtiva a procurar formas de fortalecer o papel do programa na 
promoção da atividade física na cidade, ,por exemplo, fazer do programa a própria 
política de atividade física da cidade de Curitiba.

Com foco na participação comunitária, na divisão de responsabilidades e no 
reconhecimento institucional como liderança na promoção da saúde no município, 
a SMS fortalece suas alianças por meio do desenvolvimento de programas e de 
atividades no contexto das universidades, escolas e empresas (KREMPEL; MOYSÉS, 
2002). Esse forte componente de promoção de saúde é visível no modelo lógico 
(Figura 3), que expôs a abrangência das intervenções nas quais, muitas vezes, a 
atividade física é apenas um entre os vários componentes. O processo possibilitou 
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que as partes interessadas e os membros do Guia compreendessem melhor as 
características das intervenções em atividade física no contexto da SMS, nas quais 
diversas atividades acontecem juntas em um mesmo programa, como em nutrição, 
controle do fumo, prevenção de hipertensão e atividade física.

Durante o processo de desenvolvimento dos modelos lógicos ficou claro para as 
partes interessadas a importância de criar o modelo lógico não somente antes de um 
programa ser desenvolvido e implementado, mas também depois que o programa 
já estiver em funcionamento por muitos anos, como é o caso do CuritibAtiva, a fim 
de planejar e guiar a avaliação e de melhorar os programas. Outro reconhecimento 
importante foi a necessidade de criar e manter alianças estratégicas e fortes, com o 
objetivo de manter os programas a médio e longo prazos. 

A forma como esses modelos lógicos foram desenvolvidos não seguiu rigidamente 
a abordagem descrita no manual de Avaliação de Programas de Atividade Física 
do CDC (U. S., 2005), no entanto, essa flexibilidade em ilustrar os componentes 
e inter-relações de programas é uma das grandes vantagens do uso de modelos 
lógicos. A presença de funcionários antigos (“da casa”), e com credibilidade, os 
quais apoiaram por muitos anos vários programas e atividades, ajudou na coleta de 
informações de qualidade sobre as intervenções em atividade física e a respeito do 
contexto no qual essas intervenções são propostas e implementadas. A avaliação 
dos programas de atividade física de Curitiba ganhou muito com o processo de 
desenvolvimento dos modelos lógicos. Estes ajudaram na elaboração das perguntas 
da avaliação, no posicionamento dos recursos, na identificação das fontes de dados, 
na descrição de produtos (resultados) realísticos e no estabelecimento de objetivos. 
O processo provou ser factível no contexto brasileiro e poderia ser bastante útil 
para outros programas de promoção da atividade física no Brasil.
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INTRODUÇÃO

Atividade física regular reduz o risco de doenças crônicas como câncer, diabetes, 
obesidade e doença cardiovascular (U. S., 2006). No entanto, os níveis de atividade 
física continuam longe do ideal na maior parte do mundo (WAXMAN, 2003).  
Em especial, é preocupante a evidência de que crianças, particularmente em países 
desenvolvidos, estabeleçam estilos de vida sedentários precocemente em suas vidas 
(GORDON-LARSEN; NELSON; POPKIN, 2007). A América Latina tem observado 
aumento da prevalência de obesidade entre jovens (VEIGA; CUNHA; SICHIERI, 
2004; KAIN et al., 2002) e há evidências de que, em países em desenvolvimento, essa 
prevalência leva à morte prematura de adultos (WORLD BANK, 2005). 

Hoje em dia, as crianças têm cada vez menos oportunidades de serem ativas de 
forma segura e independente, especialmente nas cidades grandes dos países em 
desenvolvimento que sofreram rápida urbanização (POPKIN; GORDON-LARSEN, 
2004). Fatores que reduzem o gasto de energia, como a diminuição do tempo de 
aulas de Educação Física nas escolas, podem ter papel fundamental na prevalência 
de excesso de peso entre crianças. Existe grande potencial de aumento dos níveis 
de atividade física de crianças por meio de intervenções escolares, já que elas 
permanecem longos períodos na escola (MENDLEIN; BARANOWSKI; PRATT, 
2000; PATE et al., 2006).

O Projeto Guia para Intervenções Úteis em Atividade na América Latina – Guia foi 
iniciado em 2005 para examinar e promover estratégias baseadas em evidência, com 
a intenção de aumentar a prática de atividade física na América Latina (HOEHNER 
et al., 2008). O propósito da fase inicial do Guia foi conduzir uma revisão sistemática 
da literatura latino-americana sobre estratégias de promoção de atividade física 
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na comunidade e determinar a aplicabilidade das recomendações do Guide to 
Community Preventive Services, dos Estados Unidos, ou Guia Comunitário, para a 
região da América Latina (BRISS et al., 2000). 

O Guia Comunitário americano inclui avaliações da efetividade de estratégias 
de saúde pública em várias áreas, incluindo, entre outras, diabetes, câncer, fumo, 
violência e atividade física (TRUMAN, 2000). Constitui-se em recurso baseado 
em evidência de grande valor para direcionar atividades atuais e futuras em saúde 
pública nos Estados Unidos (TRUMAN, 2000). As intervenções de atividade física 
revisadas pelo Guia Comunitário americano incluem abordagens informativas, 
sociais/comportamentais e ambientais/políticas para o aumento dos níveis de 
atividade física na comunidade (KAHN et al., 2002; HEATH, 2006). Aplicando 
métodos e critérios rigorosos semelhantes aos utilizados pelo Guia Comunitário 
americano, a revisão de literatura do projeto Guia identificou a educação física 
escolar como a única forma de intervenção em atividade física com evidência forte 
o suficiente para que fosse feita uma recomendação prática para a América Latina 
(HOEHNER et al., 2008).

No presente capítulo, são apresentados os resultados da revisão sistemática do 
Guia dos Programas de Educação Física Escolar na América Latina e são descritas 
as intervenções escolares selecionadas pela revisão. Além disso, são discutidas as 
implicações das recomendações para educação física na América Latina.

Métodos

A revisão de literatura do Projeto Guia consistiu em várias etapas. Na primeira,  cinco 
bases de dados de literatura científica e de teses brasileiras foram sistematicamente 
pesquisadas. Foram utilizados termos de busca em português, espanhol e inglês 
para a identificação de intervenções comunitárias em atividade física. Em seguida, 
os estudos de intervenção foram sintetizados em uma página, incluídos nas 14 
categorias de intervenções (KAHN et al., 2002) e, finalmente, selecionados para 
inclusão no processo de extração do conteúdo de interesse das publicações (artigos 
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e teses). Esse processo seguiu os procedimentos do Guia Comunitário americano 
(ZAZA et al., 2000), com algumas modificações (HOEHNER et al., 2008). 

Com base em critérios anteriormente descritos (BRISS et al., 2000), os estudos 
foram avaliados por duas medidas: adequação do desenho do estudo (classificada 
como máxima, moderada e mínima) e qualidade da execução da intervenção 
(classificada de acordo com o número de limitações na verificação da qualidade 
da evidência). A fim de identificar as características comuns das intervenções em 
educação física escolar, os autores revisaram cada um dos artigos e as fichas de 
extração do conteúdo detalhadamente, categorizando e listando os componentes da 
intervenção. Esses componentes, aqui referidos como “componentes fundamentais”, 
foram determinados de acordo com a frequência de utilização pela maioria dos 
estudos, levando em conta atividades de intervenção identificadas pelo Guia (KAHN 
et al., 2002).

Além dessas etapas, alguns especialistas em atividade física brasileiros foram 
contatados para esclarecer questões relacionadas à educação física escolar, 
normalmente inexistentes na literatura, mas que eram importantes para a 
interpretação e para a discussão das intervenções estudadas. Esses especialistas 
sugeriram fontes adicionais de literatura como manuscritos não publicados 
ou publicados em revistas não indexadas nas bases de dados consultadas pelo 
Guia, assim como alguns relatórios de encontros inacessíveis de outra forma à 
revisão sistemática.

Resultados e discussão

A revisão sistemática identificou cinco estudos de intervenção em educação 
física escolar (CUNHA, 2002; HEATH; COLEMAN, 2002) que cumpriam todos 
os critérios de inclusão (HOEHNER et al., 2008). De acordo com a adequação do 
desenho de estudo e a qualidade de execução dos trabalhos revistos, as intervenções 
em educação física escolar são fortemente recomendadas como estratégias 
comunitárias para o aumento de atividade física entre os jovens da América Latina. 
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Um dos estudos foi realizado em escolas primárias do setor público (crianças de 7 a 
10 anos) (CUNHA, 2002), dois foram realizados no Chile (em turmas do primeiro 
ao nono ano) (BONHAUSER et al., 2005; KAIN, 2004) e outros dois, em escolas 
primárias localizadas na fronteira dos Estados Unidos com o México, as quais eram 
frequentadas, em sua maioria, por alunos de origem latina (COLEMAN, 2005; 
HEATH; COLEMAN, 2002). Apesar das intervenções apresentarem resultados, 
métodos de avaliação e duração variados, em todos os cinco estudos qualificados foi 
observado aumento positivo e consistente nos níveis de atividade física para todos 
os resultados mensurados durante as aulas de Educação Física.

Após a revisão detalhada de cada estudo, os “componentes fundamentais” das 
intervenções foram categorizados em quatro estratégias, descritas na Tabela 1. As quatro 
estratégias (com componentes fundamentais específicos) incluíram: 1. capacitação 
e treinamento de equipe (planejamento geral de aulas de educação física incluindo 
organização das aulas e do ambiente e métodos de práticas em atividade física) (COLEMAN, 
2005; HEATH; COLEMAN, 2002); 2. modificação nos currículos de educação física 
(aumento na duração das aulas de educação física já agendadas); (COLEMAN, 2005; 
HEATH; COLEMAN, 2002) inclusão de aulas de educação física adicionais na semana 
(BONHAUSER et al., 2005); utilização de atividades específicas para a idade e lúdicas 
(CUNHA, 2002; HEATH, COLEMAN, 2002), como exercícios de equilíbrio, dança, 
saltos e corrida; 3. acesso a equipamentos e materiais (provisão de informação sobre os 
benefícios e importância da saúde e de uma vida ativa) (CUNHA, 2002; KAIN, et al. 2004); 
existência de novos materiais para as aulas (bolas, tabelas para basquete) (CUNHA, 2002; 
KAIN, et al. 2004); e 4. adaptação das intervenções para populações-alvo específicas (tipos 
de atividade física apropriada para determinada faixa etária (CUNHA, 2002); e atividades 
flexíveis e culturalmente sensíveis, baseadas em etnias ou na situação socioeconômica 
(CUNHA, 2002; KAIN, et al. 2004; HEATH; COLEMAN, 2002). 

Nesse estudo, foram identificadas várias características, os componentes 
fundamentais, de intervenções em educação física escolar que tiveram êxito na 
América Latina. Entre essas características estão a adição de aulas suplementares, 
o aumento da duração das aulas existentes e do tempo gasto com atividades físicas 
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moderadas e vigorosas durante as aulas de educação física (KAHN et al., 2002). 
Quatro (CUNHA, 2002; KAIN et al., 2004; HEATH, 2002) dos cinco estudos 
revistos eram adaptações de intervenções escolares realizadas na América do 
Norte e, portanto, ofereciam atividades semelhantes aos estudos revistos pelo 
Guia Comunitário americano, tanto em termos de conteúdo quanto de qualidade. 
Com adaptações apropriadas para os contextos nacionais, locais e culturais, os 
componentes fundamentais das intervenções de duas escolas no Chile, uma elementar 
brasileira e duas primárias na fronteira dos Estados Unidos com o México poderiam 
ser uma abordagem lógica para guiar recomendações de educação física escolar e 
implementação em diversos países, culturas e populações, como as encontradas na 
América Latina.

Para que uma intervenção seja efetiva e tenha impacto na saúde pública ela deve 
ter amplo alcance e ser sustentável em sua implementação em situações do “mundo 
real” (GLASGOW; VOGT; BOLES, 1999). Encontrar formas criativas e com 
boa relação custo-efetividade para a implementação de programas e de políticas 
populacionais baseados em evidências e, ao mesmo tempo, oferecer treinamento 
e recursos adequados (como infraestrutura, treinamento e ambientes econômico e 
social apropriados) são alguns dos maiores obstáculos para intervenções (RABIN et 
al., 2006). É também imprescindível considerar as diferenças em termos de influência 
social que podem afetar o comportamento de crianças e adolescentes (por exemplo, 
família, rede social, cultura) no momento da adaptação de programas que são 
efetivos em locais ou populações específicas (ANDERSON et al., 2005). Apesar de 
o propósito da educação física escolar ser maior do que apenas melhorar a aptidão 
física, essa atividade tem grande potencial para a promoção da atividade física 
devido à sua efetividade em aumentar os níveis de atividade física entre crianças 
(HOEHNER et al., 2008) e porque os programas escolares atingem virtualmente 
todas as crianças a um custo relativamente baixo, com infraestruturas preexistentes.

Diante do contexto de aumento na credibilidade acadêmica e política para a 
promoção da atividade física e da educação física na última década (MELO, 2006), 
políticas de suporte à educação física escolar parecem existir em muitos países da 
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América Latina (BRASIL, [S.d.]; COLÔMBIA, [S.d.]). Nesses países, apesar de a 
educação física ser obrigatória para os estudantes do ensino fundamental e médio, 
as exigências no que se refere à presença e à duração das aulas são geralmente baixas 
(DARIDO, 1997). 

Um currículo de educação física ideal deve incluir uma variedade de experiências 
de aprendizado e práticas que oferecerão a base para uma vida ativa na fase adulta 
(PRATT; JACOBY; NEIMAN, 2004). Contudo, de acordo com especialistas da área, 
com algumas exceções, os programas de educação física na América Latina são de 
baixa qualidade e/ou têm pouca duração e frequência. Dessa forma, políticas escolares 
abrangentes, visando ao aumento da real prática de atividade física durante as aulas 
de educação física e à melhoria da qualidade das aulas, são urgentes e necessárias. 
Além disso, deve-se levar em conta que a frequência e a duração das aulas, muitas 
vezes, não são ideais devido a desafios relacionados a salários, ambiente de trabalho, 
espaço físico e estrutura curricular (DARIDO, 1997); consequentemente, barreiras 
para a implementação dessas atividades existem, principalmente no sistema escolar, 
e devem também ser abordadas.  

Outra questão importante é que o conteúdo aprendido pelos professores 
de educação física no mundo acadêmico se articule com o que é necessário na 
prática diária nas escolas (MELO, 2006). Frequentemente, as áreas acadêmicas de 
produção do conhecimento (por exemplo, universidades e institutos de pesquisa) 
e de formulação ou implementação de políticas são bem diferentes, com metas e 
métodos incompatíveis (ALMEIDA, BÁSCOLO, 2006). Por essa razão, parcerias 
e colaborações entre pesquisadores e profissionais da prática, juntamente ao 
cumprimento de regulamentações e legislação vigentes, ao compromisso político e 
ao suporte à educação física escolar, são particularmente desejáveis para auxiliar no 
preenchimento das lacunas entre teoria e prática e no sucesso e na sustentabilidade 
da implementação dos programas.

Os cinco estudos na revisão do Projeto Guia (HOEHNER et al., 2008), ao lado 
dos 13 da revisão do Guia Comunitário americano (KAHN et al., 2002), foram de 
qualidade suficiente para serem incluídos no processo completo de revisão baseado 
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em evidências e formarem a base para a recomendação da educação física escolar 
para a promoção da atividade física entre crianças e adolescentes na América Latina. 
Apesar de o número de estudos parecer pequeno para basear uma política de saúde 
pública global, o número de recomendações de intervenções em saúde pública 
apoiadas em uma revisão sistemática da literatura científica como a apresentada é 
relativamente pequeno (ANDERSON et al., 2005). 

Conclusões

Dada a importância da promoção de atividade física entre os jovens para a melhoria 
da saúde dos latino-americanos, os resultados são incentivos para a implementação de 
intervenções de alta qualidade na educação física escolar nessa região. A melhoria 
na qualidade da educação física nas escolas e do aumento de atividade física entre 
jovens dependem da capacitação e do treinamento de instrutores e de professores, 
modificações apropriadas dos currículos, infraestrutura adequada, incluindo 
equipamentos e materiais, e adequação a várias características políticas, culturais e 
socioeconômicas. Além disso, são necessárias pesquisas para a identificação de outros 
elementos práticos importantes, como legislação, política, barreiras e facilitadores da 
promoção da educação física escolar na América Latina. 



Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no Brasil

57Secretaria de Vigilância em Saúde/MS    |

Tabela 1 -  Componentes fundamentais presentes nos cinco estudos  
de intervenção revisados

Estudo

Estratégias de intervenção

Capacitação 
e 

treinamento 
para 

professores 
de educação 

física

Modificações 
nos currículos 
de educação 

física

Acesso a 
equipamentos 

e materiais

Ajuste das 
intervenções 

para 
população-

alvo 
específica

BONHAUSER et al.,
Chile 2005

X X

COLEMAN et al.,
EUA/México 2005

X X X

CUNHA, Brasil 
2002

X X X X

HEATH; COLEMAN, 
EUA/México 2002 

X X
X

KAIN et al.,
Chile 2004

X X X X
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A importância da análise da situação de saúde e das ações de 
monitoramento

Um dos aspectos primordiais para a saúde pública é a análise da situação de 
saúde. Por meio da investigação das condições de saúde de determinado local ou 
região, em tempo também específico, é possível identificar grupos de indivíduos 
doentes ou vulneráveis e sua distribuição e, assim, definir o planejamento para 
possível intervenção. O perfil epidemiológico de uma população pode ser conhecido 
por meio de indicadores de morbidade, mortalidade ou comportamentos de risco 
ou proteção. 

Essa análise de situação de saúde também pode ser um meio de aproximação 
entre serviços de saúde e meio acadêmico. Quando realizada no nível local, a 
análise deve contemplar condições de territorialidade, limitações técnicas e de 
recursos e características culturais e deve priorizar indicadores relevantes ao grupo 
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populacional a que se aplica. Quando um grupo de trabalho, seja por meio de 
universidades, seja via equipes de saúde, organiza várias análises de situação de 
saúde sistematicamente, está caminhando para o monitoramento dessas condições. 

O monitoramento de indicadores de saúde é fundamental para a saúde pública. 
Por meio dele, é possível avaliar a efetividade de intervenções, conhecer as tendências 
temporais dos indicadores, detectar grupos populacionais com maior grau de 
exposição a determinados comportamentos, subsidiar políticas públicas específicas 
para determinado setor e, ainda, verificar mudanças na direção da associação entre 
determinados fatores ao longo do tempo. 

O objetivo deste capítulo é ressaltar a importância do monitoramento da prática 
de atividade física e apresentar as experiências realizadas nesse sentido no Brasil. 

O monitoramento do tabagismo e da obesidade

Há diversos indicadores em saúde bem consolidados em termos de monitoramento 
no Brasil. Dois deles são apresentados a seguir: tabagismo e obesidade. Essas temáticas 
estão em debate na literatura científica há mais tempo que a atividade física.

Em relação ao tabagismo, Monteiro e colaboradores (2007) avaliaram a prevalência 
de fumantes no Brasil entre 1989 e 2003, mostrando redução substancial (de 34,8% 
para 22,4%) durante o período. As reduções foram mais marcantes nos homens do que 
nas mulheres, além de terem acontecido de forma mais pronunciada nos indivíduos 
mais jovens e naqueles de maior nível socioeconômico. 

Monteiro, Conde e Popkin (2007) também avaliaram as tendências de obesidade 
no País entre 1975 e 2003, detectando aumento de 92% nos homens e de 63% nas 
mulheres, entre 1975 e 1989, mas relativa estabilidade nas mulheres, de 1989 a 2003, 
enquanto nos homens a prevalência continuou crescente. No segundo período 
estudado, a obesidade aumentou 26% entre as mulheres pertencentes aos 40% das 
famílias mais pobres da população e diminuiu 10% naquelas entre as 60% mais ricas 
da população.
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O monitoramento da prática de atividade física

A Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2007) colocou a atividade 
física como um dos componentes de destaque para a saúde brasileira. Esse 
documento também salienta a importância da intersetorialidade na condução das 
ações em promoção da saúde. Assim, o monitoramento da prática de atividade física 
não responde por um campo isolado. 

Para que as pessoas possam aumentar sua participação em atividades físicas, é 
necessário que diversos setores governamentais e da sociedade civil intervenham, seja 
na reestruturação urbana, com a construção de pistas de caminhada e de ciclovias, 
seja no aumento do acesso às condições básicas de lazer, como na revitalização de 
parques e de praças. Nesse sentido, para que as mudanças nos padrões de atividade 
física sejam captadas pelos monitoramentos, o envolvimento de diversos setores 
organizados é necessário na promoção de ações de atividade física.

Também se deve levar em consideração o aspecto científico da realização de ações 
de monitoramento. A realização de pesquisas sistemáticas ajuda a compreender a 
evolução da atividade física, com respeito à sua prevalência e aos fatores associados. 
A preocupação com a investigação científica da prática de atividade física é muito 
recente no Brasil (HALLAL et al., 2007) e apresenta-se com grande capacidade 
de difusão.

