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RESUMO 
 

SANTOS, Letícia Pechnicki. Aconselhamento para a atividade física recebido por 
adultos atendidos em Unidades Básicas de Saúde. 2020. 164 f. Dissertação do 
Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná. Curitiba, 2020. 
 
O objetivo deste estudo foi analisar os possíveis fatores associados ao 
aconselhamento para a atividade física recebido por adultos atendidos em Unidades 
Básicas de Saúde. Em 2019, foi realizado um estudo transversal, com amostra 
representativa de 779 usuários de 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da área 
urbana da cidade de São José dos Pinhais no Paraná. O aconselhamento foi avaliado 
com resposta dicotômica para a questão: “Durante o último ano, alguma vez que você 
esteve na UBS, você recebeu aconselhamento para praticar atividades físicas?”. 
Foram analisadas variáveis sociodemográficas (sexo, faixa etária, estado civil, cor da 
pele, escolaridade, nível socioeconômico), de saúde (estado nutricional, tabagismo, 
diagnóstico de morbidades e consumo de medicamentos), além da atividade física 
realizada no tempo de lazer e os estágios de mudança de comportamento para 
atividade física. Os dados foram analisados com regressão de Poisson e o nível de 
significância foi mantido em 5%. A prevalência de aconselhamento foi de 43% (IC95%: 
39,5-46,4%). As variáveis sociodemográficas faixa etária (“≥ 60 anos”: RP=1,33; 
IC95%: 1,04-1,70) e escolaridade (“ensino médio completo”: RP=1,21; IC95%: 1,01-
1,45) apresentaram associação positiva com o aconselhamento. No entanto, o estado 
civil “divorciado/viúvo” apresentou associação inversa (RP=0,72; IC95%: 0,51-0,99). 
Em relação às condições de saúde, pessoas com índice de massa corporal igual ou 
superior a 30,0 kg/m2 (RP=1,45; IC95%: 1,16-1,80) e que usam medicamentos 
contínuos (1-3 medicamentos: RP=1,79; IC95%: 1,43-2.22 | ≥ 4 medicamentos: 
RP=1,68; IC95%: 1,22-2,29) apresentaram maior probabilidade de receberem 
aconselhamento para a atividade física. O aconselhamento foi associado à caminhada 
no lazer, no volume de 150 minutos ou mais em uma semana (RP=1,49; IC95%: 1,03-
2,16) e também aos estágios de mudança de comportamento “contemplação” 
(RP=2,16; IC95%: 1,26-3,69), “preparação” (RP=3,47; IC95%: 2,02-5,94), “ação” 
(RP=2,54; IC95%: 1,07-6,02) e “manutenção” (RP=2,19; IC95%: 1,34-3,57. Os grupos 
com maior exposição ao aconselhamento foram idosos, aqueles com maior 
escolaridade, obesos e que consomem medicamentos. O aconselhamento também 
foi associado à caminhada no lazer (≥ 150 min/sem) e aos estágios avançados de 
mudança de comportamento para a prática de atividades físicas.  
 
Palavras-chave: Atividade física; Aconselhamento; Atenção Primária à Saúde.  



 
 
 

ABSTRACT 
 

SANTOS, Letícia Pechnicki. Physical activity counseling received for adults at 
Public Health Clinics. 2020. 164 f. Dissertação do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Física. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2020. 
 