Outro item importante a ser colocado é qual aspecto da prática de atividade física 
será explorado na análise de situação de saúde ou monitoramento. Em pesquisas com 
dados populacionais, normalmente são avaliados todos os domínios da atividade 
física: lazer, transporte, ambiente doméstico e ocupação. No entanto, para o serviço 
de saúde, os indicadores com maior aplicação prática e que podem responder às 
demandas de atuação são, principalmente, os indicadores de atividade física no lazer 
e no deslocamento, pois podem captar mudanças resultantes de políticas públicas 
do setor da saúde, entre outros, além de representarem, de forma mais fiel, as opções 
individuais da prática de atividade física. 
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O monitoramento da prática de atividade física é ainda muito recente no Brasil. 
Países como os Estados Unidos possuem sistemas de monitoramento antigos e 
muito bem delineados. A atividade física de adultos é monitorada continuamente 
pelo Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco Comportamentais – BRFSS 
(Behavioral Risk Factor Surveillance System) (CDC, 2004b; 2005), enquanto os 
níveis de atividade física de jovens são monitorados pelo Sistema de Monitoramento 
de Comportamentos de Risco em Jovens  – YRBSS (Youth Risk Behavior Surveillance 
System) (CDC, 2004a). Outros países desenvolvidos também possuem possibilidade 
de monitorar os níveis de atividade física da população, como Austrália (BAUMAN 
et al., 2003), Suécia (EKBLOM, 2004), Finlândia (LAHELMA et al., 1997), Inglaterra 
(STAMATAKIS; EKELUND; WAREHAM, 2007), Suíça (SURIS et al., 2006), Escócia 
(UITENBROEK; MCQUEEN, 1992) e Dinamarca (WEDDERKOPP et al., 2004).

Uma recente revisão sistemática da literatura sobre tendências temporais de 
atividade física (KNUTH; HALLAL, 2009) detectou ausência de estudos sobre o 
tema em países de renda média ou baixa. O estudo concluiu ainda que, em países 
ricos, o quadro de atividade física está assim estabelecido: em países europeus, a 
atividade física de lazer vem aumentando nos últimos anos, enquanto a ocupacional 
vem reduzindo. Outra constatação é que a atividade física realizada por jovens está 
cada vez menor, tendo como resultado menor aptidão física. 

Estudos locais, Vigitel e Pense

Em estudo epidemiológico realizado na cidade de Pelotas, Rio Grande do 
Sul, Knuth et al. (2009) avaliaram as tendências temporais de atividade física na 
população adulta entre 2002 e 2007. Todos os domínios da atividade física foram 
investigados. A gráfico 1 apresenta o percentual de adultos que não atingiram 150 
minutos por semana de atividade física nos dois inquéritos. Em 2002, 41% dos 
adultos foram considerados insuficientemente ativos. Já em 2007, a prevalência 
aumentou para 52%.
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Gráfico 1 -  Percentual (intervalos de confiança de 95%) de adultos da  
cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, que praticam menos de 
150 minutos por semana de atividade física (2002 e 2007)
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Fonte: (KNUTH, 2010)

Outros dados do mesmo estudo indicam que a diminuição observada nos níveis de 
atividade física dos adultos é devido à redução de grande magnitude na atividade física 
dos níveis socioeconômicos mais baixos, enquanto que não houve mudança no nível 
de atividade física dos grupos socioeconômicos mais elevados no mesmo período.

Esse resultado parece refletir a realidade da cidade com relação à questão da 
atividade física. Até 2010, Pelotas não recebeu financiamento para projetos na área de 
promoção da saúde, especificamente na atividade física. Por isso, o monitoramento 
de atividade física é especialmente importante nessa região. Caso um programa 
populacional de atividade física seja proposto, ou mudanças ambientais significativas 
aconteçam na cidade, é provável que os adultos tornem-se mais ativos. 

Outros aspectos podem contribuir para a mudança do padrão de atividade física 
e o monitoramento desse comportamento é extremamente relevante. O tipo de 
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indicador de atividade física a ser utilizado, bem como o período de repetição da 
coleta, deve ser ajustado a cada realidade. 

O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Doenças e Agravos 
não Transmissíveis  – CGDant, decidiu priorizar o monitoramento dos fatores de 
risco e a proteção para Dant nos últimos anos. Especificamente na área de atividade 
física, o monitoramento tem sido dividido em dois grupos populacionais: adultos 
e escolares.

A prática de atividade física de adultos tem sido monitorada anualmente pelo 
Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico – Vigitel desde 2006. Anualmente, cerca de dois mil adultos 
em cada uma das capitais brasileiras respondem a um questionário telefônico sobre 
saúde. No bloco de atividade física, os indivíduos são questionados sobre atividade 
física no lazer, no ambiente doméstico, no trabalho e como forma de deslocamento. 

A gráfico 2 traz o percentual de indivíduos que atingem as recomendações para 
a prática de atividade física no lazer, entre 2006 e 2008, nas capitais e no Distrito 
Federal. Nos homens, apesar de leve aumento entre 2006 e 2007, no ano de 2008 a 
atividade física no lazer teve sua prevalência reduzida, sendo praticada por 15% dos 
brasileiros. Já entre as mulheres, o quadro permaneceu mais estável nesses três anos. 
Mesmo que as mulheres tenham praticado menos atividade física no lazer que os 
homens, esse valor oscilou em torno dos 12% no período considerado. 
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Gráfico 2 -  Percentual de indivíduos ativos no lazer em capitais  
brasileiras e no Distrito Federal, de 2006 a 2008

14,9
15,5

15,0

18,3
19,3

15,5

11,9 12,3 12,0

0

5

10

15

20

25

Total Homens Mulheres

%
 a

tiv
os

 
no

 la
ze

r

2006 2007 2008

Fonte: (VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS 
CRÔNICAS POR INQUÉRITO TELEFÔNICO –  VIGITEL 2006, 2007, 2008)

Os dados dos inquéritos telefônicos serão comparados com informações de inquérito 
domiciliar a cada cinco anos. Em 2009, por exemplo, a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – Pnad coletou informações sobre a prática de atividade física, de forma 
que os dados poderão ser comparados aos observados no Vigitel (MALTA et al., 2009). 

Com relação aos escolares, a Pesquisa Nacional sobre a Saúde do Escolar – Pense foi 
realizada, pela primeira vez, em 2009, e será repetida a cada dois anos. Foram visitadas 
escolas públicas e privadas das capitais e do Distrito Federal. No estudo, escolares do 9o  ano 
do ensino fundamental respondem a um questionário com aspectos comportamentais e 
de saúde. O questionário é autoaplicado, contém um bloco específico sobre a prática de 
atividades físicas e busca informações sobre o modo de deslocamento para a escola e as 
demais atividades físicas realizadas dentro e fora da escola. 
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Os resultados do primeiro inquérito mostram que 56,2% dos jovens do sexo 
masculino foram considerados ativos (300 minutos de atividade física na última 
semana). Entre as jovens, o percentual de atividade física foi de 31,3%. Entre os 
jovens entrevistados da rede privada de ensino, 45,1% foram considerados ativos. 
Nos escolares da rede pública, a prevalência de atividade física foi de 42,6%. A seguir, 
tem-se uma descrição da prática de atividade física (inativos, insuficientemente 
ativos e ativos) por jovens escolares brasileiros, conforme regiões. 

Gráfico 3 -  Proporção de jovens inativos, insuficientemente ativos  
e ativos conforme regiões do Brasil
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CONSIDERAçõES FINAIS

A experiência dos inquéritos até aqui realizados é indispensável para que 
projetos de promoção da saúde e programas de atividade física sejam monitorados 
permanentemente. Monitoramento e avaliação caminham juntos e uma prática 
pode fortalecer e induzir à outra. Como já mencionado, é necessário considerar 
o contexto de aplicação, pois o tipo de trabalho, recursos, territorialidade, apoio 
técnico e outros aspectos precisam ser elencados no desenho da análise. 

No conjunto dos benefícios da prática de análise de situação de saúde e monitoramento 
estão: melhoria na qualidade e na ampliação de fontes de dados (DUARTE, 2003), 
produção sistemática de indicadores, análise de cenários de tendências, uso de evidências 
na gestão em saúde e na avaliação de ações, gestão e programas. 

O conhecimento de informações em diferentes estados e municípios 
pequenos será importante para a comparabilidade dos indicadores de 
atividade física. A divulgação das experiências junto ao serviço de saúde 
pode estimular localidades com maiores dificuldades e pouca experiência na 
pauta. O fortalecimento da pesquisa na área servirá para a avaliação indireta 
de programas, conhecimento das tendências temporais e documentação de 
informações para comparabilidade com estudos mundiais.
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IntRODuçãO

 A Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal de Recife desenvolveram, 
a partir de 2002, o Programa Academia da Cidade – PAC. O programa é de base 
comunitária e tem o objetivo de estimular a prática da atividade física e promover 
a qualidade de vida junto à população. O PAC está articulado com o programa 
Saúde da Família e com a área de Saúde Mental e tem investido na infraestrutura da 
cidade, recuperando espaços físicos em praças, parques, jardins e praias, tornado-os 
acessíveis para a população. 

Atualmente, 16 espaços urbanos são polos do Programa Academia da Cidade, 
contando, também, com espaços específicos para usuários da rede de atenção à saúde 
mental. O programa funciona de manhã e à tarde e tem sido muito bem avaliado 
pela população e pela vizinhança das áreas dos polos. Profissionais especializados 
conduzem as atividades físicas nos espaços urbanos, incentivando e orientando a 
população durante as práticas. 

Este capítulo descreve a avaliação conduzida por meio de parceria que envolveu o 
Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, o Centers for Disease Control – 
CDC, a Universidade Federal de Pelotas – UFPel, a Universidade de São Paulo – USP, a 
Universidade Federal de São Paulo – Unifesp e a Saint Louis University – EUA. Foram 
desenhados estudos avaliativos, qualitativos e quantitativos com diferentes abordagens 
metodológicas. Foram realizados: um inquérito telefônico, no qual foram entrevistadas 
duas mil pessoas em Recife, conduzido pelo CDC, pela St. Louis University e pela 
Unifesp; um estudo utilizando instrumento de avaliação de espaços abertos, o System 
for Observing Play and Recreation in Communities – Soparc, também conduzido 
pelo CDC, pela St. Louis University e pela Unifesp; um estudo quali-quantitativo, 
entrevistando usuários e não usuários, e outro em que foram entrevistados trabalhadores 
do programa, ambos conduzidos por UFPel, USP e Ministério da Saúde/Secretaria de 
Vigilância em Saúde; e um estudo qualitativo de levantamento histórico do programa, 
conduzido pelo CDC e Unifesp. A seguir, serão descritos os principais resultados.
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Experiências avaliativas

Estudo qualitativo do histórico do programa

Nesta seção, são descritos os antecedentes do Programa Academia da Cidade, 
de Recife-PE. Cabe destacar a importância dos programas Viva Melhor e Exercício 
e Saúde na concepção do PAC. O projeto Viva Melhor foi lançado, em 1987, como 
um projeto-piloto no Parque da Jaqueira. O objetivo era proporcionar à população 
local sessões de ginástica aeróbica e atividades de lazer como forma de incentivar 
a prática de atividade física regular e permanente, a fim de melhorar a saúde e a 
qualidade de vida da comunidade.

Finalizado o projeto-piloto, com o apoio da Fundação de Desenvolvimento dos 
Esportes em Pernambuco – Fundespe, foram implementados locais de acesso a 
essas práticas, denominados polos. Assim, surgiu o polo da Praia de Boa Viagem 
(1987), que funcionava de manhã e à tarde/noite, atendendo aproximadamente 90 
pessoas por hora/aula. As aulas de ginástica eram ministradas na areia da praia, 
conforme a maré, ou no calçadão. O crescimento do Programa incentivou a criação 
de outros polos no ano seguinte, nas praças do Engenho do Meio e Jardim São 
Paulo (1988), que mantinham os mesmos moldes do projeto-piloto. O programa foi 
extinto em 1992.

Em 1996, foi estabelecida parceria entre a Secretaria de Saúde – SS/PMR e a 
Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco – Esef/UPE, 
que resultou na criação de um projeto baseado na experiência do Viva Melhor, 
intitulado: Exercício e Saúde (1996). Esse projeto foi desenvolvido no Parque da 
Jaqueira, na Praça Jardim São Paulo, na Praça Hipódromo e na sede da Universidade. 

A Prefeitura Municipal de Recife – PMR partiu das experiências anteriores e, 
em parceria com a UPE, criou o PAC, em 2002. O programa foi instalado em polos 
da cidade, readequando as estruturas físicas dos parques, dos jardins e das praças, 
requalificando os espaços públicos de lazer e instituindo políticas de saúde pública 
e participação comunitária alinhadas com a gestão municipal.
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O PAC ampliou os objetivos dos dois programas anteriores com base política e 
apoio financeiro mais sólidos.Também promoveu, garantiu e ampliou a participação 
das comunidades no processo gestor do programa, representando eixo fundamental 
de promoção da saúde e prevenção primária de doenças crônicas. Criou polos 
especiais para a população com doenças crônicas, como cardíacos e pacientes de 
saúde mental, e institucionalizou a atividade do profissional de educação física como 
agente de saúde pública, com portarias que instituíram essa posição nos quadros 
funcionais de saúde da Prefeitura Municipal de Recife. 

Estrutura e funcionamento do PAC

Profissionais de educação física e nutrição desenvolvem, de segunda a sexta-feira, 
atividades como aulas de dança, orientação para caminhada, avaliação física, prescrição 
de exercício físico e avaliação/orientação nutricional em espaços especialmente 
construídos para tal fim, denominados polos. Os profissionais de educação física também 
complementam sua carga horária de trabalho atuando nos Centros de Atenção Psicossocial 
– Caps ao Álcool, às Drogas e ao Transtorno, desenvolvendo atividades adaptadas.

As atividades desenvolvidas pelos profissionais do programa permitem o 
acesso de todos – jovens, adultos e idosos, não sendo necessários exames clínicos 
ou avaliação física para iniciar a participação em uma das seis turmas formadas 
diariamente em cada polo, nos horários das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.  
Os polos estão distribuídos nas seis regiões político-administrativas do município, que 
correspondem ao mesmo número de distritos sanitários da rede de saúde municipal. 

A implantação de um polo observa os seguintes critérios: demanda do orçamento 
participativo, situação de vulnerabilidade social, cobertura da atenção básica, 
existência de espaço público para potencial implantação do polo e distribuição 
espacial da mortalidade por Doenças e Agravos não Transmissíveis – Dant.

Avaliação quali-quantitativa com usuários e não usuários do programa

O Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas – UFPel 
e a Universidade de São Paulo – USP, conduziu estudo quali-quantitativo com usuários, 
não usuários e profissionais envolvidos no programa (HALLAL et al., 2009; 2010). O 
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estudo quantitativo foi realizado com delineamento transversal e foram selecionados 
para a pesquisa quatro polos do PAC Recife, sendo dois localizados em áreas ricas 
da cidade e outros dois, em áreas pobres. Além disso, foram selecionados dois polos 
com grande número de usuários e dois com menor número. Os selecionados foram: 
Parque da Jaqueira, Lagoa do Araçá, Sítio da Trindade e Avenida do Forte. 

A população de usuários do estudo foi constituída por todos os que utilizamos 
quatro polos selecionados. Adicionalmente, para cada usuário (caso), foi entrevistado 
um não usuário (controle). Os não usuários foram pareados aos casos quanto à 
vizinhança, sexo e idade (± 5 anos). A partir dos dados cadastrais, os avaliadores 
iam ao endereço do usuário e entrevistavam o vizinho do domicílio à esquerda. 
Caso o vizinho não contemplasse os critérios preestabelecidos, seguia-se até que 
fosse localizado um não usuário que atendesse aos critérios de inclusão.

As informações foram coletadas por meio de dois questionários. O dos usuários 
continha informações sobre: conhecimento, participação e grau de satisfação 
com o programa, percepção de segurança no polo e percepção de saúde, além de 
informações sociodemográficas. Já o questionário dos não usuários informava 
sobre: conhecimento e informação a respeito do programa, barreiras percebidas 
para a prática de atividade física e percepção de saúde.

No total, foram entrevistados 277 usuários e 277 não usuários, totalizando 554 
indivíduos (89% mulheres). A idade média dos usuários do programa foi de 50 
anos (Desvio Padrão = 14) e dos não usuários, de 49 anos (Desvio Padrão = 16). 
Verificou-se maior quantidade de usuários nos polos da Jaqueira (n=75), Sítio da 
Trindade (n=89) e Lagoa do Araçá (n=71), em comparação ao polo Avenida do 
Forte (n=42). 

Entre os não usuários, 22% nunca ouviram falar do programa; 54,3% o conhecem 
por terem visto um polo, enquanto 22% souberam do programa por meio de outra 
pessoa. Entre os que já participaram do programa, 91% deixaram de participar 
por motivos pessoais e apenas 9% por motivos relacionados ao programa. Entre as 
causas relatadas, falta de tempo (38%), presença de doenças (16%) e distância até 
o polo (16%) foram as mais frequentes. O horário das aulas (6%), a percepção de 
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que o programa era fraco (3%) e a falta de material (3%) foram os outros motivos 
relatados para a desistência do programa.

Quando perguntados sobre o que seria necessário para frequentarem o programa, 
os não usuários relataram principalmente: ter mais tempo (32%), ter vontade, 
disposição e incentivo (17%) e criação de polos mais perto de suas residências (7%). 
Apenas 5% relataram não ter interesse em participar do programa.

Entre os usuários, a maioria relatou que ficou sabendo do programa por ter visto 
um polo (65%) ou por meio de outra pessoa (29%). Quando perguntados sobre a 
principal razão para a participação no programa, 66% responderam que o principal 
motivo era a melhoria da saúde. O tempo médio de participação dos usuários 
no programa foi de 28 meses (Desvio Padrão = 23). Em relação à participação, a 
maioria frequenta os espaços do PAC quatro vezes ou mais por semana. Quando 
questionados com a pergunta: “Você se considera participante da construção 
das atividades desenvolvidas no polo?”, um pouco mais da metade dos usuários 
(57%) afirmaram que não. Seis em cada dez usuários relataram que já conheciam 
participantes do PAC antes de começarem a praticar as atividades.

O tempo médio gasto pelos usuários para se deslocar de sua residência até o polo 
foi de 15 minutos (Desvio Padrão = 10). A maioria relatou ir a pé (79%). Outras 
formas de deslocamento citadas foram ônibus (9%), carro (7%) e bicicleta (4%). 
Quando perguntados: “Você modificou o consumo de cigarros após participar 
do programa?”, 79% relataram nunca ter fumado, 2% disseram ter parado de 
fumar após entrar no programa e 19% referiram não ter modificado o consumo. 
Em relação à alimentação, 48% afirmaram ter modificado a alimentação após o 
ingresso no programa.

Na avaliação dos usuários, apenas 1,1% relatou que o programa não alcança os 
objetivos, enquanto 64% acreditam que alcança totalmente e 35%,parcialmente. 
Quando avaliado o grau de satisfação com o programa, 73% dos usuários relataram 
grau elevado (alto ou muito alto); 23%,satisfação média; e apenas 4% consideraram 
baixo ou insatisfatório.
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Quando perguntados: “Se você pudesse modificar algo no programa, o que 
seria?”, 61% responderam que melhorariam a estrutura, incluindo aquisição de 
mais e novos materiais, enquanto 12% não modificariam nada. Outras mudanças 
sugeridas frequentemente foram: maior divulgação (6,5%) e melhoria da qualidade 
das aulas (8,7%). Quando perguntados: “Em sua opinião, quais as perspectivas para 
o Programa Academia da Cidade?”, apenas 6% acreditam que o programa tende 
a acabar, enquanto 39% acreditam que tende a se manter como está e 55%, que o 
programa crescerá.

O percentual de pessoas com percepção de saúde excelente ou muito bom foi 
similar entre usuários e não usuários do programa (Gráfico 4). Já o percentual de 
indivíduos com percepção de saúde regular ou ruim foi significativamente maior 
entre os não usuários (45%) do programa, em comparação aos usuários (29%).

Gráfico 4 -  Percepção de saúde dos usuários e não usuários do  
Programa Academia da Cidade em Recife

Muito Excelente

Não usuário Usuário

BoaRegularRuim

Fonte: (HALLAL et al., 2009)
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Avaliação quali-quantitativa com profissionais do programa

No mesmo estudo coordenado pela UFPel e pela USP também foram entrevistados 
os profissionais que atuam no PAC Recife (HALLAL et al., 2009). No estudo 
quantitativo, foi aplicado um questionário contendo perguntas abertas e fechadas 
com todos os 12 profissionais que atuavam nos quatro polos no momento da coleta 
de dados. No estudo qualitativo, foram realizadas sete entrevistas individuais, 
com duração média de 30 minutos cada, sendo duas em cada polo, com exceção 
do Parque da Jaqueira, no qual foi realizada apenas uma entrevista. As entrevistas 
qualitativas foram gravadas e, posteriormente, transcritas. 

Os dados indicam que, para todos os profissionais entrevistados, o PAC Recife 
estimula os usuários a gostarem da prática de atividade física e adotá-la no dia a dia. 
Quanto ao impacto sobre a saúde da população, apenas um profissional o considera 
baixo, oito disseram que é moderado e três, que é alto.  

As maiores dificuldades do PAC Recife, segundo os profissionais entrevistados, 
dizem respeito à dificuldade do programa para atrair pessoas. Outra questão 
mencionada foi a dificuldade de manutenção de materiais. A falta de divulgação foi 
citada por todos os profissionais do polo da Jaqueira e por um dos professores da 
Avenida do Forte. 

Dos 12 entrevistados, nove relataram que o programa exige conhecimentos 
novos para atuar na função. Em relação ao futuro do programa, nove profissionais 
relataram que ele tende a crescer. Apenas no polo Avenida do Forte, dois dos três 
profissionais acreditam que o programa tende a se manter como está. Todos os 
profissionais dos polos Avenida do Forte e Sítio da Trindade consideram o programa 
muito importante para a comunidade. Já nos polos da Jaqueira e Lagoa do Araçá, 
um profissional de cada polo considera o programa muito importante e dois, de cada 
polo, o consideram importante. Apenas um profissional relatou não estar satisfeito 
com o trabalho no PAC, enquanto oito relataram estar com satisfação elevada e dois 
com satisfação bastante elevada.