The aim this study was to analyze the possible factors associated to physical activity 
counseling received for adults treated at Public Health Clinics. In 2019, a cross-
sectional study was conducted, with a representative sample of 779 users from 15 
Clinics in São José dos Pinhais (Paraná) city. Counseling was assessed with a 
dichotomous answer to the question: "During the past year, have you received 
counseling to practice physical activities?". We analyzed sociodemographic variables 
(gender, age group, marital status, skin color, education, socioeconomic level), health 
(nutritional status, smoking, diagnosis of morbidities and medication consumption), 
and leisure time physical activity and stages of change behavior for physical activity. 
Data were analyzed using Poisson regression and the level of significance was 
maintained at 5%. The prevalence of counseling was 43% (95% CI: 39.5-46.4%). The 
sociodemographic variables age group (“≥ 60 years”: PR = 1.33; 95% CI: 1.04-1.70) 
and education (“complete high school”: PR = 1.21; 95% CI: 1.01 -1.45) showed a 
positive association to counseling. However, “divorced/widowed” marital status 
showed an inverse association (PR = 0.72; 95% CI: 0.51-0.99). Regarding health 
conditions, people with a body mass index equal to or greater than 30.0 kg / m2 (PR = 
1.45; 95% CI: 1.16-1.80) and who use continuous medications (1-3 : PR = 1.79; 95% 
CI: 1.43-2.22 | ≥ 4: PR = 1.68; 95% CI: 1.22-2.29) were more likely to receive 
counseling for physical activity. Counseling was associated with walking for leisure, at 
a volume of 150 minutes or more in a normal week (PR = 1.49; 95% CI: 1.03-2.16) and 
also with the stages of behavior change “contemplation” (PR = 2.16; 95% CI: 1.26-
3.69), “preparation” (PR = 3.47; 95% CI: 2.02-5.94), “action” (PR = 2.54; 95% CI: 1.07-
6.02) and "maintenance" (PR = 2.19; 95% CI: 1.34-3.57. The groups with the greatest 
exposure to counseling were elderly, those with higher education, obese and who 
consume medication. Counseling was also associated with walking at leisure (≥ 150 
min/week) and advanced to stages of change behavior for physical activity. 
 
Keywords: Physical activity; Counseling; Primary Health Care.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A atividade física regular é importante para a promoção de saúde e prevenção 

de doenças, como hipertensão, obesidade, câncer de cólon e dislipidemias (WHO, 

1997; LEE et al., 2012; U.S. Department of Health and Human Services, 2018). Além 

disso, a atividade física também contribui com a redução do desenvolvimento de 

doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), responsáveis por cerca de 38 milhões 

das 56 milhões de mortes em todo o mundo em 2012 (LEE et al., 2012).  

Contudo, ainda é elevado o número de pessoas fisicamente inativas no mundo 

(27,5%) (GUTHOLD et al., 2018). A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2002, 

apontou que 22% das doenças cardíacas, 10 a 16% dos casos de diabetes tipo 2 e 

de câncer de mama, cólon e reto poderiam ser evitados por meio do cumprimento das 

recomendações de atividade física (WHO, 2002). Além disso, o efeito da inatividade 

física em cinco grandes doenças crônicas não transmissíveis e todas as causas de 

mortalidade custou à economia mundial mais de US$ 67 bilhões em despesas de 

saúde e perdas de produtividade. Destes, US$ 5 bilhões foram gastos com doenças 

cardíacas, US$ 6,0 bilhões com casos de acidente vascular cerebral (AVC), US$ 37,6 

bilhões com diabetes tipo 2, US$ 2,7 bilhões com câncer de mama e US$ 2,5 bilhões 

com câncer de cólon (DING et al., 2016).   

No Brasil, a prevalência de inatividade física nas capitais dos Estados e no 

Distrito Federal variou entre 38 e 47% (VIGITEL, 2019). Isso gera um problema ao 

sistema de saúde. Por exemplo, em 2013, foram realizadas 974.641 internações 

hospitalares pelo Sistema Único de Saúde (SUS), devido às doenças crônicas não-

transmissíveis, em adultos acima dos 40 anos, resultando em um custo de R$ 

275.646.877,64 ao sistema (BIELEMANN et al., 2015). 

Com isso, algumas ações têm sido desenvolvidas pela Secretaria de Vigilância 

em Saúde visando a promoção da saúde através da atividade física por meio do SUS 

(BECKER; GONÇALVES; REIS, 2016). A critério de ilustração, o “Programa 

CuritibAtiva”, iniciado em 1998, teve o objetivo de elevar os níveis de atividade física 

e melhorar a qualidade de vida da população (HALLAL et al., 2009). As atividades 
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eram desenvolvidas em parques, praças, academias e departamentos de esportes da 

cidade de Curitiba-PR (BECKER; GONÇALVES; REIS, 2016). Alguns dos locais de 

promoção dessas atividades são as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), as quais 

são a porta de entrada dos usuários para o SUS (MALTA et al., 2008; SIQUEIRA et 

al., 2008). 