Quando perguntados sobre o que é mais importante no programa, metade dos 
profissionais relatou ser o estímulo para que a população adote um estilo de vida 
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saudável, além da socialização e da integração. Outros aspectos a serem destacados 
foram: requalificação do ambiente, oferta de aulas de ginástica gratuita e ampliação 
do número de usuários, trabalho interdisciplinar, encaminhamento dos alunos para 
postos de saúde, interação dos professores com os alunos em relação ao estilo de 
vida, oportunidades de lazer e de cuidados para toda a população, democratização 
do acesso à prática da atividade física e o fato de tornar as pessoas mais conscientes 
do seu papel de cidadãos.

A amostra qualitativa, composta por sete entrevistas, foi analisada a partir de 
três categorias: impacto, dificuldades e envolvimento comunitário. Com relação ao 
impacto do PAC na cidade de Recife, os dados evidenciam diversidade de opiniões, 
com baixa proporção de respostas em cada uma das categorias apontadas. Do ponto 
de vista das dificuldades, destacaram-se: aquisição/manutenção de materiais (71%), 
formação/capacitação profissional (57%) e violência no local das atividades (57%). 
Os dados apontam para forte envolvimento comunitário nas atividades festivas/
passeios (86%) e nas atividades durante as aulas/palestras (71%), realizadas durante 
a semana.

Inquérito telefônico

Um inquérito telefônico de base populacional e com amostra aleatória foi 
realizado com adultos moradores da cidade de Recife, sob coordenação do projeto 
Guia (SIMÕES et al., 2009). O principal objetivo do inquérito era comparar os níveis 
de atividade física no lazer entre pessoas que haviam sido expostas ao PAC Recife 
e as que não foram expostas ao programa. As principais categorias de exposição 
foram: ter participado do programa no passado, participar atualmente, ter visto 
alguma atividade do programa ou ter ouvido falar e morar próximo a um polo.  
A tabela 1 resume os principais achados do estudo.

 Indivíduos que participam ou participaram do PAC têm probabilidade 3,1 
vezes maior de praticar atividade física no período de lazer, durante 150 minutos 
por semana, ou mais, que aqueles que nunca fizeram parte do programa. No que 
se refere à caminhada, a chance da prática, durante pelo menos 150 minutos por 
semana, é 2,7 maior para os frequentadores do programa que para aqueles que 
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nunca participaram do PAC Recife. O fato de morar próximo a um polo não mostrou 
qualquer associação com a probabilidade de praticar atividade física em geral ou, 
especificamente, caminhada no tempo livre. Por fim, ter visto alguma atividade, ou 
ter ouvido falar do programa, esteve associado ao dobro da possibilidade de atingir 
150 minutos por semana de atividade física no lazer ou caminhada especificamente. 
Essas associações entre exposição ao PAC Recife e aumento de atividade física de 
lazer são independentes de idade, sexo, cor de pele, escolaridade e outros fatores 
influenciadores da atividade física no lazer.

tabela 2 -  Associação entre diversas formas de exposição ao  
Programa Academia da Cidade em Recife e níveis de atividade 
física, especificamente caminhada no período de lazer

Exposição ao PAC Recife

AF* no período de 
lazer

≥150 min/sem

Caminhada no 
período de lazer

≥150 min/sem

Participação no PAC

Nunca 1,0 (REF**) 1,0 (REF)

Atual ou passada 3,1 (1,8-5,5) 2,7 (1,6-4,9)

Morar próximo a um polo

Não 1,0 (REF) 1,0 (REF)

Sim 1,1 (0,8-1,5) 1,1 (0,8-1,6)

Ter visto alguma atividade ou ter ouvido falar do PAC

Não 1,0 (REF) 1,0 (REF)

Sim 1,9 (1,3-2,6) 2,0 (1,1-3,5)

Fonte: (SIMÕES et al., 2009)
Notas: *AF = Atividade física.
**REF = Grupo utilizado como referência. 
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Estudo de observação de espaços públicos

Estudo utilizando o método System for Observing Play and Recreation in 
Communities – Soparc (PARRA et al., no prelo) também foi conduzido na cidade 
de Recife. O Soparc é um instrumento que possibilita observar a prática de atividade 
física e definir as características dessa prática em espaços como praças, jardins, 
ginásios, entre outros. O instrumento permite medir se há a prática de atividade 
física ou se há sedentarismo e possibilita quantificar os participantes quanto ao sexo 
e à idade. Assim, são identificados os quantitativos dos usuários e o modo de uso 
dos espaços, se lazer ativo ou passivo (sedentários). 

Foram observadas cinco áreas da cidade com polos do PAC Recife e cinco sem 
polos do programa. Cada um dos locais foi visitado quatro vezes por dia em um 
período de quatro semanas, totalizando 14 dias de visitação. Um total de 32.974 
pessoas foram observadas em 5.589 visitas a 128 áreas-alvo. Os locais do PAC foram 
observados em horários e dias em que não havia o desenvolvimento das atividades 
do programa.

Houve maior proporção de usuários do sexo feminino e de idosos no PAC. Nos 
locais com polos do programa, a proporção de pessoas praticando atividades físicas 
vigorosas foi muito superior (25%) ao observado nos locais sem polos do programa 
(10%). Usuários dos espaços com PAC têm mais atividade física vigorosa do que 
nos outros parques, onde há mais atividade passiva (atividades sedentárias, como 
leituras, contemplação, descanso).  
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Gráfico 5 -  Prática de atividade física em parques de Recife com  
e sem o Programa Academia da Cidade
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Fonte: (SOPARC, 2007)

COnsIDERAçõEs FInAIs

O conjunto das avaliações realizadas permite concluir que o PAC está satisfazendo 
seus usuários, os quais têm menor chance de perceberem sua saúde como ruim ou 
regular se comparados aos não usuários do programa. Um percentual relevante dos 
não usuários conhece o programa, o que mostra sua visibilidade para a comunidade 
da cidade. Diversas formas de exposição ao programa mostram-se associadas 
com altos níveis de atividade física no período de lazer. Nos locais com polos do 
programa, a proporção de pessoas praticando atividades físicas vigorosas foi superior 
ao observado nos locais que não possuem polos.

A experiência avaliativa de Recife mostrou a importância de combinar 
métodos qualitativos e quantitativos na avaliação de programas de promoção 



Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no Brasil

87Secretaria de Vigilância em Saúde/MS    |

à saúde complexos e com diversos componentes. Uma dificuldade no processo 
avaliativo em Recife foi a não existência de informações prévias à implantação do 
programa ou de uma linha de base que permitisse avaliar seus impactos . Optou-
se, portanto, por amplo conjunto de metodologias avaliativas, visando mensurar 
essas diferentes dimensões e captar informações oriundas de diferentes atores 
envolvidos no processo.

Os inquéritos populacionais possibilitaram medir a influência do programa 
e a sua capacidade de incentivar  as pessoas a praticarem mais atividade 
física. Os demais estudos complementaram essas evidências e confirmaram a 
importância da estratégia segundo os diferentes atores (usuários, não usuários, 
trabalhadores). As diferentes abordagens metodológicas aqui apresentadas 
foram articuladas e serviram de modelo para a aplicação em outros locais, como 
Aracaju e Vitória. Busca-se, dessa forma, definir um modelo e instrumentos 
avaliativos que poderão ser utilizados em outras cidades e estados. 

Além disso, o processo avaliativo mostrou a importância na articulação de 
parcerias interinstitucionais, combinando apoio logístico e orçamento, trocas de 
experiências, coordenando os diversos atores e instituições, visando possibilitar 
a potencialidade dos processos avaliativos. As definições metodológicas foram 
precedidas de reuniões presenciais, teleconferências e correspondências 
eletrônicas, possibilitando às instituições e aos parceiros, de diferentes localidade 
e países, partilharem de processos harmônicos e construtivos, que resultaram em 
um produto muito valioso: a demonstração da efetividade do Programa Academia 
da Cidade de Recife.

O programa tem servido de inspiração para diversas cidades no País e também 
nos Estados Unidos. O PAC será reproduzido pelo CDC na cidade de San Diego, 
Califórnia, pelo seu caráter inovador,em função de a experiência avaliativa 
demonstrar sua efetividade. Estes fatos mostram a importância do investimento 
da avaliação dos programas, definindo essa prioridade ainda no processo 
de planejamento.



Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no Brasil

88 |    Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

Fica o agradecimento à Secretaria Municipal de Saúde pelo apoio no processo 
avaliativo, possibilitando aos pesquisadores atuarem de forma independente e 
autônoma, e também aos profissionais, aos usuários e à população de Recife pela 
participação no processo. 

Finalmente, destaca-se o empenho dos gestores públicos, em especial da 
direção da Secretaria Municipal de Saúde de Recife, que se comprometeu com 
o desenvolvimento do programa, garantindo recursos financeiros, materiais 
e humanos.

Programas bem estruturados e consolidados, como o PAC Recife, constituem 
patrimônio não apenas para a população de Recife, mas também servem de exemplo 
para o País e para o mundo. A avaliação agrega evidências e confirma a importância 
da difusão de boas práticas. 
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INTRODUÇÃO

O presente capítulo trata das experiências de criação, implantação e avaliação 
de um programa comunitário para a promoção de atividades físicas na cidade de 
Curitiba-PR. O CuritibAtiva é um amplo programa de promoção de atividades 
físicas definido pelos seus criadores como uma ideia que se transformou em ações 
que subsidiaram o desenvolvimento de uma política para a promoção da saúde por 
meio da atividade física para a cidade de Curitiba (CASSOU et al., 2008). O principal 
objetivo do programa consiste em orientar a população sobre a importância da 
atividade física como instrumento para a promoção da saúde e melhoria da 
qualidade de vida (GRANDE et al., 2008). 

Da mesma maneira que outros programas de promoção de atividades físicas 
e de saúde no Brasil, o CuritibAtiva ainda não havia sido avaliado de maneira 
sistemática e, por essa razão, a sua efetividade e a possibilidade de replicação em 
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outros contextos são desconhecidos até o presente momento. Dessa maneira, os 
resultados e as informações aqui apresentados são muito importantes por descrever 
os antecedentes e as características do ambiente local que propiciaram criação, 
implantação e consolidação do programa.

Em grande parte, as informações sobre o contexto, a estrutura e o impacto 
do programa CuritibAtiva descritas neste texto são resultado de um conjunto de 
levantamentos com abordagens quanti-qualitativas realizado ao longo dos últimos 
anos por uma rede de parceiros como Projeto Guia, Ministério da Saúde e secretarias, 
Prefeitura Municipal de Curitiba e Grupo de Pesquisa em Atividade Física e 
Qualidade de Vida da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – GPAQ-PUCPR. 
As próximas seções descrevem os resultados obtidos com esses levantamentos.

Contextualização e estrutura do programa: conhecendo a história

Os antecedentes do CuritibAtiva

O programa CuritibAtiva é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer – Smel, da cidade de Curitiba-PR (SAWAF; CASSOU, 2005). No entanto, o 
seu surgimento é resultado, entre outros aspectos, do desenvolvimento de diversos 
programas promovidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Tais programas 
têm em comum o objetivo de promover a saúde da população, são exemplos os 
programas Cidadão Saudável e Pausa para a Qualidade.

Como parte do Cidadão Saudável, a Smel foi responsável pela intervenção 
chamada Movimento e Saúde,executada em duas frentes de trabalho: inserções 
diárias na programação de rádio, com dicas para a prática de atividade física 
(programa Rádio Saudável); e estímulo para as atividades físicas nas escolas (Escola 
Saudável) (CASSOU et al., 2008; SAWAF; CASSOU, 2005; GRANDE, 2008). 

O programa Pausa para a Qualidade contribuiu para o surgimento do CuritibAtiva 
ao demonstrar que os servidores da Prefeitura Municipal de Curitiba tinham pouco 
conhecimento sobre atividade física como instrumento de prevenção e promoção 
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da saúde (SAWAF; CASSOU, 2005). Na mesma época, uma pesquisa nacional 
apontou que a cidade de Curitiba era uma das que apresentavam maiores níveis de 
doenças coronarianas no País (LOTUFO, 1998). As circunstâncias exigiam que o 
poder público assumisse algumas iniciativas para melhorar a saúde da população, 
o que veio ao encontro do crescente interesse da equipe da Smel para, por meio 
da atividade física, promover a saúde, chamando a atenção da população para a 
necessidade de conhecer o benefício que as atividades físicas podem representar 
para a saúde e para a qualidade de vida (GRANDE, 2008; SAWAF, 2008).

O propósito inicial dos idealizadores era coletar informações sobre o nível de 
atividade física e outros hábitos da população, o que não foi possível, de imediato, 
por motivos de logística. Anos mais tarde, no entanto, tal propósito materializou-
se por meio do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico – Vigitel (SAWAF, 2008).

O início do CuritibAtiva: informando o cidadão

O programa CuritibAtiva foi lançado em um parque da cidade (Parque Barigui) no 
dia 17 de maio de 1998, com diversas atividades, entre elas, a distribuição de materiais 
informativos que tratavam de diversos temas relacionados à saúde e à prática de atividades 
físicas (WALTER, 2004). Os panfletos possuíam títulos sugestivos como: “mexa-se”, 
“alongue-se”, “perda de peso”, “construindo a força” e “asma” (CASSOU et al., 2008).

Após o evento inicial a distribuição continuou em escolas públicas e privadas, 
empresas, órgãos públicos, feiras de rua, centros comerciais, estádios de futebol 
e centros de esporte e lazer da prefeitura – CEL. Entre 1998 e 2000, o programa 
distribuiu 232 mil panfletos (WALTER, 2004). Para analisar o impacto da distribuição 
desses panfletos no conhecimento e no comportamento da população curitibana, 
foram entrevistadas 1.161 pessoas entre os meses de outubro e novembro de 1999.  
Os resultados desse levantamento demonstraram que 17% dos entrevistados 
afirmaram ter lido ao menos um dos panfletos e 33% tinham realizado mudanças 
positivas nos seus comportamentos relacionados à prática de atividades físicas 
(CASSOU et al., 2008; SAWAF; CASSOU, 2005).
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A implementação das atividades físicas no CuritibAtiva

Além de informar a população, o programa CuritibAtiva começou a implementar e 
apoiar atividades físicas sistemáticas promovidas pela Smel, como condicionamento 
físico, ginástica para a terceira idade, hidroginástica, lazer comunitário, dança de 
salão, corridas de rua, jogos escolares, além de eventos comunitários nos finais de 
semana (CASSOU et al., 2008; GRANDE, 2008).

Para melhor atingir a população, mesmo no período de férias, o programa 
lançou, em 1999, o CuritibAtiva Verão, que consistia em atividades com 
orientação e música nos parques, nas praças, nos estacionamentos e nos Centros 
de Esporte e Lazer da Cidade. Este programa foi o precursor dos “aulões de 
ginástica” que ocorrem atualmente nos diversos centros esportivos da cidade 
(SAWAF; CASSOU, 2005).

Devido à falta de informação acerca dos indicadores de saúde e do 
condicionamento físico dos participantes, o CuritibAtiva criou, em 2001, um 
protocolo para a avaliação da aptidão física de adultos com idade entre 18 e 59 anos. 
A avaliação consistia no levantamento de variáveis antropométricas e fisiológicas 
e no encaminhamento dos participantes para um dos Centros de Esporte e Lazer 
para acompanhamento no futuro. Em 2003, devido ao sucesso desse protocolo, o 
programa Idoso em Movimento desenvolveu um protocolo específico para avaliar a 
aptidão física de pessoas com mais de 60 anos.

Para atender aos participantes do programa Centro de Aperfeiçoamento de 
Talentos Esportivos – Cates, foram desenvolvidos em 2003um projeto de inicialização 
para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos, em diversas modalidades 
esportivas, e um protocolo para a avaliação dos participantes. Para as crianças e os 
adolescentes com IMC de 30kg/m2, ou superior, foram incluídos testes de colesterol 
e de glicose sanguíneos (CASSOU, 2008).

Em 2004, após o esgotamento dos panfletos, o programa criou o Guia para a 
Atividade Física, um manual com conceitos e dicas de comportamentos saudáveis, 
instruções de como iniciar atividades físicas, uso da frequência cardíaca como 
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indicador de intensidade e  interpretação do índice de massa corporal. O guia 
proporcionava conceitos e exercícios para a flexibilidade, coordenação motora e 
força. O programa produziu ainda outro documento denominado Dicas de Saúde 
para o Idoso (SAWAF; CASSOU, 2005).

O programa CuritibAtiva registrou suas experiências em dois livros. O primeiro 
foi editado, em 2005, com o título CuritibAtiva: gestão das cidades voltada à 
promoção da atividade física, esporte, saúde e lazer e o segundo, em 2008, com o 
título CuritibAtiva: política pública de atividade física e qualidade de vida de uma 
cidade (GRANDE, 2008; KRUCHELSKI; RAUCHBACH, 2005).

A ampliação das ações do CuritibAtiva na comunidade

Em junho de 2006, o programa criou uma nova forma de participação, os 
“mutirões da cidadania”, que representaram o esforço do governo municipal focado 
em ações para diminuir as desigualdades sociais e fortaleceras políticas públicas 
que podem impactar positivamente no desenvolvimento das comunidades e nos 
indicadores de saúde e qualidade de vida da população. É uma política intersetorial, 
parte de ampla política de promoção de saúde pertencente à Secretaria Municipal de 
Saúde (KREMPEL; PILOTO; POLETTO, 2008).

Os mutirões da cidadania consistem em eventos semelhantes às feiras livres 
onde as pessoas podem encontrar serviços como confecção de documentos, 
aconselhamento nutricional, corte de cabelos e orientação financeira e 
vocacional. No Estande da Saúde, o programa oferece avaliação da pressão 
arterial, do colesterol, da glicose, mensuração do peso e da estatura e cálculo 
do índice de massa corporal, além da mensuração do perímetro da cintura, 
flexibilidade e força muscular. O evento ocorre durante os fins de semana 
e atende a uma demanda espontânea, o que faz com que a comparação 
com outras populações ou informações, como as do Vigitel, seja difícil ou 
impossível. Outro problema consiste em que muitas pessoas que frequentam 
os mutirões da cidadania o fazem por  algum problema de saúde ou para 
receber aconselhamento ou tratamento.
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O programa na política de promoção de atividade física da cidade

O CuritibAtiva é um programa especial de promoção, orientação e avaliação da 
atividade física que objetiva atingir toda a população da cidade por meio de diversas 
iniciativas. As ações do programa estão relacionadas na Lei no 9.942, de 29 de agosto 
de 2008, que define a política da Secretaria de Esporte e Lazer para “promover a 
prática de esportes, lazer e atividades físicas para desenvolver as potencialidades 
dos seres humanos, objetivando o bem-estar, a promoção e inclusão social e a 
consolidação da cidadania”. O capítulo IV, Art. 5, subseção IV da lei, especifica 
as ações da prefeitura para a atividade física: criar uma rede de cuidados para a 
população de Curitiba por meio da informação, do aconselhamento, do incentivo 
e de oportunidades para a prática de atividades físicas, objetivando mudanças de 
comportamento (PMC, 2000).

A inserção na comunidade: conhecendo o impacto do programa

Apesar de as iniciativas para promoção da atividade física não serem recentes 
no Brasil (VENTURIM, MOLINA, 2005; GRANDE et al., 2008), a ausência de 
avaliações ou, ainda, problemas de cunho metodológico do processo de avaliação 
têm limitado o entendimento da abrangência e da efetividade dessas iniciativas 
(HOEHNER et al., 2008). Nesse sentido, a realização de pesquisas com metodologias 
adequadas que possam avaliar os efeitos e melhorar os programas existentes tem se 
tornado prioridade.

Iniciativas nesse sentido, de âmbito nacional (HALLAL et al., 2009) e internacional 
(SIMÕES et al., 2009), têm sido direcionadas para avaliar programas de atividades 
físicas oferecidos para a comunidade. Nesse contexto, os programas oferecidos pela 
Prefeitura Municipal de Curitiba – PMC têm recebido especial atenção.

Os programas para promoção de atividade física na cidade de Curitiba, como 
descrito previamente, são ofertados pela Secretaria Municipal da Saúde, assim como 
pela Secretaria Municipal de Esporte e lazer. Devido à grande quantidade de serviços 
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disponibilizados por diferentes secretarias, a compreensão do funcionamento das 
atividades e a metodologia para avaliação destas aumentam o grau de dificuldade e 
de complexidade. Portanto, para uma avaliação mais completa e que contemple os 
serviços possíveis, necessita-se de diferentes abordagens.

Foi nesse contexto que se desenvolveu a avaliação do programa na Cidade 
de Curitiba, composta de uma série de estudos que empregaram abordagens 
próprias. De um modo geral, as metodologias aplicadas buscaram responder às 
seguintes perguntas:

a) A população conhece os programas e os serviços para promoção de atividade 
física ofertados pela PMC?

b) Qual a participação da comunidade nos programas?

c) Quais os programas/serviços mais utilizados?

d) Como as estruturas disponíveis para prática de atividade física são utilizadas?

Para tanto, foram desenvolvidos quatro estudos: a) inquérito telefônico;  
b) inquérito domiciliar com residentes próximos aos CEL; c) levantamento junto aos 
usuários de parques e de praças da cidade; e d) observação sistemática dos usuários 
e das atividades realizadas em parques e praças da cidade. A seguir, são apresentadas 
as respostas para essas perguntas, de acordo com as metodologias empregadas. 

Estudo 1 - Inquérito Telefônico

A realização de entrevistas por meio do telefone tem sido utilizada com sucesso 
pelo Ministério da Saúde para avaliar fatores de risco e de proteção para doenças 
crônicas (BRASIL, 2009). Uma das vantagens desse tipo de entrevista é a economia 
de tempo de deslocamento dos entrevistadores, uma vez que estes não precisam ir até 
a residência do inquirido. No entanto, essa forma de obtenção de informações pode 
não ser muito efetiva para locais onde a cobertura telefônica não é muito grande.

Neste estudo foram entrevistados 2.097 adultos com 18 anos ou mais no 
universo de residentes na cidade de Curitiba. A metodologia empregada seguiu 
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uma estratégia que permitiu a seleção aleatória de linhas telefônicas e de adultos 
residentes. Os resultados aqui apresentados foram corrigidos para que pudessem 
representar, de maneira mais precisa, a população residente da cidade. Para tanto, 
foram considerados os dados censitários e também a probabilidade de seleção dos 
respondentes. Mais informações sobre esses procedimentos podem ser obtidas no 
relatório do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico – Vigitel (BRASIL, 2009).

Gráfico 6 -  Conhecimento dos programas de atividades físicas  
ofertados pela Prefeitura Municipal de Curitiba
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Gráfico 7 -  Participação nos programas de atividades físicas ofertados pela 
prefeitura municipal de Curitiba
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Ao todo, mais de 92% dos adultos residentes da cidade relataram conhecer ao 
menos uma das atividades oferecidas pela PMC (Gráfico 1a). As aulas de ginástica/
musculação que ocorrem nos CEL e a Maratona da Cidade ou a Corrida Rústica 
foram as atividades mais reconhecidas, enquanto a distribuição de fôlderes 
educativos ofertados pelo programa CuritibAtiva foi a atividade menos identificada 
pelos entrevistados.

Quando questionados sobre como ficaram sabendo das atividades, quase metade 
das pessoas (49%) relatou ser a televisão o meio principal e 23,5% souberam 
por outra pessoa. O jornal e o rádio foram citados somente por 4,5% e 3,1% da 
população, respectivamente.

Em relação à participação nos programas, 5,9% da população participam de, pelo 
menos, uma das atividades investigadas, ou aproximadamente 35 mil pessoas, se 
for considerada a estimativa populacional para a faixa etária. As atividades com 
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maior participação foram as aulas de ginástica/musculação nos CEL ou nas Ruas 
da Cidadania (2,6%), seguidas das atividades físicas nas UBS e da Avaliação Física 
nos Mutirões da Cidadania (1,7% cada). Os fôlderes educativos do CuritibAtiva 
(0,9%) e a Maratona da Cidade/corrida rústica (0,8%) foram as atividades com 
menor participação.

No estudo, foram também identificados o local e o tempo em que os 
participantes estão envolvidos nas atividades. As Ruas da Cidadania (41,5%) e as 
UBS (22,0%) foram os locais mais citados. Com relação ao tempo de envolvimento 
nas atividades, mais da metade dos usuários (53,9%) está envolvida no programa 
há mais de um ano.

Estudo 2 - Inquérito domiciliar com residentes próximos de CEL

Diversas atividades são disponibilizadas nos CEL (KRUCHELSKI; RAUCHBACH, 
2005) e, por essa razão,um dos enfoques da avaliação foi identificar se os residentes 
próximos a essas instalações conhecem e utilizam os programas, assim como a 
avaliação dos serviços oferecidos. Ao todo, 120 adultos foram entrevistados. Para 
tanto, foram selecionados, de maneira aleatória, 12 CEL e, em seguida, entrevistados 
dez residentes no entorno desses locais.

Entre os entrevistados, 75,8% relataram já ter visto algum programa da PMC 
em Ruas da Cidadania, praças, parques, bosques, postos de saúde, escolas e ruas 
e 15% disseram já ter participado ou participar atualmente de algum programa.  
A maioria dos usuários (>90%) atribuiu boa ou ótima avaliação aos profissionais das 
estruturas e das atividades realizadas e apenas 11,1% consideraram a segurança ou 
as informações fornecidas insuficientes.

Aproximadamente, metade dos entrevistados (47,5%) realiza atividades físicas 
nos espaços de lazer da cidade ou ouviu falar do programa CuritibAtiva (43%). 
A proporção de entrevistados que relatou ter recebido algum fôlder do programa 
CuritibAtiva foi de 10%.

Estudo 3 - Levantamento junto a usuários de parques e praças da cidade

Os estudos realizados identificaram elevada frequência no uso dos espaços 
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públicos de lazer da cidade para prática de atividades físicas. Por essa razão, o 
levantamento junto aos usuários foi conduzido com o objetivo de identificar 
as características e a influência desses espaços na realização de atividade física. 
A seleção dos locais levou em conta a distribuição dos parques e das praças da 
cidade de acordo com o perfil de renda e características para prática de atividade 
física dos bairros em que estes se localizam. Ao todo, foram selecionados quatro 
parques e quatro praças e os frequentadores desses locais foram entrevistados em 
diferentes dias e horários da semana. 

Foram entrevistadas 749 pessoas, das quais mais da metade (68,1%) frequentam 
o local uma ou mais vezes por semana e 46,6% o utilizam para a prática de 
caminhada. O alongamento (32%) e a corrida (22%) foram as atividades mais 
reportadas após a caminhada. Os motivos mais relatados para a utilização 
dos parques e das praças foram a proximidade de casa (58,3%), a beleza do 
local (33,2%) e as estruturas e os equipamentos presentes (26,6%). Os serviços 
disponíveis e os programas da prefeitura foram motivos reportados por 3,7% e 
1,5% dos entrevistados, respectivamente.

Estudo 4 - Observação sistemática de atividades realizadas em parques e 
praças da cidade

Paralelamente ao levantamento junto aos usuários de parques e de praças da 
cidade, foram realizadas observações nesses locais com o emprego do Sistema de 
Observação de Atividades Físicas e Recreativas na População – Soparc (System 
for Observing Play and Recreation in Communities) (MCKENZIE et al., 2006). 
As observações permitiram identificar as características dos usuários (gênero e 
faixa etária) e as atividades físicas realizadas (tipo e intensidade). 

O Soparc é um método desenvolvido para a avaliação de atividades físicas 
realizadas em espaços de lazer e permite identificar o nível e o tipo da atividade física 
realizada nos locais, o gênero e a faixa etária dos usuários. Para tanto, são realizadas 
observações por avaliadores treinados em áreas que são previamente identificadas, 
visitadas e mapeadas.
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Neste estudo, os parques e as praças foram observados por duas semanas em 
três horários distintos ao longo do dia, totalizando aproximadamente 7,5 mil 
observações. As observações, independentemente do horário do dia, demonstraram 
que os usuários são, em sua maioria, adultos (Gráficos 2a e 2b). No entanto, entre 
7h e 8h da manhã há ainda maior proporção de adultos e de idosos, enquanto a 
proporção de crianças aumenta no final da manhã (11h às 12h) e de adolescentes no 
final da tarde (16h às 17h).

Gráfico 8 -  Características dos usuários de parques e praças  
da cidade de Curitiba
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Gráfico 9 -  Atividade principal realizada nos parques e praças  
da cidade de Curitiba
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De maneira geral, mais da metade dos usuários realizava alguma atividade física 
no momento das observações. O período do dia em que as pessoas se apresentaram 
mais ativas fisicamente foi no início da manhã, seguido do fim da tarde. As atividades 
físicas mais realizadas pelos usuários foram caminhada, corrida e exercícios de 
alongamento. No entanto, ao considerar o gênero dos usuários, as atividades mais 
realizadas pelos homens são futebol (17%) seguido de alongamento (14%), enquanto 
as mulheres realizam caminhada (28%) e alongamento (13%). As atividades que não 
envolvem movimentos, como ficar sentado ou em pé, são observadas com maior 
frequência entre as mulheres que entre os homens.
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CONSIDERAÇõES FINAIS

Os principais resultados obtidos no processo de avaliação dos programas de 
atividade física promovidos em Curitiba demonstram que:

a) Ao longo da história, diversas opções políticas afetaram a estrutura urbana da 
cidade, com aumento de espaços para o lazer da população e de instalações 
públicas com acesso a serviços destinados à comunidade.

b) Em Curitiba, programas de atividade física estiveram desde cedo ligados às 
características da cidade. O CuritibAtiva tem componentes de informação 
e ações de promoção de atividade física e também ações integradas com 
variados setores da PMC, os quais utilizam os diversos equipamentos urbanos 
para alcançar a população.

c) O conhecimento e a participação nas ações da PMC para a promoção da 
atividade física na população são elevados e aumentam quando a residência 
fica próxima aos equipamentos urbanos. No entanto, o CuritibAtiva tem menor 
reconhecimento e participação por parte da população quando comparado ao 
conjunto de ações da PMC.

d) Os parques e as praças são muito utilizados para realizar atividades físicas, 
mas a prática depende das características dos locais e varia com o gênero e a 
faixa etária dos usuários. Os locais que apresentam melhor qualidade são mais 
frequentados e utilizados para atividade física. 

A complexidade dos programas de atividade física destinados à comunidade 
exige o emprego de múltiplas estratégias. A experiência de Curitiba demonstrou 
que a utilização de métodos qualitativos e quantitativos é necessária e que é preciso 
adaptá-los ao contexto local. 

Outra característica a ser considerada é que, em sua maioria, os programas 
existentes no Brasil não apresentam informações sobre atividade física na população-
alvo antes do início do programa, ou uma linha de base que permita futuras pesquisas 
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de impacto. Por essa razão, a diversidade de estratégias e de métodos também é 
importante para construir um conjunto de evidências sobre o processo e o impacto 
dos programas, especialmente quando somente um ponto no tempo é utilizado.  
As informações aqui apresentadas demonstram exemplos bem-sucedidos do 
emprego de múltiplas estratégias e podem servir de apoio em iniciativa de avaliação 
de programas comunitários de atividade física em outras cidades brasileiras.

Finalmente, uma importante contribuição das iniciativas aqui relatadas é 
a demonstração de que o estabelecimento de parcerias entre profissionais e 
pesquisadores é importante no processo de avaliação de programas comunitários. 
Isso se faz necessário por diversas razões: a) a compreensão dos mecanismos e das 
dinâmicas do próprio programa depende, em grande medida, dos profissionais 
envolvidos na sua formulação e execução; b) os processos de desenvolvimento 
do programa são intimamente associados às políticas públicas locais, regionais, 
nacionais e dos seus respectivos formuladores; c) os pesquisadores, por sua vez, 
podem aplicar métodos que garantam rigor científico e, por consequência, maior 
confiança nos resultados obtidos; e d) a complexidade e a diversidade de elementos 
provocam demanda elevada de recursos financeiros, materiais e humanos.

Em nossa experiência, algumas estratégias foram empregadas para abordar 
essa complexidade:

a) Identificar elementos-chave do programa e pesquisadores com elevada 
formação para compor uma força-tarefa central.

b) Apresentar e discutir regularmente os resultados obtidos em cada etapa, desde 
o desenvolvimento das ferramentas de investigação até os primeiros achados.

c) Definir claramente os papéis e as competências dos participantes e valorizar a 
contribuição de cada um dos componentes (pessoas e instituições).

d) Manter o foco comum nos benefícios que a avaliação pode trazer para a 
melhoria na qualidade dos serviços oferecidos à comunidade e  à vida dos 
seus cidadãos.
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Tais estratégias foram fundamentais tanto para a construção das etapas 
de avaliação quanto para a mobilização de recursos necessários para a sua 
execução. A experiência de avaliação dos programas de atividade física na Cidade 
de Curitiba-PR, nesse sentido, é peculiar, uma vez que demonstrou que tais 
parcerias não são apenas possíveis, mas também fundamentais na avaliação de 
programas comunitários.
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IntRODUçãO

Novas perspectivas em torno da saúde pública vêm se estruturando ao longo 
das últimas décadas. Esse fato tem como protagonistas alguns fenômenos como 
as transições epidemiológica,nutricional e demográfica. Os principais fatores 
desencadeadores de tais processos estão relacionados ao avanço tecnológico e ao 
estilo de vida adotado pelas pessoas. 

A interação entre os determinantes dessas transições e suas consequências 
favorece o surgimento de diversos problemas de saúde, principalmente as Doenças 
e Agravos não Transmissíveis – Dant, entre as quais podem-se destacar as doenças 
cardiovasculares, diabetes e câncer (ACHUTTI; AZAMBUJA, 2004; MALTA et 
al., 2006).
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Paralelamente ao desenvolvimento dessas transições, estudos buscaram 
identificar maneiras de amenizar os efeitos das Dant na saúde das pessoas. Entre 
alguns achados, identificou-se a atividade física como comportamento protetor para 
a saúde, seja trabalhada na promoção de saúde, seja na atenção primária, secundária 
ou terciária à saúde (MORRIS et al., 1953; BATTY; LEE, 2004).

Diversos estudos epidemiológicos vêm apontando para um aumento acelerado 
na prevalência de sedentarismo no mundo, sobretudo nos países mais desenvolvidos 
(ELIZONDO-ARMENDÁRIZ; GRIMA; ONTOSO, 2005; KURI-MORALES et al., 
2009; WEISS et al., 2007). No Brasil, em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, a 
prevalência de atividade física no lazer se mostrou em torno de 15% (BRASIL, 2007b).

Na perspectiva de enfrentar esse contexto, foi construída a Política Nacional de 
Promoção da Saúde – PNPS com o intuito de favorecer a melhoria das condições 
de saúde da população, reduzindo a vulnerabilidade e os riscos à saúde, sobretudo 
no que se refere aos seus determinantes e/ou condicionantes. Para tanto, foram 
definidas algumas prioridades, entre as quais a relacionada com a prática regular de 
atividade física (BRASIL, 2007a).

Além da PNPS, o Ministério da Saúde vem apoiando e financiando diversas 
propostas de implantação de programas de atividade física comunitários, como o 
Academia da Cidade em Aracaju-SE. Logo, tornou-se necessário buscar informações 
a respeito do impacto dessas iniciativas nas comunidades, a fim de legitimar os 
investimentos e identificar as ações que tenham resultado mais eficiente, eficaz e 
efetivo em relação à saúde dos indivíduos (MENDONÇA, 2009; MALTA et al., 2009).

O Programa Academia da Cidade – PAC de Aracaju é uma estratégia 
desenvolvida por meio da parceria entre o Núcleo de Pesquisa em Aptidão 
Física de Sergipe – Nupafise, o Departamento de Educação Física – DEF da 
Universidade Federal de Sergipe – UFS e a Secretaria Municipal de Saúde de 
Aracaju – SMS/PMA. O programa foi implantado em abril de 2004, com o 
objetivo de proporcionar à população aracajuana a adoção de um estilo de vida 
mais ativo, tendo como ação prioritária o estímulo e a orientação para a prática 
regular de atividade física (MENDONÇA, 2008).
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Para atingir esse objetivo, o programa desenvolve atividades em 15 locais 
denominados de polos, três dias por semana, em distintos bairros da cidade, 
com intervenções pela manhã (das 5h às 8h) e à tarde (das 16h às 19h). Durante 
esses períodos, a cada hora são formadas turmas que realizam diversas atividades 
seguindo um protocolo composto por aferição de pressão arterial e frequência 
cardíaca, alongamento, orientação de caminhada/corrida, ginástica, ioga, 
LianGong, dança, atividades recreativas e outras específicas de cada comunidade 
(MENDONÇA, 2008).

Atualmente, o PAC Aracaju,na esfera da SMS/PMA, está vinculado à Coordenação 
de Doenças e Agravos não Transmissíveis, no qual transversaliza suas ações com 
os demais programas e coordenações da Vigilância em Saúde e Atenção Básica, 
desenvolvendo ações pontuais e/ou continuadas, nas unidades básicas de Saúde e 
em eventos promovidos pela própria SMS/PMA e entidades parceiras.

Diante desse contexto, este capítulo tem como objetivo apresentar o processo de 
avaliação de efetividade do PAC Aracaju, enfatizando os aspectos metodológicos e 
apontando uma síntese dos principais resultados encontrados. 

MEtODOlOGIA

Avaliar, em uma perspectiva de promoção da saúde, tem sido um desafio para as 
ações da saúde pública, sobretudo devido à sua polissemia conceitual e metodológica, 
que direciona para diversas formas de pensar, planejar, desenvolver, analisar e 
discutir os programas na área da saúde. Assim sendo, a avaliação de programas 
sociais apresenta-se como a mais indicada para ser aplicada na promoção da saúde, 
já que a coleta de informações, características e resultados e a aplicação sistemática 
de procedimentos investigativos próprios das ciências sociais são desenvolvidas 
nessa forma de avaliar (HARTZ; SILVA, 2005). Além disso, como o atendimento à 
comunidade/sociedade é o foco dos programas de promoção da saúde, esse aspecto 
legitima a utilização dessa perspectiva de avaliação (PEDROSA, 2004).
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Seguindo as considerações anteriormente apontadas, planejou-se a realização de 
uma triangulação de métodos utilizando: a) um estudo com atuais usuários, ex-
usuários e não usuários, os quais foram pareados com os usuários; b) um inquérito 
domiciliar com uma amostra representativa para a cidade de Aracaju; e c) uma 
avaliação da utilização dos espaços públicos, utilizando-se o Soparc.

a) Estudo com usuários, ex-usuários e não usuários do PAC

Nesse estudo, foram realizadas entrevistas com 878 pessoas, sendo 299 usuários 
do programa na época do estudo, 284 ex-usuários, ou seja, indivíduos que deixaram 
de participar do programa, e 295 não usuários, entendidos como pessoas que nunca 
participaram do PAC.

A escolha e o acesso aos indivíduos entrevistados procedeu-se da seguinte maneira:

 § Usuários: foi feito um sorteio entre as pessoas que possuíam cadastro e eram 
participantes ativos do programa. 

 § Ex-usuários: da mesma forma que os usuários, mas com indivíduos que não 
frequentavam mais o programa.

 § Não usuários: foram escolhidas pessoas vizinhas aos usuários, com mesmo 
sexo e idade aproximada (± 5 anos). 

Foram entrevistados indivíduos em 15 polos de Aracaju e utilizou-se como 
instrumento para a coleta de dados o mesmo questionário utilizado no Inquérito 
Domiciliar. 

b) Inquérito Domiciliar

Realizaram-se entrevistas com 2.267 pessoas de 20 a 69 anos, em 984 domicílios 
na cidade de Aracaju. As unidades amostrais primárias foram os setores censitários 
delimitados pelo IBGE. Foram selecionados 50 setores censitários e visitados 20 
domicílios por setor, tendo sido escolhido aleatoriamente um domicílio como 
ponto de partida, saltando-se, em seguida, oito domicílios para que se identificasse 
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o próximo que seria amostrado, até completar os 20 domicílios. Dos 50 setores 
censitários, 15 foram os setores onde são desenvolvidas as atividades do PAC e os 
outros 35 foram sorteados aleatoriamente.

O instrumento utilizado foi um questionário que continha diversos blocos de 
questões como informações sociodemográficas, sexo, idade, nível econômico e cor 
da pele; variáveis antropométricas, como peso e altura; e variáveis comportamentais 
como tabagismo, prática de atividade física e hábitos alimentares. Além disso, 
blocos de perguntas específicas para os distintos grupos (usuários, ex-usuários e não 
usuários) foram construídos, com o objetivo de coletar informações relacionadas ao 
Programa Academia da Cidade. 

c) Soparc

O Soparc foi aplicado para obter informações por meio de observações diretas 
sobre a forma de utilização de espaços físicos para a prática de AF. O instrumento é 
capaz de classificar o nível de atividade física dos frequentadores dos espaços físicos, 
levando em consideração o status de cada um no momento da observação. São 
sedentários os indivíduos que, quando observados, estão em posturas de repouso, 
como deitado, sentado ou parado. São classificados como caminhando aqueles que 
estão se locomovendo em um passo normal no momento da observação. E são 
considerados vigorosos os indivíduos que estão realizando uma atividade física 
que provoque aumento da frequência cardíaca e sudorese. Além disso, classificam-
se subjetivamente os indivíduos como: criança, quando possuem idade até 12 anos; 
adolescentes, quando têm entre 13 e 20 anos; adultos, quando manifestam idades entre 
21 e 59 anos; e idosos, com idade a partir de 60 anos (MCKENZIE; COHEN, 2006).

Para o estudo realizado em Aracaju,utilizando o Soparc, inicialmente, foi 
necessário determinar os espaços, ou seja, a amostra do estudo. Em seguida, foram 
realizados os mapeamentos de cada espaço, o estudo-piloto, o de fidedignidade e, 
por fim, as observações finais.

A amostra foi composta por oito espaços, sendo dois calçadões, dois parques e 
quatro praças, onde se realizou um pareamento entre as áreas que possuem PAC 
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e as que não possuem, tomando-se como base a mesma classificação urbana e o 
contexto socioeconômico.

Nas observações realizadas na pesquisa, foram visualizadas informações sobre 
9.224 pessoas, durante 14 dias consecutivos, em quatro horários preestabelecidos. 
As observações foram realizadas por oito observadores treinados no estudo 
de confiabilidade. Esses observadores foram supervisionados diariamente por 
quatro indivíduos com o padrão “confiabilidade”. Todas essas atividades foram 
coordenadas pelo pesquisador principal do estudo, o qual também possuía o padrão 
“confiabilidade”.