Além de ações práticas de atividade física, estudos apontam que o 

aconselhamento nas UBS’s também pode ser uma boa alternativa para aumentar os 

níveis de atividade física da população (HARRIS; CASPERSEN; DEFRIESE, 1989; 

HALLAL et al., 2005; GALLIANO et al., 2016; WHO, 2018b). O aconselhamento 

consiste na escuta, compreensão e suporte para o planejamento e tomada de 

decisões favoráveis aos comportamentos saudáveis, incluindo a prática de atividade 

física (GAGLIARDI et al., 2015).  

Porém, a maioria dos estudos mostram que a prevalência de aconselhamento 

na atenção primária ainda é baixa (36,6%), e não há um consenso do que deve ser 

aconselhado e do conteúdo a ser abordado no momento do aconselhamento 

(TOLEDO; ABREU; LOPES, 2013; LOPES et al., 2014; SALLIS et al., 2015; HAFELE; 

SIQUEIRA, 2016; TOLEDO et al., 2017; MORAES et al., 2019).  

Estudos também apontam que os médicos são os profissionais que mais 

aconselham (HALLAL et al., 2010b; SANTOS et al., 2012; LOPES et al., 2014; DURO 

et al., 2015; TOLEDO et al., 2017). Dessa maneira, verifica-se a necessidade de uma 

educação em saúde para que todos os profissionais das UBS, tendo em vista o 

trabalho multidisciplinar que existe dentro das unidades, realizem o aconselhamento 

(EAKIN et al., 2007; DURO et al., 2015; FLORES et al., 2018). Com uma educação 

em saúde, os profissionais estariam mais aptos a realizar o aconselhamento para a 

atividade física (FLORINDO et al., 2014; BURDICK et al., 2015; CALLE et al., 2016).  

Ao considerar que poucos estudos nacionais analisaram a associação entre o 

aconselhamento e a prática de atividade física dos usuários das UBS’s, é de grande 

importância verificar se essas ações estão associadas. Com isso, podem ser 

desenvolvidas intervenções que busquem aumentar a prevalência do 

aconselhamento pelos profissionais, melhorar o conteúdo do que é aconselhado aos 

usuários, buscando aumentar o nível de atividade física e, consequentemente, 

qualidade de vida dos adultos atendidos na Atenção Primária à Saúde. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

De que maneira as características sociodemográficas, de saúde e de atividade 

física associam-se com o aconselhamento para a atividade física recebido por 

adultos atendidos em UBS’s? 

 

  

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os possíveis fatores associados ao aconselhamento para a atividade 

física recebido por adultos atendidos em UBS’s. 

 
 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

1. Estimar a prevalência do aconselhamento para a atividade física recebido 

de profissionais de saúde; 

2. Identificar o conteúdo do aconselhamento para a atividade física; 

3. Descrever as características sociodemográficas, de saúde e de atividades 

físicas de adultos atendidos em UBS’s. 
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O modelo conceitual para a melhor compreensão dos objetivos da dissertação 

pode ser visualizado na Figura 1. Em uma primeira etapa, foi analisado as possíveis 

associações entre as características sociodemográficas e as condições de saúde com 

o aconselhamento para atividade física. Após, exploramos as possíveis associações 

existentes entre o aconselhamento recebido com os diferentes desfechos em 

atividade física. 

 

 

 

Figura 1. Modelo conceitual do projeto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2020.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Antes da criação do SUS, o Ministério da Saúde, com apoio dos estados e 

municípios brasileiros, desenvolveu ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças, com destaque às campanhas de vacinação e controle de endemias. Essas 

ações aconteciam por meio do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 

resultado da união dos institutos de aposentadorias e pensões de diversas categorias 

profissionais.  

O INPS, posteriormente, foi descentralizado em Instituto de Administração da 

Previdência Social (IAPAS), Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). O INAMPS era 

responsável por prestar assistência à saúde a seus associados, o que tornou 

necessária a construção de grandes unidades de atendimento ambulatorial e 

hospitalar, assim como a contratação de serviços privados nos grandes centros 

urbanos, onde estava a maioria dos seus beneficiários. Ou seja, o INAMPS 

beneficiava apenas os trabalhadores com “carteira assinada” e seus dependentes 

(BRASIL, 2002).  

No entanto, com a crise de financiamento da Previdência, em meados da 

década de 70, o INAMPS precisou adotar providências para racionar seus gastos. 