Resultados/Discussão

Os resultados da realização dos três procedimentos de investigação são 
apresentados e discutidos, inicialmente, em separado e, em seguida, é efetuada uma 
discussão ampla, levando em consideração todas as informações.

Inquérito Domiciliar

Pode-se perceber que aproximadamente 25% dos indivíduos estudados atingiram 
os níveis recomendados com relação à prática de atividade física, sendo que os do 
sexo masculino, pessoas nas faixas etárias de 20 a 29 e de 60 a 69, os pertencentes a 
um estrato socioeconômico mais elevado, os com maior grau de escolaridade e as 
pessoas com melhor percepção de saúde foram os mais ativos (Tabela 1). 

Observou-se, ainda, ao analisar as informações apresentadas, que quanto 
maior a exposição direta ao programa, maior é a probabilidade de um 
indivíduo ser ativo. Indivíduos que participam atualmente do PAC têm três 
vezes maior probabilidade de atingir as recomendações de atividade física no 
lazer. Mesmo os indivíduos que não participam mais do PAC permanecem com 
maiores níveis de atividade física do que seus pares, o que mostra certo efeito 
do PAC em suas vidas, ainda que, atualmente, estejam ausentes do programa 
(MENDONÇA et al., 2010). 
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Essas informações corroboram com as evidências encontradas em um estudo 
realizado na cidade de Recife, no qual ficou estabelecida a relação positiva entre 
o efeito da exposição (direta ou indireta) a um programa de atividade física e o 
aumento no número de chance de o indivíduo ser mais ativo (SIMÕES et al., 2009). 

Estudo com usuários, ex-usuários e não usuários do PAC

Percebe-se claramente que entre os usuários do PAC, ou seja, entre indivíduos 
assíduos às atividades físicas, sob orientação profissional, há o menor percentual de 
pessoas insuficientemente ativas (Figura 1).

Sabe-se que o comportamento relacionado à atividade física é multifatorial. 
Vários são os aspectos que contribuem para a decisão do sujeito em fazer a atividade, 
como: conhecimento da prática; tempo para realizá-la, distância da residência/
local de trabalho para o local de prática, qualidade dos profissionais envolvidos, 
da estrutura física e do material. No entanto, fatores como motivação e acesso são 
imperativos e determinantes na tomada de decisão e na ação para a prática regular 
de atividade física.

Os programas de atividade física podem atingir direta ou indiretamente todos os 
aspectos anteriormente referidos. Ao oferecer o acesso à prática, espera-se que seja 
feito com profissionais capacitados, em locais bem estruturados e com materiais 
adequados. Além disso, a proposta deve levar em consideração os horários e a 
escolha dos locais, que devem ser bem distribuídos geograficamente para suprir 
a demanda de todos os estratos sociais. Acredita-se que com todos esses critérios 
reunidos em um programa, o aspecto principal, a motivação dos indivíduos em 
fazer atividade física e de manter tal comportamento, seja potencializado. 

No presente estudo, o principal motivo relatado para participação no programa 
foi a “saúde, mas sem recomendação médica” (39,9%), o que mostra que as pessoas 
relacionam a prática de atividade física com a melhoria de sua saúde, independentemente 
da recomendação profissional específica. A segunda resposta mais registrada foi 
“por vontade própria” (32,9%), o que se relaciona diretamente com a motivação dos 
indivíduos para entrar e manter-se em um programa de atividade física.
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Quando perguntado sobre o tempo de permanência no PAC, a maioria dos 
usuários (74,1%) participou mais de um ano do programa. Pode-se inferir que o 
PAC está atendendo aos anseios das comunidades, pois se sabe que a manutenção 
de uma prática de atividade física regular é dependente da satisfação dos usuários. 
Reforçando essa informação, 67,6% dos entrevistados avaliaram o PAC como muito 
bom; 1,6%, como regular; e nenhum usuário, independentemente do tempo de 
participação, avaliou como ruim ou muito ruim. 

Um aspecto fundamental que deve ser levado em consideração, quando da 
criação de um programa de intervenção, em qualquer área, é a questão do acesso. 
Portanto, a localização do espaço,em função do tempo que as pessoas levam para se 
deslocar de suas residências ou do trabalho, assume papel fundamental no alcance 
dos objetivos. Dependendo do fator distância, a forma de deslocamento também 
ganha importância, pois seria desejável que sempre ocorresse de forma ativa (a pé 
ou de bicicleta). O local de prática, estando próximo, será uma barreira a menos 
e contribuirá ainda mais para que se efetive um deslocamento ativo. A relevância 
da escolha dos locais de prática, priorizando o fácil acesso (para o caso de poucos 
locais) ou a distribuição geográfica (no caso de vários locais), é inegável.

A questão segurança também tem sido referenciada como de extrema 
importância para que as pessoas se sintam mais estimuladas a praticar atividade 
física, seja em locais abertos, semiabertos ou fechados. Problemas como iluminação 
precária nas vias públicas, existência de assaltos e/ou de roubos, trânsito intenso nos 
deslocamentos para o local utilizado para a prática e depredação do espaço público 
são os mais referidos como barreiras no aspecto segurança.

Quando se questionou sobre o principal motivo para as pessoas terem se 
transformado em ex-usuárias do PAC, foram obtidas as seguintes respostas como as 
principais justificativas: falta de tempo, com 48,8%; problemas de saúde, com 24,2%; 
e perda da motivação com 20,9%. Nota-se que questões como estrutura física ou 
material, sensação de insegurança, horário das aulas, capacitação dos profissionais 
e qualidade das aulas não foram os aspectos responsáveis pela perda de usuários. 
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Em se tratando de não usuários, verificou-se que 74,9% das pessoas que nunca 
participaram do PAC não demonstraram desejo de mudar de situação. Os motivos 
são os mais diversos, e todos igualmente preocupantes. Um dos mais comentados 
foi a falta de conhecimento sobre a existência do programa. Isso pode sugerir falha 
na divulgação do PAC, pois mesmo sendo realizado em locais abertos e em diversos 
pontos da cidade, ao que parece, não conseguiu ainda chegar ao conhecimento de 
todas as camadas sociais. 

Entretanto, para aqueles que já ouviram falar do PAC, ou seja, para os que sabem 
da existência do programa, que oferece a oportunidade da prática gratuita e orientada 
de atividade física de forma regular, o principal fator alegado pelos entrevistados 
(entre 71,7%) para não participar foi a falta de estímulo/motivação.

Logo, pode-se destacar que a motivação é fator determinante para a prática 
regular de atividade física. Assim sendo, em se tratando de programas de atividade 
física para a comunidade, devem-se buscar alternativas que favoreçam maior 
estímulo, para que as pessoas se sintam mais atraídas em elevar os seus níveis de 
atividade física.

Soparc

Segundo os dados coletados sobre a utilização dos espaços públicos, pode-se 
verificar que os homens (65,5%) estavam mais presentes que as mulheres (34,5%); 
percebeu-se presença mais elevada de indivíduos adultos (58%), seguido de 
adolescentes (17%), de crianças (16%) e de idosos (9%); e,quando o assunto era 
atividade física, foi observada maior prevalência na realização de atividades vigorosas 
(52%), seguida de atividades de caminhada (28%) e, por fim, de comportamentos 
sedentários (20%).  

Na cidade de Aracaju, segundo resultados obtidos por meio de monitoramento 
anual realizado pelo Ministério da Saúde em 2008, os homens apresentaram 
prevalência de prática regular de atividade física no lazer de 17,4% e as mulheres, 
de 12,7%. Dessa maneira, esta informação corrobora a constatação de maior 
utilização dos espaços públicos por indivíduos do sexo masculino. Deve-se 
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ressaltar ainda que essa característica foi observada também nos anos de 2006, 
em que os homens chegaram a 20,2% e as mulheres, a 13%, e de 2007, quando 
os homens atingiram 25,1%, enquanto as mulheres alcançaram 15,6% (BRASIL, 
2007b; 2008; 2009).

Quando se verificou a utilização dos espaços públicos em Aracaju, foi identificado 
que nos locais onde são desenvolvidas atividades do PAC existe uma presença 
significativamente maior tanto de homens quanto de mulheres, respectivamente, 
nas faixas etárias de adultos (p < 0,0041 e p < 0,0001) e de idosos (p <0,0001 e p < 
0,0001) (MENDONÇA, 2009).   

Diante das constatações relatadas, associadas à informação de que o público-
alvo do PAC são indivíduos adultos e idosos, pode-se inferir que existe influência 
positiva do PAC na comunidade em que está inserido, já que é percebida maior 
presença dos dois grupos de ambos os sexos nos espaços públicos (MENDONÇA, 
2008; 2009). 

Tendo como foco a comparação entre os níveis de atividade física em indivíduos 
do sexo feminino em espaços públicos com e sem o PAC, não foram apontadas 
diferenças significativas. Diferentemente do sexo feminino, percebe-se que existem 
diferenças estatisticamente significativas nos indivíduos do sexo masculino nas 
categorias (p<0,0004, p<0,0001 e p<0,0001) sedentário, caminhando e vigoroso, 
respectivamente (MENDONÇA, 2009). 

Como a participação de mulheres (92,6%) no PAC é significativamente maior que 
a dos homens (7,4%), é coerente que, nos momentos em que não existem atividades 
do programa, não se verifiquem diferenças significativas nos níveis de atividade 
física desenvolvida pelas mulheres (MENDONÇA, 2008; 2009). Em contrapartida, 
como os homens frequentam menos as atividades do PAC, é compreensível que 
pratiquem atividades mais vigorosas no seu tempo livre (BENEDETTI et al., 2008).

Outra constatação importante está relacionada ao tipo de atividades físicas 
realizadas nos espaços públicos: os homens praticavam mais caminhada, 
sentado, ciclismo e futebol (respectivamente), enquanto as mulheres estavam, 
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respectivamente, caminhando, sentadas, em pé e realizando atividades lúdicas em 
equipamentos (Figura 2). 

COnsIDERAçõEs fInAIs

Levando-se em consideração os achados dos três estudos, pode-se identificar que 
a exposição dos indivíduos a um programa de atividade física favorece o aumento 
dos níveis de AF. Nesse sentido, torna-se evidente a relevância e a importância da 
implantação de programas comunitários de atividades físicas como estratégia para 
aumentar os níveis desse tipo de atividade e com isso favorecer o combate às Dant.

As práticas propostas pelos programas comunitários de atividade física  
devem buscar ser mais atrativas não só para motivar as pessoas a aderirem, mas, 
principalmente, para conscientizar e estimular a população para a prática regular de 
atividades físicas.  

As informações sugerem, ainda, que a realização das atividades do programa 
em espaços públicos favorece maior utilização desses espaços pela comunidade. 
Assim, é necessário que os espaços públicos estejam qualificados para atender às 
necessidades específicas da população, já que as atividades que são desenvolvidas 
por homens e mulheres nas diferentes faixas etárias são distintas. Logo, oferecendo-
se maior possibilidade para a realização de atividades, provavelmente, os espaços 
serão mais atrativos e, com isso, mais utilizados. 

Deve-se destacar que as ações comunitárias que têm como direcionamento 
a prática regular de atividades físicas apresentam-se como instrumento muito 
relevante para a construção de políticas e para a implantação de estratégias de 
promoção da saúde. 
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Por fim, vale ressaltar que a realização de uma pesquisa de avaliação de 
efetividade é de extrema importância para a verificação dos efeitos e das influências 
do programa sobre a população. Entretanto, diante da sua complexidade e 
particularidade, torna-se necessário que os serviços de saúde busquem parceria 
e auxílio das instituições de pesquisa, sobretudo das universidades, para a 
realização de tais procedimentos. Dessa maneira, as entidades gestoras de saúde 
podem centrar suas ações prioritariamente na implantação do programa, ou seja, 
no planejamento, na execução e no acompanhamento das atividades propostas. 
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AnEXOs

tabela 1 -  Descrição da amostra em relação aos aspectos sociodemográficos, 
exposição ao PAC e tempo de atividade física no tempo livre

Variáveis %

Atividade física no 
tempo livre

P
% <150 
min/sem

% ≥150 
min/sem

Sexo <0.001*

Masculino 44.2 71.5 28.5

Feminino 55.8 77.4 22.6

Idade 0.250&

20-29 34.1 70.9 29.1

30-39 22.8 78.7 21.3

40-49 19.6 77.2 22.8

50-59 14.8 76.2 23.8

60-69 8.7 71.6 28.4

Nível socioeconômico <0.001&

A/B (mais ricos) 28.7 63.8 36.2

C 55.7 76.9 23.1

D/E (mais pobres) 15.6 86.0 14.0

Escolaridade (anos) <0.001&

0 2.9 83.8 16.2

1-8 34.4 85.9 14.1

9-11 37.7 71.8 28.2

>11 25.0 62.6 37.4

Autopercepção de saúde <0.001&

Muito boa/Boa 68.7 72.3 27.7

Regular 27.9 79.8 20.2

Continua
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Variáveis %

Atividade física no 
tempo livre

P
% <150 
min/sem

% ≥150 
min/sem

Ruim/Muito ruim 3.4 84.1 15.9

Nunca ouviu falar sobre o 
PAC <0.001

Sim 23.9 65.1 34.9

Não 76.1 77.7 22.3

Nunca viu uma atividade do 
PAC <0.001

Sim 7.7 61.0 39.0

Não 92.3 75.8 24.2

Participa atualmente do PAC 0.050

Sim 0.2 25.0 75.0

Não 99.8 74.9 25.1

Não participa mais do PAC <0.001

Sim 0.9 36.8 63.2

Não 99.1 75.1 24.9

Atividade física no tempo 
livre ---- 74.8 25.2

Notas: P<0,05
* Qui Quadrado para heterogeneidade.
&Qui Quadrado para heterogeneidade.

Continuação
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figura 1 -  Prevalência de indivíduos insuficientemente ativos  
(% IA) entre os grupos do PAC
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Fonte: (BRAULIO, 2010) 

figura 2 -  Principais atividades realizadas nos parques, nas praças  
e nos calçadões em Aracaju, conforme sexo, pelo soparc
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Contextualização do Programa Academia da Cidade

Antecedentes e justificativa

Belo Horizonte – BH é a capital do estado de Minas Gerais, localizada no Sudeste 
do Brasil. O município tem população estimada de 2.412.937 habitantes e possui 
extensão territorial de 330,95 km², distribuída em nove distritos sanitários – DS 
(IBGE, 2007).

Em meados de 2005, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte – SMSA/
BH, por meio de sua assessoria de articulação intersetorial, organizou o Grupo de 
Promoção à Saúde – GPS. Esse grupo originou-se a partir: 1. de discussões com a 
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Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde – SVS, que incluía atividade 
física e estratégia global para alimentação saudável como políticas de promoção à 
saúde; 2. do seminário de planejamento da SMSA/BH,que apontou as Doenças e 
Agravos não Transmissíveis – Dant como prioridade para as ações de vigilância 
e de promoção à saúde; 3. da demanda local da rede de atenção; e, finalmente, 4. 
da diretriz da gestão para desenvolvimento de ações de promoção, na lógica da 
integralidade do cuidado.

O GPS foi constituído com representação de várias coordenações das gerências 
da SMSA como: Assistência (atenção ao adulto e à criança, programa de práticas 
complementares), Gestão do Trabalho, Comunicação, Vigilância em Saúde e 
Epidemiologia e Informação, além da participação dos gerentes dos dois Núcleos de 
Apoio à Reabilitação – NAR, ligados à Gerência de Assistência, que se constituiriam 
posteriormente nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Nasf, implantados 
em 2008.

O GPS teve como principal objetivo implantar um projeto de promoção à saúde e 
de prevenção dos fatores de risco das Dant. Esse processo seguiu as recomendações 
do Plano Municipal de Saúde (2005-2008), que deu origem ao Projeto BH Mais 
Saudável, dirigido, sobretudo, para a implantação das Academias da Cidade, 
estimuladas pelo Ministério da Saúde, por meio de seus projetos de práticas de 
atividade física nas capitais brasileiras (Portaria no2.608 GM, de 28/12/2005). 

Vários fatores justificavam a implementação desse projeto, entre eles destacam-
se três de maior impacto. O primeiro é a importância das doenças cardiovasculares, 
diabetes e câncer como causas principais de mortalidade, morbidade e internações 
em Belo Horizonte, as quais, em 2006, foram responsáveis por 44,2% do total de 
óbitos na cidade (BRASIL, 2006), sendo as doenças cardiovasculares a primeira 
causa de todos os óbitos (27,4%) e de 14,1% de todas as internações (BRASIL, 2006; 
2009a). O risco de morte por essas doenças, maior entre os idosos e também presente 
entre adultos em idade produtiva (40 a 59 anos), representava elevado custo social 
para o município.
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O segundo, a elevada prevalência em Belo Horizonte dos fatores de risco para as 
Dant, como hábito de fumar, sedentarismo, obesidade e alimentação inadequada. 
Segundo o Inquérito Domiciliar sobre Comportamento de Risco e Morbidade 
Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, em 2003 a prevalência de 
fumantes no município era de 20%; a inatividade física, de 39% e o excesso de 
peso, de 37% (BRASIL, 2009b). Em 2007, as prevalências de tabagismo (15,6%) e a 
inatividade física (27,6%) foram menores, ao contrário do aumento observado na 
prevalência de excesso de peso (40,5%) (BRASIL, 2008).

O terceiro fator baseia-se nas evidências de que são efetivas as ações de promoção 
de saúde envolvendo mudanças nos modos de vida, objetivando a redução da 
exposição aos fatores de risco, refletindo em relevante evitabilidade: cerca da terça 
parte para os cânceres, de até 80% das doenças coronarianas e 90% dos diabetes, 
em qualquer etapa da vida (OMS, 2004). Adiciona-se que a mudança nos fatores de 
risco para as Dant, mesmo depois da sua instalação, pode reduzir as incapacidades e 
os óbitos precoces resultantes de suas complicações (BRASIL, 2009a).

Assim, por meio desse projeto, pode-se vislumbrar a possibilidade de intervenções 
sustentáveis, baseadas em evidências científicas convincentes, que poderiam 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, tanto no que se refere 
à prática de atividade física quanto na adoção de hábitos alimentares saudáveis e no 
controle do tabagismo.

Diante do exposto, este capítulo tem como objetivo apresentar as estratégias 
adotadas e os resultados preliminares de um estudo de avaliação de impacto à saúde, 
que seja a implementação das Academias da Cidade sob a ótica da saúde urbana.

Estratégias adotadas para a implantação das academias

Tomando como eixo estruturante a prioridade institucional do projeto BH Mais 
Saudável, fundamental na inclusão da promoção à saúde na agenda prioritária do 
Sistema Único de Saúde – SUS, foi utilizada como estratégia a implementação de 
ações transversais, integradas e intersetoriais. Para tanto, o GPS agregou as secretarias 
municipais de Esportes, Abastecimento e Educação, além de cursos de graduação 
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de nutrição, destacando o da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Tais 
ações favoreceram o diálogo entre as diversas áreas do setor sanitário, outros setores 
do governo e sociedade, compondo redes de compromisso e de corresponsabilidade 
em que todos são partícipes no cuidado com a saúde.

Algumas premissas adotadas junto às unidades de saúde foram determinantes 
para o processo de integração das ações, por exemplo: 1. as ações de promoção, 
a partir das Equipes da Saúde da Família – ESF, deveriam se pautar tanto pela 
abordagem individual quanto pela coletiva; e 2. as unidades de saúde deveriam 
reconhecer os espaços comunitários, as atividades desenvolvidas, bem como a rede 
existente, e estabelecer parcerias. Os profissionais deveriam incentivar e encaminhar 
os usuários a procurar esses espaços, buscando otimizar as iniciativas.

A partir daí, as ações foram sendo construídas, tendo como eixo estruturante 
a implantação das Academias da Cidade. Tais academias deveriam ser adstritas 
a territórios de um a três centros de saúde – CS, pois é no entorno deles que se 
articulam as ações nas escolas municipais e em outros locais públicos ou as ações de 
outras políticas públicas ali instaladas, mas ainda dispersas.

No que tange à escolha das áreas para a implantação das academias, os seguintes 
critérios de elegibilidade também foram acordados entre os integrantes: 1. estar 
localizado em área de risco muito elevado – ME e elevado – EL, de acordo com o 
Índice de Vulnerabilidade à Saúde – IVS, que é um indicador composto elaborado 
como medida resumo para evidenciar as desigualdades no perfil epidemiológico 
de grupos sociais distintos, contemplando componentes como: saneamento, 
habitação, educação, renda e saúde; e 2. ter identificado a existência de local público 
já preexistente e que poderia ser aproveitado para a instalação das academias. 

A partir da definição das áreas, iniciou-se o processo de implantação e de 
sensibilização. Para tal, foi realizada a discussão da concepção do projeto com a 
equipe gestora do distrito sanitário que continha os locais elegíveis, assim como 
com a coordenação dos NAR/Nasf e com as gerentes dos CS adstritos à academia. 
Posteriormente, em conjunto com as secretarias de Abastecimento e de Educação, 
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o mesmo procedimento foi expandido para as secretarias regionais de serviços 
sociais, gerentes regionais de educação e esportes e diretoras das escolas adstritas às 
comunidades no entorno da academia. 

Em seguida, para as ESF, oficinas de promoção e vigilância em saúde foram 
realizadas, enquanto profissionais envolvidos diretamente nas atividades do trabalho, 
com destaque para os educadores físicos, receberam um treinamento, capacitando-
os para a avaliação física, prática da atividade física e preenchimento do sistema de 
informação, no âmbito da proposta do projeto das Academias da Cidade. 