Com isso, na década de 80, foi necessário que o serviço privado começasse a 

“comprar” serviços do setor público, através de convênios. Dessa maneira, mesmo 

com o financiamento do INAMPS apenas para os seus beneficiários, a assistência à 

saúde prestada pela rede pública preservou o seu caráter de universalidade da 

população (princípio fundamental do SUS). O INAMPS passou também a dar 

assistência aos trabalhadores rurais, que, até então, eram precariamente assistidos 

por hospitais conveniados com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 

(FUNRURAL). Essa medida significou uma grande melhoria nas condições de acesso 

dessa população aos serviços de saúde.   

Ao final da década de 80, o INAMPS adotou uma série de medidas que o 

aproximaram ainda mais de uma cobertura universal da população, dentre as quais 
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se destaca o fim da exigência da Carteira de Segurado do INAMPS para o 

atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede pública. Esse processo 

gerou a instituição do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), 

implementado por meio de convênios entre o INAMPS e os governos estaduais. 

Assim, começou a se instituir no Brasil um sistema de saúde com tendência à 

cobertura universal, mesmo antes da aprovação da Lei 8.080, que instituiu o SUS. 

Isso também foi motivado devido a grande mobilização política dos trabalhadores da 

saúde, de centros universitários e de setores organizados da sociedade, que 

constituíam o então denominado “Movimento da Reforma Sanitária”, no contexto da 

democratização do país. 

Em meio a todos esses acontecimentos no Brasil, em novembro de 1986, na 

Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, 

Canadá, foi apresentado um documento com vista a contribuir com as políticas de 

saúde em todos os países de forma universal: a “Carta de Ottawa”. Esta defende a 

promoção da saúde como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver, além 

de afirmar que a saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico, 

pessoal, e um componente fundamental para a qualidade de vida (BRASIL, 2000). 

Alinhado aos objetivos da “Carta de Ottawa”, a Constituição Federal de 1988 

(CF-88), Seção II, Art. 196. afirma que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). 

Em reflexão sobre isso, levando em consideração que no período anterior a 

CF-88 o sistema público de saúde prestava assistência apenas aos trabalhadores com 

vínculo à Previdência Social, em 1990, foi criado o SUS (por meio da Lei nº 8,080, de 

19 de setembro). O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde 

pública do mundo, que proporciona a toda a população um acesso universal, sem 

discriminação (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2012; BRASIL, 2018c). A rede que compõe 

o SUS engloba ações na atenção primária à saúde, secundária e terciária, além dos 

serviços de urgência e emergência, atenção hospitalar, ações e serviços das 

vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica 

(BRASIL, 2018c). 
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A Atenção Primária à Saúde (APS) é o conjunto de ações para casos de baixa 

complexidade, voltadas à prevenção e à proteção da saúde. Foca no agendamento e 

consultas de exames básicos, como radiografias, eletrocardiogramas e curativos. A 

APS tem como objetivo desenvolver uma atenção integral que impacte de maneira 

positiva na saúde da população. No Brasil, a Atenção Primária à Saúde é 

desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no 

local mais próximo da vida das pessoas (BRASIL, 2020). 

O SUS é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, e cada um 

possui suas corresponsabilidades (BRASIL, 2018c). Além disso, dentre os princípios 

do SUS, temos os princípios éticos, que servem para garantir universalidade (saúde 

é um direito de cidadania de todas as pessoas, e cabe ao Estado assegurar esse 

direito), equidade (tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência 

é maior) e integralidade aos usuários (considera as pessoas como um todo, 

atendendo as suas necessidades) (BRASIL, 2018c). 

Com a criação do SUS, “a atenção integral à saúde, e não somente aos 

cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a 

gestação e por toda a vida, com foco na saúde com qualidade de vida, visando a 

prevenção e a promoção da saúde”  (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2012). Nesse sentido, 

temos a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada em 2011, resultado 

da experiência acumulada de todos os envolvidos no desenvolvimento do SUS. A 

Política Nacional de Atenção Básica visa a desenvolver uma atenção integral, que 

impacte na situação de saúde e autonomia dos usuários, nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2012).  

Como componente fundamental da Atenção Básica, temos as UBS, que são 

contato preferencial dos usuários, pois é a porta de entrada da população na Rede de 

Atenção à Saúde (arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde, 

para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população), e 

estão instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem 

(BRASIL, 2012). 

Anteriormente à aprovação da Política Nacional de Atenção Básica, em 1994, 

foi criado o Programa Saúde da Família, conhecido hoje como “Estratégia de Saúde 

da Família” (ESF), devido ao fato de que, em 2011, junto à aprovação da Política 
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Nacional de Atenção Básica, deixou de ser apenas um “programa” e foi adotado em 

nível nacional como uma estratégia de reorganização da atenção básica (BRASIL, 

2012). A Estratégia de Saúde da Família passou a ser um modelo em que a família é 

objeto de atenção, permitindo uma compreensão mais abrangente do processo 

saúde-doença, envolvendo ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2012). 

A Estratégia de Saúde da Família é uma ação que conta com uma equipe 

multiprofissional (equipe de Saúde da Família – eSF), e deve ser composta por, no 

mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de 

Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da 

Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. 

Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: 

cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar e/ou 

técnico em Saúde Bucal (BRASIL, 2012). 

Juntamente com a ESF, para apoiar a consolidação da Atenção Básica no 

Brasil, em 2008, os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-

AB) foram criados pelo Ministério da Saúde, aumentando, assim, o número de ações 

e serviços de saúde para a população (BRASIL, 2018a). Diferentemente da eSF, a 

equipe multiprofissional dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção 

Básica pode ser formada pelos seguintes profissionais: médico acupunturista; 

assistente social; profissional de educação física; farmacêutico; fisioterapeuta; 

fonoaudiólogo; médico do trabalho; ginecologista; obstetra; pediatra; psiquiatra; 

geriatra; internista (clínica médica); homeopata; veterinário; nutricionista; psicólogo; 

terapeuta ocupacional; profissional com formação em arte e educação (arte educador) 

e profissional de saúde sanitarista, isto é, profissional graduado na área de saúde com 

pós-graduação em saúde pública ou coletiva, ou graduado diretamente em uma 

dessas áreas.  

As modalidades de Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica 

podem variar (Tabela 1), e a composição das equipes deve ser definida pelos gestores 

municipais, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados 

epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde que serão 

apoiadas (BRASIL, 2018a). 
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Tabela 1. Modalidades de Núcleos de Ampliados de Saúde da Família 

Modalidades Nº de equipes vinculadas Somatória das cargas horárias profissionais* 

NASF 1 
5 a 9 eSF e/ou eAB para 
populações específicas (eCR, 
eSFR e eSFF) 

Mínimo 200 horas semanais; cada ocupação 
deve ter no mínimo 20h e no máximo 80h de 
carga horária semanal; 
  

NASF 2 
3 a 4 eSF e/ou eAB para 
populações específicas (eCR, 
eSFR e eSFF) 

Mínimo 120 horas semanais; cada ocupação 
deve ter no mínimo 20h e no máximo 40h de 
carga horária semanal; 
  

NASF 3 
1 a 2 eSF e/ou eAB para 
populações específicas (eCR, 
eSFR e eSFF) 

Mínimo 80 horas semanais; cada ocupação deve 
ter no mínimo 20h e no máximo 40h de carga 
horária semanal; 

Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica, 2018. 
Legenda: *Nenhum profissional pode ter carga horária semanal menor que 20 horas. NASF - Núcleos 
Ampliados de Saúde da Família; eCR - Equipe Consultório na Rua; eSFR - Equipe Saúde da Família 

Ribeirinha; eSFF - Equipe Saúde da Família Fluvial. 
  

 

 

2.2 ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

Definida como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura 

esquelética, portanto, voluntário, que resulte em um gasto energético acima dos níveis 

de repouso, a atividade física pode ser praticada em quatro domínios:  lazer; 

transporte; ocupacional; e doméstico (CASPERSEN; POWELL; CHRISTENSON, 

1985). A atividade física de transporte se refere àquela realizada para se deslocar de 

um lugar a outro. Por exemplo, caminhar até a escola, shopping etc. A atividade física 

ocupacional é realizada no trabalho, como carregar ferramentas, realizar entregas, 

servir comida no restaurante etc. O domínio doméstico se refere às atividades 

realizadas dentro ou ao redor de casa, como cozinhar, limpar a casa, limpar o quintal, 

cortar grama etc. Por último, o domínio de lazer se refere às atividades realizadas no 

tempo livre do indivíduo, como praticar caminhadas, jogar futebol, realizar atividades 

na academia, passear no parque, etc. (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2018). 