As parcerias desenvolvidas com outras secretarias do município tiveram papel 
relevante, possibilitando a sustentabilidade do projeto. Destacam-se, dentre elas, 
aquelas feitas com a Secretaria Municipal de Abastecimento – Smab, que se voltou 
principalmente para as escolas municipais, com a realização de oficinas relacionadas 
à segurança alimentar e nutricional, e com a Secretaria Municipal de Esportes – 
Smes. Esta última permitiu a integração com programas existentes como: o Projeto 
Caminhar e o Segundo Tempo (dirigidos a escolares), Esporte Esperança (para 
crianças e jovens em espaços fora da escola) e Vida Ativa (para idosos) (Figura 
1); potencializando, não só o reforço aos modos de vida saudável, mas também 
introduzindo e consolidando o conceito de valorização de tais atividades para a 
socialização, para a promoção da saúde e para a qualidade de vida. Instituiu-se, 
notadamente na área da atividade física, um conceito além do esporte de rendimento. 

Uma das parcerias desenvolvidas, paralelamente ao planejamento das ações de 
promoção à saúde, foi com o Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte, da 
Universidade Federal de Minas Gerais – OSUBH (BRASIL, 2009b), com o objetivo 
de delinear um estudo epidemiológico para avaliar o impacto da implantação das 
Academias da Cidade tanto na saúde dos usuários quanto na comunidade exposta 
à intervenção. Este estudo, denominado Projeto Move-se BH, foi parte do projeto 
guarda-chuva, desenvolvido pelo OSUBH, chamado Saúde em Beagá, descrito com 
detalhes a seguir.
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O que são as Academias da Cidade em Belo Horizonte? 

São espaços públicos de promoção da saúde, com infraestrutura para propiciar, 
no cotidiano da população, avaliação e orientação da prática de atividade física e 
nutricional, por meio da realização de exercícios físicos regulares e de aconselhamento 
nutricional. Possibilitam a construção partilhada de estratégias de redução dos 
fatores de risco para as Dant e suas complicações, aumentando os contatos sociais, 
elevando os níveis de saúde e a qualidade de vida da população.

De 2006 a 2008, 22 iniciativas para a implantação de Academias da Cidade 
foram identificadas, inclusive com a contratação de professores. A partir de 2008, 
as academias integraram-se às atividades do Nasf. Na construção do programa de 
governo da gestão da PBH, que se iniciou em 2009, as Academias da Cidade foram 
consideradas prioridade e o compromisso assumido foi totalizar 48 academias até 
2012. Todos esses movimentos comprovam o compromisso da gestão da SMSA com 
a promoção da saúde e com o projeto BH Mais Saudável.

Cada Academia da Cidade, já instalada, possui equipe composta por um professor 
e cinco estagiários de Educação Física; algumas delas contam com estagiários de 
nutrição, oriundos de faculdades do município, além de serviço de apoio para 
limpeza e vigilância. 

Com relação à estrutura física, foram instaladas em espaços de 100m2 a 200m2, 
na sua maioria cobertos, próprios da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH 
ou cedidos por parceiros, reformados ou construídos com recursos da SMSA. As 
academias, em geral, possuem sala de ginástica, sala de avaliação física e nutricional, 
almoxarifado, pista para caminhada no entorno ou próxima ao espaço. Algumas 
contam também com espaço próprio para oficinas de orientação nutricional. 

Os materiais utilizados para a prática de atividade física são steps, caneleiras, 
pesos, bolas, goma elástica, arcos, bastões e cordas, adquiridos pela SMSA ou 
construídos pelo almoxarifado central da SMSA ou por professores e alunos, com 
material alternativo e reutilizável (Figura 2). 
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A população-alvo do programa é composta, preferencialmente, de adultos maiores 
de 18 anos. O ingresso nas Academias da Cidade se dá a partir de encaminhamento 
do CS de referência do usuário ou por demanda espontânea. 

Antes do início das aulas, os usuários passam por avaliação com um profissional 
de Educação Física para a elaboração de plano individual e coletivo de exercícios. 
Toda informação é registrada no sistema das Academias da Cidade, especialmente 
criado para esse fim, e resulta na classificação da aptidão física, orientando o tipo e 
a quantidade de atividade física que o usuário deve praticar.

Nesse processo, estando apto, o usuário inicia as atividades físicas orientadas. 
Se considerado não apto, é então encaminhado para avaliação pelas Equipes 
da Saúde da Família – ESF nos CS, onde são realizados os exames clínicos e 
complementares. Se considerado apto, nessa avaliação complementar, retorna 
para a academia. Se não, é referenciado para atividades mais específicas, 
desenvolvidas nas próprias Academias da Cidade, ou para práticas alternativas 
como o Lian Gong (Figura 1).
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Figura 4 -  Fluxograma das atividades de promoção à saúde em  
Belo Horizonte, desenvolvidas pela Secretaria Municipal  
de Saúde – SMSA e seus parceiros
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Figura 5 -  Equipamentos utilizados nas Academias da Cidade  
de Belo Horizonte

As academias funcionam de segunda a sábado, durante seis ou 12 horas diárias; 
as turmas são divididas em cinco horários pela manhã,à tarde e à noite, segundo 
disponibilidades técnicas e acordo entre as partes. Entretanto,orienta-se que cada 
aluno frequente a academia pelo menos três vezes por semana, com 60 minutos de 
duração diária, intercalando atividades dentro e fora (caminhada) da academia. 
As atividades orientadas são realizadas de maneira flexível, de acordo com a 
necessidade e com a condição física de cada pessoa.
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Uma vez por semana é programado, para cada turma, um intervalo de 15 
minutos para a troca de ideias em relação à prática de atividade física, objetivando 
autonomia, e uma vez por mês ocorre um encontro dos alunos, dos educadores 
físicos e dos profissionais de outras áreas para discussão de temas diversos e de 
interesse dos usuários e convidados.

Quanto ao custeio, o maior montante refere-se à implantação da academia e à 
manutenção. Para a implantação, a SMSA/PBH destinou verba para reformas ou 
obras, dependendo da existência prévia de equipamento ou da necessidade de 
construção, variando de R$ 12 mil até R$ 250 mil. O custo total dos materiais para a 
implantação foi em torno de R$100 mil. 

Para garantir as atividades, para funcionamento de um turno, no que se refere 
ao salário dos professores e dos estagiários e à manutenção dos equipamentos, a 
SMSA/PBH destina uma verba de R$ 9 mil por mês, totalizando cerca de R$ 108 
mil ao ano. 

Avaliação do impacto da implantação das Academias da Cidade: 
indivíduo e coletividade 

Estudo Saúde em Beagá – Projeto Move-se BH

Antecedentes e justificativa

O Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte – OSUBH originou-se da 
parceria entre UFMG e PBH. Foi fundado em 2002, com a missão de capacitar 
pesquisadores, objetivando desenvolver estudos sobre a saúde da população vivendo 
em centros urbanos, subsidiando o planejamento de ações para a promoção da saúde. 
Dentre os estudos desenvolvidos (UFMG, 2009; PROIETTI et al., 2002), destaca-se 
o Saúde em Beagá. Esse estudo incorpora três subprojetos, dentre eles o Move-se 
BH, definido para avaliar o impacto da implantação das Academias da Cidade em 
Belo Horizonte, sendo o retrato da importante atuação conjunta entre “academia/
universidade” e “serviço” para uma avaliação inédita da intervenção proposta.
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A avaliação adequada de uma intervenção mostra-se essencial, uma vez que a 
sustentabilidade das Academias da Cidade, na área da saúde, pode ser garantida se 
houver análise de seus impactos na qualidade de vida e de saúde da população e, 
consequentemente, nos gastos públicos nessa área. 

Levando em consideração que tal intervenção pode contribuir tanto com 
mudanças individuais quanto com coletivas, foi necessária a adoção de abordagens 
diferenciadas. Para a avaliação dos frequentadores das academias, foi desenvolvido 
um sistema de informação, retroalimentado por questionário padrão, previamente 
definido pela equipe da SMSA em conjunto com representantes do OSUBH e demais 
parceiros, objetivando compor um banco de dados contendo informações relevantes 
da história de saúde, avaliação física e nutricional obtidas, como anteriormente 
descrito, na admissão e nas avaliações sistemáticas. 

No entanto, sabe-se que o impacto da implantação das Academias da Cidade 
vai além da avaliação do estado de saúde dos usuários propriamente dito, podendo 
afetar, positivamente, tais usuários em termos de qualidade de vida, percepção e 
valorização da vizinhança, bem como ter impacto na comunidade adstrita como 
um todo. Para tal, optou-se pelo delineamento de um estudo quase experimental, 
considerando a impossibilidade operacional e ética de desenvolver um estudo 
randomizado (DES JARLAIS; LYLES; CREPAZ, 2004; HARRIS et al., 2006).

Desenvolvimento da pesquisa

Foi realizado um estudo na linha de base (pré-implementação) criando as bases para 
um estudo posterior (pós-intervenção). Essa decisão demandou adequado planejamento 
de avaliação, inédito no Brasil no que se refere a intervenções em saúde pública.

Para a execução do projeto Saúde em Beagá, definiu-se previamente um modelo 
teórico, a partir da experiência de implantação da primeira Academia, em 2006, na 
região leste da cidade. Optou-se por utilizar essa experiência como uma academia 
piloto, tanto para aprimoramento do sistema de informação quanto para redefinição 
do referencial teórico, baseado no modelo de saúde urbana (CAIAFFA et al., 2008), 
norteador de todo o planejamento do estudo. 
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Levando em consideração o delineamento do estudo, a equipe do OSUBH 
se voltou para a definição da população a ser estudada, incluindo tamanho e 
seleção amostral.

O primeiro passo foi a escolha da população a ser estudada. Considerando o 
cronograma de implantação das academias no município e a impossibilidade 
orçamentária de avaliar toda a população de Belo Horizonte, foram eleitos dois 
distritos sanitários, com base nos seguintes critérios: 1. aqueles distritos nos quais 
haveria implantação planejada da Academia da Cidade, depois do início da realização 
do inquérito (avaliação pré-intervenção); 2. aqueles com proximidade geográfica, 
para garantir a viabilidade da coleta de dados dentro do tempo previsto (seis meses) 
e do orçamento disponível; 3. aqueles com importante heterogeneidade interna, 
em relação a diversos indicadores demográficos, socioeconômicos e de saúde, 
possibilitando identificar fatores associados aos determinantes de saúde.  Seguindo 
tais critérios, definiu-se que o inquérito seria realizado nos distritos sanitários – DS 
Barreiro e Oeste.

Foi adotada amostragem complexa, considerando três estágios de seleção: 1. 
setores censitários; 2. domicílio; e 3. morador. Para o sorteio dos setores censitários 
definiram-se probabilidades de seleção segundo a proximidade com as Academias 
da Cidade que seriam implantadas nos dois distritos (DS Barreiro: Academia 
Vila Pinho e Milionários; DS Oeste: Academia Amilcar Viana e Vila Leonina).  
Esse critério foi adotado com o intuito de amostrar toda a população residente no 
entorno das futuras academias, bem como os potenciais usuários das Academias da 
Cidade, permitindo alcançar o principal objetivo do estudo.

Após seleção dos setores, foi realizada amostra aleatória dos domicílios registrados 
na base da SMSA de Belo Horizonte e, em seguida, o sorteio dos participantes, 
por meio de tabela de números aleatórios que leva em consideração o número de 
moradores, listados segundo sexo e idade (BERQUÓ, 1975). 

Em paralelo à definição dos critérios amostrais, a equipe de pesquisadores do 
OSUBH e os representantes da SMSA se reuniram para a elaboração do instrumento 
de coleta de dados. No intuito de mensurar o impacto da implantação da Academia da 
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Cidade, não só individualmente, mas também como intervenção que pode propiciar 
melhorias na condição de vida e na saúde de toda a comunidade, o questionário 
desenvolvido foi dividido nos seguintes módulos: dados socioeconômicos; 
determinantes sociais da saúde (capital social, coesão social, violência, percepção 
da vizinhança); de saúde (utilização e acesso a serviços de saúde, qualidade de vida); 
hábitos e comportamentos (alimentação, prática de atividade física, tabagismo, uso 
de álcool e outras drogas) e avaliação antropométrica (peso, altura, circunferência da 
cintura). Cada módulo foi desenvolvido por expertises da área, após ampla revisão 
de instrumentos utilizados em inquéritos nacionais e internacionais e verificação 
da existência de instrumentos já validados, permitindo, assim, a comparabilidade 
das informações obtidas no inquérito Saúde em Beagá com as de outros estudos 
realizados, tanto municipais quanto nacionais e internacionais.

Após definição da amostra e do instrumento de coleta de dados, foi realizada 
sensibilização com gerentes de saúde dos distritos sanitários e dos centros de 
saúde das áreas de abrangência amostradas, com profissionais de saúde, Agentes 
Comunitários de Saúde – ACS e lideranças comunitárias. Diversas metodologias 
de sensibilização tiveram de ser utilizadas, dentre elas: realização de reuniões; 
distribuição de fôlderes e “mosquitinhos” em comércios locais e igrejas; afixação 
de cartazes durante campanhas de vacinação; envio de cartas aos moradores e aos 
síndicos de prédios e condomínios; divulgação do inquérito em mídia impressa 
e televisiva. Nessa etapa, a participação dos ACS foi de grande valia, tanto para 
divulgação do inquérito junto à comunidade quanto para a viabilidade de acesso 
dos entrevistadores em locais de alta vulnerabilidade social.

As entrevistas foram realizadas durante o período de agosto de 2008 a fevereiro 
de 2009. Em outubro de 2008, durante a realização das entrevistas, foi implantada 
uma academia no bairro Milionários, do DS Barreiro, e todos os usuários foram 
convidados a participar da pesquisa. Dessa forma, o banco de dados foi composto 
por amostra domiciliar (indivíduos que foram selecionados segundo critério 
amostral e que não estavam envolvidos em atividades da academia implantada) e 
por amostra de usuários da academia.
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Análises preliminares da linha de base da população amostrada foram realizadas 
e, após essa primeira etapa, pretende-se realizar a segunda fase do estudo com 
o objetivo de avaliar o impacto da intervenção não só nos frequentadores das 
academias, mas também na população que reside em seus entornos.

Resultados preliminares da avaliação do projeto em Belo Horizonte

Inquérito Saúde em Beagá – Projeto Move-se BH – avaliação populacional

Dados preliminares do inquérito Saúde em Beagá reforçam a importância e a 
necessidade da implantação das Academias da Cidade. Foram entrevistados, no total, 
4.408 adultos (> 18 anos), sendo 4.089 por amostragem domiciliar e 319 usuários 
da academia do bairro Milionários. A maioria dos pertencentes à amostragem 
domiciliar era do sexo feminino (61,0%), com  idade média de 45,0+ 16,9 anos,e 
40,8% tinham até quatro anos de estudos. Entre os usuários da Academia, 88,1% 
eram mulheres e com  idade média de 51,7+13,1 anos (Tabela 1).

Com relação ao estado nutricional da amostra domiciliar (n=4.089), a prevalência 
de sobrepeso (IMC 25,0-29,9kg/m2) foi de 33,8% e de obesos (IMC>30kg/
m2), de 19,3%. Para usuários da academia (n=319), essas prevalências foram, 
respectivamente, de 37,2% e de 35,8%, sugerindo que a prática de atividade física 
poderia estar “atraindo” um público com esse perfil, que, ademais, poderia ser 
encaminhado pelos CS (Tabela 1). 
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Tabela 3 -  Perfil de indivíduos participantes do inquérito Saúde  
em Beagá, Belo Horizonte, 2008-2009

Características 
Academia

(n=319) 

Domiciliar 

(n=4.089)

Total 

(n=4.408)

Sexo (%)

Feminino 88,1 58,9 61,0

Masculino 11,9 41,1 39,0

Cor de pele (%)

Branca 43,6 38,5 38,8

Preta/negra 14,1 13,0 13,1

Indígena 0,6 0,4 0,4

Amarela 0,0 0,5 0,5

Parda 41,7 47,7 47,2

Estado Civil (%)

Solteiro 11,3 29,9 28,6

Casado 61,1 42,8 44,1

Divorciado 7,8 5,3 5,4

Separado 1,9 2,9 2,9

Viúvo 12,2 8,6 8,9

Amigado 5,6 10,4 10,1

Idade (média ± desvio padrão) 51,7±13,1 44,5±17,1 45,0±16,9

Escolaridade (%)

Nunca frequentou a escola 2,8 2,6 2,6

Alfabetização de adultos 1,9 0,8 0,9

Supletivo 1,6 1,3 1,3

Primeiro grau incompleto 16,6 11,3 11,7

Primeiro grau completo 17,9 11,4 11,8

Segundo grau incompleto 4,7 7,2 7,0

Segundo grau completo 23,5 23,7 23,6

Técnico profissionalizante 4,7 3,0 3,1

Continua
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Características 
Academia

(n=319) 

Domiciliar 

(n=4.089)

Total 

(n=4.408)

Superior incompleto 2,5 6,5 6,2

Superior completo 2,2 7,4 7,0

Pós-graduação 0,3 3,7 3,5

Classificação segundo IMC (%)

Baixo peso 0,0 3,4 2,3

Eutrófico 27,0 43,5 38,0

Sobrepeso 37,2 33,8 34,9

Obesidade 35,8 19,3 24,8

Praticou atividade física nos últimos três meses (%)

Sim 97,8 40,7 44,8

Não 2,2 59,3 55,2

Motivos para não praticar 
atividade física (%)* (n=7) (n=2.420) (n=2.427)

Falta de tempo para se exercitar 42,9 50,8 50,8

Falta de acesso a equipamentos de 
ginástica

14,3 37,9 37,8

Desconhece locais adequados/
seguros para exercitar

0,0 25,0 24,9

Fonte: Inquérito Saúde em Beagá, 2008-2009.
Nota:*Valores podem variar devido à incompletude de informações (missings).

Excluindo os usuários da Academia, a maioria dos entrevistados relatou não ter 
praticado atividade física nos últimos três meses (59,3%), sendo apontados como 
os principais motivos: falta de tempo para se exercitar (50,9%), falta de acesso a 
equipamentos de ginástica (37,9%) e desconhecimento de locais adequados/seguros 
para se exercitar (25,0%). Esses resultados ressaltam a importância de possibilitar, 
no dia a dia das pessoas, a adoção de hábitos saudáveis, como a implantação das 
Academias da Cidade (Tabela 3).

Continuação
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Usuários das Academias da Cidade – avaliação interna

Resultados iniciais sobre consumo, hábitos alimentares e avaliação antropométrica 
dos usuários da primeira Academia da Cidade, implantada no fim de 2006, analisados 
pelo curso de nutrição da UFMG, mostram padrão alimentar pouco saudável, com 
baixo consumo diário de frutas e folhosos, além de elevado consumo de embutidos 
e frituras. Além disso, foi detectada alta prevalência de excesso de peso (IMC > 
25kg/m2) em 71% dos 344 indivíduos avaliados (OLIVEIRA et al., 2009). 

Atualmente, constam seis mil avaliações físicas realizadas pelas nove academias 
em funcionamento na cidade, entre dezembro de 2006 e dezembro de 2008. Também 
a adesão e a satisfação dos usuários do projeto têm sido acessadas por meio da 
procura pelas academias e da frequência, em que70% dos usuários são assíduos. 
Dados preliminares apontam redução do IMC e do peso, melhoria da força, da 
flexibilidade e da capacidade funcional e respiratória, dos hábitos alimentares e 
das dores, diminuição do uso de ansiolíticos e de anti-inflamatórios e melhoria da 
satisfação com o corpo.

A grande repercussão dada na mídia ao BH Mais Saudável e às academias, à 
solicitação de Academias da Cidade no Orçamento Participativo da Cidade em 2008 
e aos abaixo-assinados feitos por associações de bairros solicitando academias em 
turnos alternativos (tarde/noite) também demonstram o enraizamento da proposta 
junto à população. Essas informações preliminares sugerem o acerto da gestão na 
implementação do BH Mais Saudável como estratégia importante para a melhoria 
da qualidade de vida dos frequentadores das academias.

CONSIDERAçõES FINAIS

A intervenção para a promoção da saúde, por meio da instalação de espaços 
públicos para atividade física, é de extrema importância para a população, 
principalmente em grandes centros urbanos como Belo Horizonte. A falta de acesso 
a equipamentos de ginástica e o desconhecimento de locais adequados/seguros 
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para se exercitar foram dois dos três principais motivos apontados por aqueles que 
relataram não praticar atividade física. 

Nesse contexto, as Academias da Cidade surgem como perspectivas de 
viabilização de acesso a tais equipamentos, sendo fundamental sua implantação. 
No entanto, já é sabido que a capacidade instalada das academias não comportará 
toda a demanda da população. Portanto, deverão cumprir seu papel de orientação 
para a importância da adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis, estimulando a 
prática autônoma da atividade física, que pode ser realizada em ambientes urbanos 
alternativos. 

Acredita-se que o impacto dessa intervenção vai além do nível individual, 
beneficiando aqueles que, de maneira indireta, estarão expostos a ela. A realização 
de novo inquérito na população exposta, após um período adequado, poderá trazer 
resultados fidedignos do impacto na qualidade de vida e na saúde dos usuários das 
academias, de seus familiares e da comunidade adstrita a esse projeto. 
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INTRODuÇÃO

A Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS, lançada em 2006 (BRASIL, 
2007b), coloca a atividade física como uma das áreas estratégicas de atuação do 
campo da promoção da saúde. Um dos mecanismos de indução e de fortalecimento 
dessa atuação foi o repasse financeiro para a proposição de projetos que enfatizassem 
essa área temática.

Assim, desde 2006, com financiamentos anuais específicos (MALTA et. al., 2009) –  
a partir do Edital no 2, de 11 de setembro de 2006; Edital no 2, de 16 de setembro de 
2007; Portaria no 79, de 23 de setembro de 2008; Portaria no 139, de 11 de agosto de 
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2009; e Portaria no 184, de 24 de junho de 2010 –, o Ministério da Saúde – MS, por 
meio da Coordenação Geral de Doenças e Agravos não Transmissíveis – CGDant, vem 
induzindo estados e municípios a promoverem a atividade física em prol da melhoria 
da qualidade de vida da população nos seus territórios. 

Toda essa lógica de financiamento culminou com a concretização da Rede 
Nacional de Atividade Física, a qual foi ampliando o número de entes federados a 
cada ano. Na medida em que houve a expansão da rede, ficou evidente a necessidade 
de criar estratégias de caracterização e de avaliação das experiências, em termos de 
sua estrutura e processo. Um dos mecanismos utilizados para a avaliação da rede 
nacional é a aplicação de questionários direcionados aos responsáveis pelos projetos 
de atividade física no nível local. 

O objetivo deste capítulo é descrever a Rede Nacional de Atividade Física, 
bem como apresentar alguns indicadores de estrutura e processo coletados entre 
coordenadores de programas nos anos de 2006 e 2007.  

Rede Nacional de Atividade Física – RNAF

A indução das capitais brasileiras, no ano de 2005, para proposição de projetos 
de atividade física foi expandida aos municípios brasileiros em 2006. Esse esforço 
alcançou 131 projetos selecionados para atuar na promoção da saúde. Em 2007, 
a rede formada foi estendida a 212 experiências. Com mais expansão em 2008, 
congregou 469 entes federados financiados em projetos de promoção da saúde, com 
ênfase em atividade física. 

A RNAF foi crescendo a cada ano. Embora tenham sido identificadas algumas 
disparidades regionais e concentração de projetos na região Sudeste, é possível notar 
aumento absoluto nos projetos financiados em todas as regiões do Brasil. 

A tabela 1 apresenta a expansão anual da RNAF entre 2005 e 2008. 
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Tabela 4 -  Distribuição regional da Rede Nacional de Atividade  
Física financiada pelo Ministério da Saúde (2005-2008)

Região N 2005 
(%) N 2006 

(%) N 2007 
(%) N 2008 

(%)

Nordeste 9 33,3 28 21,4 63 29,7 83 24,6

Norte 7 25,9 10 7,6 13 6,1 31 9,2

Sul 3 11,1 28 21,4 43 20,3 52 15,4

Centro-Oeste 4 14,8 12 9,2 21 9,9 32 9,5

Sudeste 4 14,8 53 40,5 72 34,0 139 41,3

Fonte: (KNUTH et al, 2010)

Questionários de avaliação da RNAF

A primeira estratégia de avaliação foi conduzida com os entes federados 
financiados pela RNAF de 2006. A avaliação realizada nesse grupo foi comparativa, 
tendo dados com intervalo de um ano (coletas em 2007 e em 2008). Os dados iniciais 
(coletados para a RNAF de 2006, em 2007) foram obtidos por meio de questionários 
diferentes, autoaplicados a gestores e coordenadores.

A impossibilidade local de acompanhar todos os programas com coleta de dados 
específica fez com que fosse proposta essa iniciativa, a qual produz um quadro 
descritivo amplo e com riqueza de informações sobre estrutura e processo dos 
programas (BRASIL, 2007a) e é um dos passos importantes na avaliação da rede.

A segunda etapa de coleta de dados da RNAF 2006 foi feita por meio do 
sistema Datasus (coleta em 2008) e os questionários, antes enviados aos entes 
federados, foram hospedados de forma eletrônica em um formulário no 
FormSUS. Essa adequação tornou o processo de coleta de dados mais dinâmico 
e com menor possibilidade de perdas de informações. Nesse novo formato, 
os resultados são produzidos de forma rápida e inconsistências nas respostas 
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poderiam ser resolvidas pelos administradores do sistema (equipe CGDant) a 
qualquer momento.

Dada a facilidade do FormSUS, já introduzido para a segunda etapa de coleta na 
RNAF de 2006, toda a avaliação do ano seguinte para a RNAF de 2007 foi conduzida 
por esse serviço. Então, todos os projetos selecionados pelo Edital no 2, de 14 de 
setembro de 2007, foram contatados para responderem ao questionário de avaliação 
(coleta em 2008). Os respondentes foram incentivados a fornecer informações 
referentes à situação dos projetos até julho de 2008. 

Nessa coleta, os questionários de coordenadores e de gestores foram compilados 
e cada ente federado respondeu uma única vez na coleta, a qual ficava armazenada 
no sistema Datasus. O questionário ficou aberto durante um mês e, nesse período, 
os respondentes tiveram os telefones e e-mails da CGDant ao seu dispor para 
esclarecer dúvidas de preenchimento. Antes disso, os respondentes foram instruídos 
a imprimir o questionário, responder manualmente e depois transcrever para o 
formulário, para evitar dúvidas no momento de preenchimento.

O questionário de avaliação da RNAF 2007 foi composto pelos seguintes campos: 
identificação, controle social, estrutura e atuação da vigilância de Dant, integração 
com as ações federais, implantação e sustentabilidade, promoção de atividade física 
e adesão aos eventos realizados pelo Ministério da Saúde/Dasis/CGDant. Nesses 
formulários, também foram requeridos aos entes federados que encaminhassem 
arquivos como resumos dos projetos, logomarcas, planilha de execução orçamentária 
e principais resultados. 

Resultados da RNAF de 2006

Com duas avaliações na linha do tempo, também se verificou diferentes padrões 
de respostas aos instrumentos. Em março de 2007, houve75,8% de municípios 
respondentes. Exatamente um ano depois (março de 2008), a taxa de resposta 
reduziu para 49,2%. A ampliação da capacidade de resposta é desafio para as 
próximas coletas e compromisso que deve ser reafirmado entre o Ministério da 
Saúde e os entes federados. 
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Categorias de intervenção

Existem diversas formas de intervir na área de atividade física. Os questionários 
de avaliação investigaram, junto aos entes federados, sobre as categorias de 
intervenção realizadas pelos projetos. As ações comportamentais e sociais foram 
as mais prevalentes – 87,7% dos projetos realizaram esse tipo de intervenção. 
Frequentemente, foram realizadas ações de comunicação, informação e educação 
em 80% dos projetos. A categoria ações e políticas ambientais foi a que concentrou 
menos atividades nos projetos (35,4%). 

A análise apresentada na tabela 2 traz um panorama de quais categorias específicas 
foram desenvolvidas, nas avaliações inicial e final, em um ano. 

Para as ações de comunicação, informação e educação, a maioria das categorias 
pouco oscilou no período. Houve redução nas ações de campanhas na comunidade 
e aumento de quase 20 pontos percentuais de ações de educação para a saúde, 
segundo dados informativos. Nas ações comportamentais e sociais, houve aumento 
aproximado de dez pontos percentuais nas iniciativas de apoio social familiar. 

Por outro lado, houve redução de cerca de dez pontos percentuais em aulas de 
atividade física na comunidade. As outras modalidades sofreram pequenas variações. 
O último bloco de atividades físicas: ações ambientais e políticas apresentaram 
brusca redução na criação/acesso para locais de atividade física (de 72,3% para 
31,8%), fato que pode ser explicado pela difícil viabilização desse componente em 
um ano, ainda que esta fosse uma intenção do projeto, quando de sua implantação. 
Além disso, o recurso repassado pelo Ministério da Saúde via Fundação Nacional 
de Saúde não pode ser gasto exclusivamente com construção/reformas, sendo 
necessária contrapartida e articulação com outros setores. 
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Tabela 5 -  Descrição dos tipos de ações realizadas pela RNAF  
Coordenadores: 2007-2008

Categorias de atividade física 2007 (%) 2008 
(%)

Comunicação, informação e educação

Campanhas na comunidade 80,2 69,8

Educação para a saúde 30,7 49,2

Campanhas de massa na mídia 26,7 30,2

Mensagens ao uso de escadas 8,9 11,1

Mensagens curtas encorajando a AF# 64,4 60,3

Comportamental e social

Mudanças de comportamento individuais 65,3 68,3

Apoio social não familiar (comunidade) 33,7 36,5

Apoio social familiar 23,8 33,3

EF* nas escolas 19,8 23,8

EF* no ensino médio 15,8 11,1

Educação para a saúde com foco na redução do tempo 
de uso de tela

10,9 14,3

Aulas de AF# na comunidade 92,1 81

Ambiental e político

Criação/acesso para locais de AF# 72,3 31,8

Planejamento urbano 6,9 4,8

Política de transportes e infraestrutura 3 6,4

Política e planejamento no nível comunitário 31,7 17,5

Fonte: (KNUTH et al. 2010)
Notas: AF# = Atividade Física.
EF* = Educação Física.
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Resultados da RNAF de 2007

A avaliação da rede de 2007 produziu o maior número absoluto de questionários, 
n=149 entes federados, valor superior ao da rede de 2006, produzindo uma taxa de 
resposta de 71,3%. 

Instâncias de controle social e integração com ações federais

Um bloco de perguntas do questionário procurou descrever algumas esferas em 
que a participação social pudesse ser atuante. Foi questionado se os conselhos de 
Saúde dos entes federados eram atuantes. Para quase 98% das realidades a resposta 
foi positiva. Entende-se como conselho atuante aquele que se reúne ordinariamente 
e atua diretamente na Secretaria de Saúde, conhecendo e aprovando projetos e 
envolvendo-se nas prestações de contas públicas. Com o estabelecimento de um 
conselho ativo, os projetos de atividade física podem ser legitimados e abre-se um 
espaço importante na difusão das ações de promoção da saúde. Essa inter-relação 
dos projetos de atividade física e dos conselhos mostrou-se forte na rede de 2007. 
Conforme os respondentes, 80,5% dos projetos foram apresentados e aprovados nos 
conselhos de Saúde. 

Os 29 projetos que não foram aprovados nos respectivos conselhos apresentaram 
como principais justificativas a falta de tempo hábil e pauta no conselho atrasada. 
Portanto, mesmo os projetos ainda não aprovados receberiam pareceres dos 
conselhos de Saúde, o que consolidaria a experiência junto à esfera de saúde local. 
Contemplando essa lógica, 99,2% dos entes federados consideraram a submissão do 
projeto no Conselho de Saúde uma experiência facilitadora. 

A participação social é ainda mais efetiva se a comunidade puder ser envolvida na 
constituição, na proposição e na avaliação dos projetos. Esse fato, além de corroborar 
ao que foi preconizado pela Lei no 8.142/90, do SUS, contempla nas decisões os 
envolvidos com o contexto local, no qual as atividades do projeto seriam inseridas. 
Em 65,8% dos projetos houve discussões com a comunidade sobre o projeto de 
atividade física. Para evitar que muitos projetos não incluam a comunidade local em 
sua elaboração, é necessária uma articulação anterior aos lançamentos dos editais. 
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A participação popular deve ser atrelada às atividades cotidianas nos serviços de 
saúde. Assim, quando da entrega do projeto, normalmente vinculado a períodos de 
prazos curtos, o controle social já estará efetivado, pois será parte do processo e não 
uma consulta para sugestão de atividades. O controle social não pode ser um eixo 
isolado do contexto histórico das comunidades e programas.  

Com relação à estrutura e à Vigilância de Doenças a Agravos não 
Transmissíveis – Dant, um dado apontado pela avaliação é destacado. Em 
80,5% dos municípios financiados, nunca houve a realização de inquérito sobre 
a prevalência de inatividade física. A experiência de cidades com histórico de 
realização de inquéritos populacionais (HALLAL et al., 2003; PITANGA; LESSA, 
2005), e mesmo de dados nacionais, (BRASIL, 2006) precisa ser deslocada para 
municípios de pequeno porte e, na maioria das vezes, sem aproximação formal 
com institutos de ensino e pesquisa. Outra alternativa é utilizar dados de bases, 
como o Vigitel e a Pnad, nos estados para apoio de financiamento local. 

Nos 29 entes federados que realizam pesquisa sobre inatividade física, 79% são 
conduzidos por secretarias municipais/estaduais de Saúde. Essa lógica pode se 
manter e ser fortalecida com a aproximação com instituições de pesquisa, como 
as universidades públicas, as quais também têm o papel de produzir conhecimento 
e expandir a lógica de entender a questão da inatividade física sob a perspectiva 
científica. O conhecimento técnico-científico e o dos serviços de saúde são 
complementares e poderão auxiliar os municípios com dados de qualidade e 
também com bons indicadores para traçar estratégias de avaliação formais. 

A Rede Nacional de Atividade Física foi constituída a partir da PNPS. 
Em sua concepção, o programa deve estar articulado a outras áreas estratégicas 
que compõem a PNPS. A área mais abordada pelos projetos é a atividade física. 
Esses projetos também estão atrelados a outras áreas da PNPS, em especial às áreas 
da alimentação saudável, do tabagismo e do álcool e drogas. Algumas áreas são 
de menor concentração nos projetos, pois necessitam de maior articulação e nem 
sempre são de execução fácil.
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Gráfico I - Ações da PNPS realizadas pelas secretarias de saúde
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Implantação e sustentabilidade

Para que os objetivos do projeto sejam alcançados, múltiplos esforços são 
necessários. Parte desse escopo está justificada na necessidade de contrapartida de 
recursos dos estados/municípios. Isso é fundamental, pois o repasse financeiro do 
Ministério da Saúde é uma forma pontual de indução aos programas, o que sugere 
que tenham também estratégias de sustentabilidade próprias. A revalidação anual 
dos projetos pelo nível federal não deve ser o único meio de recebimento de recursos, 
possibilitando, assim, a continuidade e a suscetibilidade dos projetos locais. 

A maioria das experiências (78,5%) recebe contrapartida local e é possível ampliar 
essa parceria. O funcionamento dos projetos recebeu recursos humanos de estados/
municípios em 86,2% dos casos. Em 85,3% dos projetos foram utilizados recursos 
de infraestrutura local. A menor contrapartida foi a de recursos financeiros (39,5%). 
Como se percebe, as estruturas locais são de grande utilidade,necessárias para o 
bom andamento do programa e puderam ser ampliadas na rede nacional de 2007. 
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Além da estrutura local de saúde (recursos humanos, de infraestrutura e 
financeiros), é condição essencial e adequada que os projetos busquem alicerçar 
parcerias intersetoriais para a proposição de atividades. Segundo 90,6% dos 
respondentes, houve aproximação com outras áreas de atuação, consolidando a 
intenção de contemplar uma das diretrizes da PNPS. Os principais parceiros citados 
foram as secretarias de Educação e de Esporte. 

Os projetos de atividade física

Um bloco de questões tratou da caracterização dos programas de atividade física. 
Os aspectos contemplados foram: população-alvo, modelo de orientação, atividades 
desenvolvidas, categorias de intervenção e materiais utilizados.  

O público-alvo a que se destina o programa foi inquirido por meio de duas 
questões, relacionadas à faixa etária e ao grupo populacional específico. Para a faixa 
etária, a maioria dos programas tem como público-alvo os idosos (88,6%) ou os 
adultos (85,9%). Os jovens tiveram menor atenção dos programas (45,6%) e apenas 
20,8% organizaram atividades específicas para crianças. Com relação ao grupo 
populacional, a maioria dos programas atende indivíduos acometidos por duas das 
doenças crônicas mais prevalentes no Brasil: diabetes e hipertensão. Além disso, é 
marcante a presença de programas direcionados a obesos. 

A PNPS traz, como uma das perspectivas, que seja ampliado o conceito de 
saúde e é esperado que as ações de promoção da saúde não sejam prioritariamente 
direcionadas a grupos doentes/em risco. Nota-se que a maioria da população-alvo 
dos projetos possui características específicas envolvendo doenças ou fatores de 
risco. O gráfico expõe as populações-alvo de acordo com o grupo populacional. 
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Gráfico II - População-alvo com relação ao grupo populacional
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A maioria dos projetos da RNAF de 2007 não segue modelos de referência de 
outros programas brasileiros de atividade física (77,2%). Apenas 32 projetos, segundo 
o levantamento,seguem a lógica de outros modelos brasileiros de intervenção em 
atividade física. O modelo Agita norteia as atividades de 14 programas, enquanto 
os modelos Academia da Cidade (Recife ou Aracaju) influenciam diretamente seis 
programas. Projetos estabelecidos localmente orientaram a lógica de oito programas 
da rede nacional de 2007 e quatro seguiram as orientações do Pratique Saúde.

As atividades relatadas pelos coordenadores/gestores são extremamente variadas. 
As mais frequentes foram: alongamento (92%), caminhadas (87,3%), ginástica geral 
(75,8%), danças (52,5%) e ginástica aeróbica (51%). 
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Gráfico III - Descrição das atividades realizadas pela rede de 2007
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A realização das atividades dos programas necessita da utilização de estruturas 
urbanas locais. As mais utilizadas foram: praças (72,3%), unidades básicas de saúde 
(68,1%), ginásios (53,9%), campos/quadras (47,5%), local vinculado às secretarias 
(46,8%), pistas (45,4%), escolas (39,7%), piscinas (14,2%) e ciclovias (9,2%). Com 
relação aos materiais utilizados, predominam os aparelhos de som, colchonetes, 
bastões e pesos/caneleiras. 

Os entes federados se mobilizaram, em sua maioria, para participar de atividades 
como o Dia Mundial da Atividade Física (89,4%) e o Dia Mundial da Saúde (87,9%). 
O envolvimento nessas celebrações foi sugerido e induzido pelo Ministério da Saúde, 
com o intuito de fortalecer a rede, integrar os entes federados em uma atividade 
comum e ampliar a capacidade de divulgação da Rede Nacional de Atividade Física. 
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Perspectivas e desafios para a RNAF

Desde o início, a CGDant teve o intuito de registrar, caracterizar e sistematizar 
informações sobre a Rede Nacional de Atividade Física. Com o seu crescimento a 
cada ano (2005-2009), esse compromisso foi acentuado (KNUTH et al., 2010).

Observou-se que a utilização do sistema FormSUS facilitou a coleta pontual 
referente à rede de 2007. Obteve-se volume significativo de questionários 
preenchidos, chegando a uma cobertura de mais de 70% da rede. Nesse sentido, à 
medida que o FormSUS é preenchido anualmente, têm-se aperfeiçoado as estratégias 
e os mecanismos de coleta dessas informações.

Em 2010, o Ministério da Saúde realizou uma avaliação da Rede Nacional de 
Promoção da Saúde por meio de inquérito telefônico.

No espaço aberto para a comunicação de resultados iniciais, os entes federados 
puderam destacar a situação dos projetos. 

A maioria dos relatos foi sobre resultados de estrutura e processo, em que os 
materiais obtidos, a contratação de profissionais e as capacitações foram destacadas. 
Por outro lado, vários projetos mencionaram atrasos nos recursos ou impossibilidade 
de execução e, por conseguinte,atraso das atividades iniciais. 

As vantagens de aproximação com outros setores foram bastante mencionadas 
em respostas abertas dos questionários. Entretanto,em algumas experiências tais 
parcerias foram consideradas difíceis. Em alguns casos, inclusive, foram mencionadas 
limitações no diálogo entre as áreas de educação e de saúde. 

A RNAF alcançou, ao fim de 2009,proporção ainda mais significativa, chegando 
a 1.494 entes federados financiados. O maior desafio para essa rede é a continuidade 
de ações e a consolidação da promoção da saúde e das ações na área de atividade 
física. O Ministério da Saúde e o Projeto Guia seguem parceiros de estados e de 
municípios na instrumentalização, na troca de experiências e nos incentivos de 
avaliação. Os esforços até aqui indicam crescimento na área e a certeza de novas e 
ainda mais fortalecidas parcerias. 
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ANEXOS – LEITURAS SUGERIDAS  
E QUESTIONÁRIOS

Alan G Knuth1,2

1 Coordenação Geral de Doenças e Agravos não Transmissíveis. Ministério da Saúde. 
Brasília-DF. Brasil.

2 Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. Universidade Federal de Pelotas– 
UFPel. Pelotas-RS. Brasil. 

Nesta seção, serão apresentadas algumas ferramentas para orientar os leitores 
na busca de informações e materiais para aplicação de estratégias na intenção de 
fortalecer os programas de atividade física e suas avaliações. 

Leituras sugeridas

Diversos periódicos científicos brasileiros, de importante impacto, estão 
disponíveis gratuitamente na internet. Os temas atividade física, promoção da 
saúde e epidemiologia aparecem de forma repetida em suas edições. A seguir, 
alguns links e periódicos, com textos úteis, para profissionais que trabalham com 
atividade física e promoção da saúde:

 § A revista Ciência e Saúde Coletiva, com periodicidade bimestral, pode ser 
acessada gratuitamente no link:

< ht tp : / / w w w. s c i e l o. br / s c i e l o. p hp ? s c r ip t = s c i _ s e r i a l & pi d = 1 4 1 3 -
8123&lng=pt&nrm=iso>.

Em 2004, um número especial da revista abordou diversos textos sobre “avaliação 
em promoção da saúde” (v. 9, n. 3, Rio de Janeiro, jul./set. 2004):
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Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid= 
1413-812320040003&lng=pt&nrm=iso>.

 § A revista Epidemiologia e Serviços de Saúde procura apresentar linguagem 
bem objetiva a trabalhadores do Sistema Único de Saúde:

Disponível em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1679-
4974&lng=pt&nrm=iso%20%20>.

Em 2009, um artigo de Malta et al. apresentou diversos resultados relacionados à 
atividade física, com dados do Vigitel:

Disponível em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v18n1/v18n1a02.pdf>.