A atividade física traz diversos benefícios à saúde, como a melhora da 

qualidade dos músculos, da saúde mental, da aptidão cardiorrespiratória, além de 

reduzir a pressão arterial, o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, câncer, 

o risco de obesidade e a diminuição nos níveis de colesterol, da perda cognitiva e 
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demência (WHO, 2010; U.S. Department of Health and Human Services, 2018). A 

atividade física também ajuda as pessoas a se sentirem melhor, dormirem melhor e a 

realizarem atividades diárias com mais facilidade (U.S. Department of Health and 

Human Services, 2018).  

Contudo, em 2016, mais de um quarto da população mundial não atingiu as 

recomendações mínimas de atividade física para obter benefícios à saúde (realizar 

pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou pelo menos 75 minutos de 

atividade física vigorosa por semana), preconizadas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (DING et al., 2016). No Brasil, segundo a Vigilância de Fatores de Risco 

e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 2018 (VIGITEL), a 

inatividade física variou entre 38,2% e 46,6% entre todas as capitais brasileiras (WHO, 

2018a; VIGITEL, 2019). 

De acordo com a OMS, a inatividade física é o quarto principal fator de risco 

responsável por mortes em todo o mundo, além de ser responsável por 

aproximadamente 6 - 10% das principais doenças não-transmissíveis: 6% dos casos 

de doenças cardiovasculares; 7% das ocorrências de diabetes tipo 2; 10% dos casos 

de câncer de mama e de câncer de cólon (WHO, 2009; LEE et al., 2012). 

Com isso, percebe-se a necessidade do desenvolvimento de programas e 

estratégias que busquem promover a atividade física, assim como a importância do 

papel do profissional de educação física dentro do contexto da Atenção Básica 

(BECKER; GONÇALVES; REIS, 2016). Além de melhorar a saúde e qualidade de vida 

dos usuários, o incentivo para atividade física pode diminuir os custos relacionados à 

gestão dos serviços, visto que cerca de 15% dos custos do SUS com internações em 

2013 foram atribuíveis a inatividade física, resultando em um custo total estimado em 

R$ 275.646.877,64 (BIELEMANN et al., 2015). 

 

 

2.3 AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO SUS 

 

Concernente à promoção de saúde e à prevenção de doenças, algumas 

ações são essenciais para que esses objetivos sejam alcançados, como ações 

educativas (guias, diretrizes), aconselhamento (individual ou em grupo) e mudanças 
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de comportamento (hábitos alimentares, atividade física e comportamento sedentário) 

(WHO, 2010; BECKER; GONÇALVES; REIS, 2016). 

O desenvolvimento de ações estruturadas para a população usuária da 

Atenção Primária à Saúde requer entender o perfil de quem faz uso dos serviços. Um 

estudo de Guibu et al. (2017), verificou em uma amostra de 8.676 entrevistados que 

a maior parte dos usuários são mulheres (75,8%). Das características de todos os 

usuários, houve uma prevalência da cor da pele “parda” (50,5%), a maioria era casada 

(48,6%), com ensino fundamental completo (53,7%) e de nível socioeconômico “C” 

(55,1%) (GUIBU et al., 2017). Visando a atingir a população que necessita dos 

serviços da Atenção Primária à Saúde, e garantir o princípio da integralidade do 

cuidados nas ações de promoção, proteção, diagnóstico e recuperação do Ministério 

da Saúde, atividades físicas/práticas corporais devem ser desenvolvidas pelas 

equipes de Atenção Primária à Saúde, buscando a adoção e manutenção de estilos 

de vida saudáveis pela população (GUARDA et al., 2014). 

Algumas estratégias para promoção da atividade física já são desenvolvidas 

pelo Ministério da Saúde. Um exemplo de programa bem consolidado é o Programa 

Academia da Saúde (PAS). O PAS, lançado em 2011, foi inspirado em algumas 

iniciativas de promoção da atividade física desenvolvidas em Curitiba-PR 

(CuritibAtiva), Vitória-ES (Serviço de Orientação ao Exercício – SOE), Recife-PE, 

Aracajú-SE e Belo Horizonte-MG (Programas Academia da Cidade-PAC), que 

contavam com a presença de profissionais da Área de Educação Física, utilizavam 

espaços públicos e eram custeadas e mantidas pelo Poder Público (AMORIM et al., 

2013; BRASIL, 2018b). Criado como uma estratégia de promoção da saúde, o PAS 

objetiva promover a atividade física, além de desenvolver ações buscando difundir a 

educação em saúde para a população (BRASIL, 2014). 