 § A Revista de Saúde Pública– RSP é outro periódico de importância, com bons 
textos da área:

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-
8910&lng=pt&nrm=iso>.

Em 2007, uma revisão mostrou aumento na produção científica em “epidemiologia 
da atividade física”: 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v41n3/5808.pdf>.

Em 2009, a RSP lançou um suplemento temático com um grupo de artigos 
originais sobre o Vigitel:

Disponível em: <http://200.152.208.135/rsp_usp/mensagem/pub/edicao_atual.
tpl.php>.

 § Outra indicação da área de saúde coletiva é o Cadernos de Saúde Pública:

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-
311X&lng=pt&nrm=iso>.

No ano de 2004, Victoria e Santos elaboraram excelente texto sobre a temática da 
investigação e avaliação em serviços de saúde, analisando as possibilidades ideais e 
possíveis de “avaliação nos serviços de saúde”:
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Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v20s2/27.pdf>.

 § Recentemente, foi criada a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde – 
SBAFS:

Disponível em: <http://www.sbafs.org.br/>.

A SBAFS traz a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde também com textos 
completos, disponibilizados gratuitamente:

Disponível em: <http://www.sbafs.org.br/revista/revistas.php>.

 § O Grupo de Pesquisa em Atividade Física e Qualidade de Vida – GPAQ, 
parceiro do Ministério da Saúde, com sede em Curitiba-PR, apresenta sua 
página na internet com diversas informações e links interessantes da área:

Disponível em: <http://www.gpaq.com.br/>.
Na página do GPAQ, é possível ter acesso ao Manual para avaliação de Atividade 

Física,do CDC norte-americano, versão em português. Esse manual apresenta seis 
etapas na avaliação de programas de atividade física. O documento foi usado nos 
cursos de avaliação em programas de atividade física promovidos pelo Ministério 
da Saúde/Guia. 

 § Site do Projeto Guia

No site do projeto, é possível conhecer os temas de atuação e as leituras específicas 
em cada área, como na atividade física:

Disponível em: <http://www.thecommunityguide.org/index.html>.

 § A revista Journal of Physical activity and health é uma das mais destacadas 
publicações na área de atividade física. Em 2010, lançou um suplemento 
exclusivo para publicações da América Latina. Estudos brasileiros lideraram 
esse volume especial da publicação. Veja o site da revista:

Disponível em: <http://journals.humankinetics.com/JPAH-supplements-special- 
issues/jpah-volume-7-supplement-july/>.
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 § O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte – CBCE é outra ótima referência, 
especialmente o GTT Atividade Física e Saúde. 

Disponível em: <http://www.cbce.org.br/>.

No site do CBCE também é possível acessar a Revista Brasileira de Ciências 
do Esporte.

Disponível em: <http://www.rbceonline.org.br/revista/index.php?journal=RBCE>.

 § O site do Ministério da Saúde traz notícias sobre eventos, publicações e outras 
pautas referentes à atividade física e à promoção da saúde:

Disponível em: <http://www.saude.gov.br/svs>.

No link específico da Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, é possível baixar 
a Política Nacional de Promoção da Saúde, entre outras publicações e informações:

Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.
cfm?id_area=1484>.

Exemplos de questionários

Um dos principais indicadores a serem avaliados em programas de atividade 
física na comunidade é o nível de atividade física ou sua prevalência. 

Os domínios de atividade física a serem avaliados são: lazer (tempo livre), 
deslocamento (ida e volta para a escola, trabalho), ambiente doméstico (afazeres do 
lar, jardinagem) e trabalho. 

Programas de atividade física atuam produzindo efeitos principalmente nas 
atividades realizadas no tempo livre dos indivíduos. Por outro lado, em alguns 
estudos, o nível de atividade física total é tido como importante indicador, 
especialmente para fins de monitoramento. 
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Na coleta do Vigitel, a seção de atividade física está a seguir apresentada:

Agora vamos perguntar sobre suas atividades físicas do dia a dia.

1. Nos últimos três meses, o(a) Sr.(a) praticou algum tipo de exercício físico 
ou esporte? 

 1o sim  2o não (pule para 8)                (não vale fisioterapia)

2. Qual o tipo principal de exercício físico ou esporte que o(a) Sr.(a) praticou? 

 1o caminhada (não vale deslocamento para trabalho)

 2o caminhada em esteira 

 3o corrida 

 4o corrida em esteira 

 5o musculação 

 6o ginástica aeróbica 

 7o hidroginástica 

 8o ginástica em geral 

 9o natação 

 10o artes marciais e luta 

 11o bicicleta 

 12o futebol 

 13o basquetebol 

 14o voleibol 

 15o tênis 

 16o outros 
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3. O(a) Sr.(a) pratica o exercício pelo menos uma vez por semana? 

 1o sim   

 2o não – (pule para 8)

4. Quantos dias por semana o(a) Sr.(a) costuma praticar exercício físico ou esporte?

 1( ) 1 a 2 dias por semana

 2( ) 3 a 4 dias por semana

 3( )  5 a 6 dias por semana

 4( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)

5. No dia que o(a) Sr.(a) pratica exercício ou esporte, quanto tempo dura essa atividade?  

 1( ) menos que 10 minutos

 2( ) entre 10 e 19 minutos

 3( ) entre 20 e 29 minutos

 4( ) entre 30 e 39 minutos

 5( ) entre 40 e 49 minutos

 6( ) entre 50 e 59 minutos

 7( ) 60 minutos ou mais

6. Nos últimos três meses, o(a) Sr.(a) trabalhou?

 1o sim    2o não – (pule para 9)

7. No seu trabalho, o(a) Sr.(a) anda bastante a pé?

 1o sim  2o não  777o não sabe

8. No seu trabalho, o(a) Sr.(a) carrega peso ou faz outra atividade pesada?

 1o sim  2o não  777o não sabe
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9. Para ir ou voltar ao seu trabalho, faz algum trajeto a pé ou de bicicleta?

 1o sim, todo o trajeto 

 2o Sim, parte do trajeto

 3o não (pule para 11) 

10. Quanto tempo o(a) Sr.(a) gasta para ir e voltar neste trajeto (a pé ou de bicicleta)? 

 1( ) menos que 10 minutos

 2( ) entre 10 e 19 minutos

 3( ) entre 20 e 29 minutos

 4( ) entre 30 e 39 minutos

 5( ) entre 40 e 49 minutos

 6( ) entre 50 e 59 minutos

 7( ) 60 minutos ou mais

11. Atualmente, o(a) Sr.(a) esta frequentando algum curso/escola ou leva alguém 
em algum curso/escola?

 1o sim 2o não  (pule para 14) 777o não quis informar 888?

12. Para ir ou voltar a esse curso ou escola, faz algum trajeto a pé ou de bicicleta?

 1o sim, todo o trajeto 

 2o Sim, parte do trajeto

 3o não   (pule para 14)

13. Quanto tempo o(a) Sr.(a) gasta para ir e voltar nesse trajeto (a pé ou de bicicleta)? 

 1( ) menos que 10 minutos

 2( ) entre 10 e 19 minutos

 3( ) entre 20 e 29 minutos
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 4( ) entre 30 e 39 minutos

 5( ) entre 40 e 49 minutos

 6( ) entre 50 e 59 minutos

 7( ) 60 minutos ou mais

14. Quem costuma fazer a faxina da sua casa?

 1o eu sozinho (encerre o questionário)

 2o eu com outra pessoa 

 3ooutra pessoa (encerre o questionário)

15. A parte mais pesada da faxina fica com:

 1oo(a) Sr.(a) ou 2o outra pessoa   3oambos

O Vigitel também avaliou, em 2009 algumas questões ambientais, mesmo que de 
forma superficial:

1. Existe perto de sua casa, algum lugar para fazer caminhada, realizar exercício 
ou praticar esporte?

 1o sim 2o não   pule 

2. Esse lugar é: (anotar o mais acessível)

 1( ) um clube 

 2( ) uma academia  

 3( ) uma praça ou uma rua ou um parque 

 4( ) uma escola 

 5( ) outro
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3. Esse lugar é:

 1( ) público ou 

 2( ) tem que pagar 

Questionário Internacional de Atividade Física – Ipaq

O instrumento mais utilizado em pesquisas no Brasil para avaliar prática de 
atividades físicas é o Questionário Internacional de Atividades Físicas. A seguir, são 
apresentados dois exemplos de questionários avaliando níveis de atividade física: 
seção lazer do Ipaq longo e do Ipaq curto (avaliando nível total de atividade física). 

Ipaq longo, seção lazer

Há um bloco inicial de identificação importante, que deve ser lido para o 
entrevistado. Depois,o entrevistador deve ler a instrução de que apenas atividades 
físicas com tempo mínimo de dez minutos devem ser consideradas e, em seguida, 
as questões específicas:

Para responder a essas perguntas o(a) Sr.(a) deve saber que:

 § Atividades físicas fortes são as que exigem grande esforço físico e que 
fazem respirar muito mais rápido que o normal.

 § Atividades físicas médias são as que exigem esforço físico médio e que 
fazem respirar um pouco mais rápido que o normal.

 § Em todas as perguntas sobre atividade física, responda somente sobre 
aquelas que duram pelo menos 10 minutos seguidos.

 § Agora eu gostaria que o(a) Sr.(a) pensasse apenas nas atividades que faz no 
seu “tempo livre”, por esporte, lazer ou exercício físico.

24. Quantos dias por semana o(a) Sr.(a) faz caminhadas no seu tempo livre?

(0) Nenhum – pule para a questão 26 - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) dias
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25. Nos dias em que o(a) Sr.(a) faz essas caminhadas, quanto tempo no total elas 
duram por dia?

 __ __ horas ___ ___ minutos = ___ ___ ___ minutos

26. Quantos dias por semana o(a) Sr.(a) faz atividades físicas FORTES no seu 
tempo livre? Por ex.: correr, fazer ginástica de academia, pedalar em ritmo 
rápido, praticar esportes competitivos.

 (0) Nenhum – pule para a questão28       -     (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) dias

27.Nos dias em que o(a) Sr.(a) faz essas atividades, quanto tempo no total elas 
duram por dia?
 __ __ horas ___ ___ minutos = ___ ___ ___ minutos

28. Quantos dias por semana o(a) Sr.(a) faz atividades físicas MÉDIAS no 
seu tempo livre? Por ex.: nadar ou pedalar em ritmo médio, praticar esportes 
por diversão.

 (0) Nenhum – ler a instrução acima da questão 30    -    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) dias

29. Nos dias em que o(a) Sr.(a) faz essas atividades, quanto tempo no total elas 
duram por dia? 

 __ __ horas ___ ___ minutos = ___ ___ ___ minutos

Note que as respostas às questões 25, 27 e 29 devem ser transformadas em 
minutos, pois são assim utilizadas para a montagem de escore. 

As recomendações atuais indicam que indivíduos, entre 18 e 65 anos, 
devem acumular:

 § 30 minutos de atividades físicas leves/moderadas em cinco dias ou mais na 
semana; e/ou

 § 20 minutos de atividades físicas vigorosas/fortes em três dias ou mais na 
semana. 
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Ipaq versão curta (todos os domínios da atividade física)

A estrutura da versão curta do Ipaq é muito semelhante, o tipo de pergunta é 
muito parecido. Entretanto, nessa versão, todos os domínios da atividade física são 
pesquisados. Vejam que há um enunciado e as questões. Também só são válidas 
atividades físicas de pelo menos dez minutos de duração:

Agora falaremos sobre atividades físicas. Primeiro, nós vamos falar apenas de 
suas caminhadas. Para responder às próximas perguntas, pense nos últimos 
sete dias.

A66. Desde <dia da semana passada>, quantos dias o (a) Sr.(a) caminhou por 
mais de 10 minutos seguidos? Pense nas caminhadas no trabalho, em casa, como 
forma de transporte para ir de um lugar ao outro, por lazer, por prazer ou como 
forma de exercício que duraram mais de 10 minutos seguidos.

__ dias       (0) nenhum à Pule para a pergunta A69          

A67. Nos dias que o (a) Sr.(a) caminhou, quanto tempo, no total, o(a) Sr.(a) 
caminhou por dia?

____+____+____+____+____ = __ __ __ minutos p/ dia    

A68) A que passo foram essas caminhadas?

(1) Com um passo que lhe fez respirar muito mais forte que o normal, suar 
bastante ou aumentar muito seus batimentos do coração.

(2) Com um passo que lhe fez respirar um pouco mais forte que o normal, suar 
um pouco ou aumentar um pouco seus batimentos do coração.

(3) Com um passo que não provocou grande mudança da sua respiração, o (a) 
Sr.(a) quase não suou e seus batimentos do coração ficaram quase normais.

AGORA PENSE EM OUTRAS ATIVIDADES FÍSICAS FORA A CAMINHADA

A69. Desde <dia da semana passada>, quantos dias o (a) Sr.(a) fez atividades 
fortes, que lhe fizeram suar muito ou aumentar muito sua respiração e seus 
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batimentos do coração, por mais de 10 minutos seguidos? Por exemplo: correr, 
fazer ginástica, pedalar rápido em bicicleta, fazer serviços domésticos pesados em 
casa, no pátio ou jardim, transportar objetos pesados, jogar futebol competitivo etc.

__ dias      (0) nenhum  àpule para a pergunta A71

A70. Nos dias em que o (a) Sr.(a) fez atividades fortes, quanto tempo, no total, 
o(a)  Sr.(a) fez atividades fortes por dia?

____+____+____+____+____ = __ __ __ minutos p/ dia      

A71. Desde <dia da semana passada> quantos dias o (a) Sr.(a) fez atividades 
médias, que fizeram o(a) Sr.(a) suar um pouco ou aumentar um pouco sua 
respiração e seus batimentos do coração, por mais de 10 minutos seguidos? 
Por exemplo: pedalar em ritmo médio, nadar, dançar, praticar esportes só por 
diversão, fazer serviços domésticos leves, em casa ou no pátio, como varrer, 
aspirar etc. 

__ dias             (0) nenhum àPule para a pergunta A73

A72. Nos dias que o(a) Sr.(a) fez atividades médias, quanto tempo, no total, o(a) 
Sr.(a) fez atividades médias por dia?

____+____+____+____+____ = __ __ __ minutos p/ dia       

Questionário de avaliação de Vitória

Para as avaliações de grandes programas de atividade física brasileiros, o Ministério 
da Saúde, o CDC, as universidades brasileiras, os gestores e os pesquisadores 
formularam questionários com questões relacionadas aos programas. A seguir, são 
especificadas algumas perguntas que compuseram o instrumento usado na avaliação 
do programa Serviço de Orientação para o Exercício – SOE. 

Tais questões podem ser aperfeiçoadas nas avaliações locais dos programas. 

 § No último ano, você ouviu falar sobre o SOE?

 § Existe algum módulo do SOE próximo de sua residência?
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 § Quantos?

 § Você participa ou participou alguma vez do SOE?

 § Onde você utiliza os serviços do SOE? 

o Módulos fixos localizados em parques, praças ou calçadões

o Unidades Básicas de Saúde

o Centros de Referência

o Academias populares

o SOE móvel

o Outras – para quem responder que faz em mais de um lugar

 § Há quanto tempo você participa do SOE?

 § De quais atividades você participa? 

o Hidroginástica

o Ginástica localizada

o Ginástica aeróbica

o Dança

o Alongamento

o Yoga

o Caminhada orientada

o Outras atividades recreativas (frescobol, vôlei etc.)

 § Quantos dias por semana?

 § Em média, quanto tempo por dia?
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 § Em relação à atividade que você participa como você considera a qualidade 
dos profissionais? (ler opções)

o baixo

o médio

o alto

 § Como você considera a qualidade das estruturas? (Estruturas são elementos 
físicos, materiais, facilidades etc. que as pessoas utilizam para a prática de 
atividade física.)

o baixo

o médio

o alto

 § Como você considera a qualidade das atividades?

o baixo

o médio

o alto

Questionário utilizado na Pense, para avaliação de atividades físicas em adolescentes: 

As próximas questões falam sobre atividade física, que pode ser feita ao praticar 
esportes, brincar com os amigos ou caminhar até a escola. Alguns exemplos são: 
correr, andar depressa, andar de bicicleta, dançar, jogar futebol, voleibol, basquete, 
handebol, nadar, andar de skate etc. 

1. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, em quantos dias você foi a pé ou de bicicleta para a escola? 

o Nenhum dia nos últimos sete dias 

o 1 dia nos últimos sete dias 

o 2 dias nos últimos sete dias 
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o 3 dias nos últimos sete dias 

o 4 dias nos últimos sete dias 

o 5 a 7 dias nos últimos sete dias 

2. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, em quantos dias você voltou a pé ou de bicicleta da escola? 

o Nenhum dia nos últimos sete dias 

o 1 dia nos últimos sete dias 

o 2 dias nos últimos sete dias 

o 3 dias nos últimos sete dias 

o 4 dias nos últimos sete dias 

o 5 a 7 dias nos últimos sete dias 

3. Quando você vai a pé ou de bicicleta para a escola, quanto tempo você gasta? 
(CONTAR APENAS O TEMPO GASTO NA IDA OU NA VOLTA. NÃO SOMAR 
IDA E VOLTA.) 

o Não vou a pé nem de bicicleta para a escola 

o Menos de 10 minutos por dia 

o 10 a 19 minutos por dia 

o 20 a 29 minutos por dia

o 30 a 39 minutos por dia 

o 40 a 49 minutos por dia 

o 50 a 59 minutos por dia 

o 60 ou mais minutos por dia 

4. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, quantas vezes você teve aulas de educação física na escola? 

o Nenhum dia nos últimos sete dias 

o 1dia nos últimos sete dias 
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o 2 dias nos últimos sete dias 

o 3 dias nos últimos sete dias 

o 4 dias nos últimos sete dias 

o 5 a 7 dias nos últimos sete dias 

5. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, quanto tempo por dia você fez atividade física ou 
esporte durante as aulas de educação física na escola? 

o Não fiz aula de educação física na escola 

o Menos de 10 minutos por dia 

o 10 a 19 minutos por dia 

o 20 a 29 minutos por dia 

o 30 a 39 minutos por dia 

o 40 a 49 minutos por dia 

o 50 minutos a 1 hora por dia 

o 1 hora e 20 minutos por dia 

o Mais de 1 hora e 20 minutos por dia

6. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, sem contar as aulas de educação física da escola, em 
quantos dias você praticou alguma atividade física, como esportes, dança, ginástica, 
musculação, lutas ou outra atividade com a orientação de professor ou instrutor? 

o Nenhum dia nos últimos sete dias 

o 1 dia nos últimos sete dias 

o 2 dias nos últimos sete dias 

o 3 dias nos últimos sete dias 

o 4 dias nos últimos sete dias 

o 5 a 7 dias nos últimos sete dias 
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7. Normalmente, quanto tempo por dia duram essas atividades que você faz com 
professor ou instrutor? (Não incluir as aulas de educação física)

o Não faço atividade física com instrutor 

o Menos de 10 minutos por dia 

o 10 a 19 minutos por dia 

o 20 a 29 minutos por dia 

o 30 a 39 minutos por dia 

o 40 a 49 minutos por dia 

o 50 a 60 minutos por dia 

o 60 a 70 minutos por dia 

o 70 a 80 minutos por dia 

o 80 ou mais minutos por dia

08. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, no seu tempo livre, em quantos dias você praticou 
atividade física ou esporte sem professor ou instrutor? 

o Nenhum dia nos últimos sete dias 

o 1 dia nos últimos sete dias 

o 2 dias nos últimos sete dias 

o 3 dias nos últimos sete dias 

o 4 dias nos últimos sete dias 

o 5 a 7 dias nos últimos sete dias 

9. Normalmente, quanto tempo por dia duram essas atividades que você faz sem 
professor ou instrutor? 

o Não faço atividade física sem instrutor 

o Menos de 10 minutos por dia 



Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física no Brasil

176 |    Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

o 10 a 19 minutos por dia 

o 20 a 29 minutos por dia 

o 30 a 39 minutos por dia 

o 40 a 49 minutos por dia 

o 1 hora por dia 

o 1 hora e 1h30 por dia 

o Mais de 1h30 por dia 

10. Se você tivesse oportunidade de fazer atividade física na maioria dos dias da 
semana, qual seria a sua atitude?

o Não faria mesmo assim

o Faria atividade física na maioria dos dias da semana

o Já faço atividade física na maioria dos dias da semana

11. Em um dia de semana comum, quantas horas por dia você assiste à TV? 

o Não assisto à TV 

o Menos de 1 hora por dia 

o Cerca de 1 hora por dia 

o Cerca de 2 horas por dia 

o Cerca de 3 horas por dia 

o Cerca de 4 horas por dia 

o Cerca de 5 horas por dia 

o Cerca de 6 horas por dia 

o Cerca de 7 ou mais horas por dia 
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12. Em um dia de semana comum, quantas horas por dia você joga videogame? 

o Não jogo videogame 

o Menos de 1 hora por dia 

o Cerca de 1 hora por dia 

o Cerca de 2 horas por dia 

o Cerca de 3 horas por dia 

o Cerca de 4 horas por dia 

o Cerca de 5 horas por dia 

o Cerca de 6 horas por dia 

o Cerca de 7 ou mais horas por dia 

13. Em um dia de semana comum, quantas horas por dia você fica no computador? 

o Não fico no computador 

o Menos de 1 hora por dia 

o Cerca de 1 hora por dia 

o Cerca de 2 horas por dia 

o Cerca de 3 horas por dia 

o Cerca de 4 horas por dia 

o Cerca de 5 horas por dia 

o Cerca de 6 horas por dia 

o Cerca de 7 ou mais horas por dia 
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