Além de programas de atividade física custeados pelo Ministério da Saúde, 

uma outra maneira simples e econômica de incentivar essa prática se dá por meio do 

aconselhamento para a saúde. Essa ação tem um grande potencial de produzir, a 

curto prazo, incrementos nos níveis de atividade física da população (NEIDRICK; 

FICK; LOEB, 2012; WHO, 2018b).  
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Com a aprovação da Política Nacional de Atenção Básica, em 2011, tornou-se 

relevante incorporar ações que proporcionassem a conscientização da população 

sobre a adoção de comportamentos saudáveis, como, por exemplo, o 

aconselhamento para atividade física (MALTA et al., 2009a; LOPES et al., 2014; 

TOLEDO et al., 2017). Conceitualmente, o aconselhamento  

 
“é uma prática educativa ofertada por profissionais de saúde com o objetivo 
de tornar os indivíduos ativos sobre seu processo de saúde, dentro do 
respeito à autonomia e valorização de seu potencial propiciando uma 
mudança de comportamento e melhoria na qualidade de vida” (FLORES et 
al., 2018).  
 

Essa prática consiste na escuta, compreensão e suporte para o planejamento 

e tomadas de decisões favoráveis aos comportamentos saudáveis, incluindo a prática 

de atividade física (GAGLIARDI et al., 2015). Devido a elevada prevalência de 

inatividade física, importantes instituições recomendam que os profissionais de saúde 

promovam a atividade física por meio do aconselhamento (ACSM, 2018). Além de ser 

uma ferramenta de baixo custo, fácil aplicabilidade e passível de utilização por 

profissionais de saúde (FLORINDO et al., 2014; DURO et al., 2015; HAFELE; 

SIQUEIRA, 2016), evidências apontam associação positiva entre o aconselhamento 

recebido e maiores níveis de atividades físicas (ORROW et al., 2012; SANTOS et al., 

2012; HAFELE; SIQUEIRA, 2016; TOLEDO et al., 2017). Associações médicas e o 

programa Healthy People 2020 incluíram o aconselhamento para atividade física na 

rotina de visita dos pacientes (ACSM, 2018).  

No que se refere à Atenção Primária à Saúde, uma revisão sistemática verificou 

que a prevalência de aconselhamento para atividade física situa-se em 36,6% 

(±14,2%) (MORAES et al., 2019). Estudos apontam que, geralmente, o 

aconselhamento recebido apresenta associação com sexo, faixa etária, nível 

socioeconômico, estado civil, índice de massa corporal (IMC) diagnóstico de doenças 

crônicas, consumo de medicamentos e atividade física global (SIQUEIRA et al., 

2009b; HALLAL et al., 2010b; SANTOS et al., 2012; LOPES et al., 2014; DURO et al., 

2015; HAFELE; SIQUEIRA, 2016; TOLEDO et al., 2017). No entanto, poucas 
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evidências exploraram a associação entre o aconselhamento para a atividade física e 

o nível desta prática no domínio do lazer (GAGLIARDI et al., 2015). 

Para buscar os artigos que testaram associação entre aconselhamento e a 

prática de atividade física, foi realizada uma revisão paralela a outra revisão 

sistemática e selecionados os artigos que melhor atendessem aos objetivos da 

dissertação (Tabelas 2, 3, 4 e 5). O objetivo da revisão foi sintetizar as evidências que 

analisaram a associação entre o aconselhamento para a prática de atividade física 

recebido em UBS, a atividade física, os aspectos cognitivos da atividade física e/ou 

os desfechos em saúde. Para a seleção dos estudos, também foi utilizado um artigo 

publicado em 2019, que teve como objetivo realizar uma revisão sistemática sobre a 

prevalência de aconselhamento para a atividade física na Atenção Básica em Saúde 

(MORAES et al., 2019). 

Apesar de algumas diferenças no modelo de Atenção Primária à Saúde, 

vários estudos internacionais apontam a efetividade do aconselhamento para 

atividade física (PETRELLA; LATTANZIO; OVEREND, 2007; WILLIAMS, 2009; 

PATEL et al., 2011; HEBERT; CAUGHY; SHUVAL, 2012; VUORI; LAVIE; BLAIR, 

2013; GAGLIARDI et al., 2015). Por exemplo, uma revisão sistemática buscou 

examinar os fatores que otimizam a entrega e o impacto do aconselhamento para 

atividade física.  

Apesar de os autores encontrarem apenas 10 estudos que respondessem ao 

objetivo da revisão (três revisões sistemáticas, cinco ensaios clínicos randomizados e 

dois estudos observacionais), foi verificado que o aconselhamento, em geral, 

aumentou a prática de atividade física autorreferida pelos pacientes (GAGLIARDI et 

al., 2015). Entretanto, foram encontrados poucos estudos nacionais que testaram 

essa associação (GOMES; DUARTE, 2008; HAFELE; SIQUEIRA, 2016; RIBEIRO et 

al., 2017). A maioria dos estudos apresentam a prevalência do aconselhamento para 

atividade física e/ou hábitos saudáveis e os fatores associados (Tabelas 2 e 3). 

Um estudo realizado na região Sul e Nordeste do Brasil, apontou que 32% 

dos adultos e 58% dos idosos que frequentavam as UBS eram fisicamente inativos. 

Esse estudo também mostrou que apenas 29% dos adultos e 39% dos idosos 

recebem aconselhamento sobre atividade física nas UBS (SIQUEIRA et al., 2009b).  
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O aconselhamento realizado pelos profissionais tem se mostrado um 

importante fator para aumentar os níveis de atividade física dos usuários (FLORINDO 

et al., 2015). Pesquisas apontam a importância da orientação da prática de atividade 

física pelos profissionais, podendo ser um fator que auxilie na adoção de um estilo de 

vida saudável (SIQUEIRA et al., 2009a; DURO et al., 2015; FLORINDO et al., 2015; 

CALLE et al., 2016). Contudo, um estudo apontou que apenas um terço dos adultos e 

um pouco menos da metade dos idosos das UBS de 41 munícipios brasileiros, 

receberam aconselhamento para a prática de atividade física alguma vez na vida e/ou 

na última consulta (FACCHINI et al., 2006).  

Outro estudo apontou que a prevalência de aconselhamento para atividade 

física de 525 adultos de 35 UBS’s da zona urbana da cidade de Pelotas-RS foi de 

apenas 35,4%. Dentre os indivíduos que receberam aconselhamento, 

aproximadamente, 42,8% relataram aumento da prática de atividade física e 65% 

realizaram parte do aconselhamento por algum tempo, sendo possível observar a 

efetividade do aconselhamento para mudanças de comportamento dos usuários 

(HAFELE; SIQUEIRA, 2016). 

No que tange ao desenvolvimento de ações para promoção da atividade 

física, juntamente com os Órgãos Públicos de Saúde, pesquisadores e profissionais 

da área devem desenvolver, implementar e avaliar intervenções visando a aumentar 

o aconselhamento por parte dos profissionais que trabalham nas UBS, assim como 

realizado em um estudo com usuários atendidos pela ESF, em Florianópolis-SC. O 

estudo teve como objetivo apresentar o desenvolvimento, implantação e avaliação de 

uma intervenção de aconselhamento sobre atividade física para promoção de saúde. 

Os responsáveis buscaram, por meio de recomendações e orientações, aumentar os 

índices de aconselhamento para a atividade física por parte dos profissionais de 

saúde. A intervenção apresentou influência positiva para a mudança de 

comportamento para atividade física e saúde (GOMES; DUARTE, 2008).  

Outro importante estudo foi realizado em Ermelino Matarazzo-SP, no qual 

foram selecionados 157 adultos (≥18 anos) de três UBS’s do município (RIBEIRO et 

al., 2017). Os usuários foram divididos em três grupos: 1) Grupo com aulas de 

exercício físico (n = 54); 2) Grupo educação em saúde (n = 54) e 3) Grupo controle (n 

= 49). As intervenções duraram 12 meses, com acompanhamento de seis meses após 
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as intervenções. Ocorreram avaliações do nível de atividade física no início, aos 12 e 

18 meses do estudo. O nível de atividade física foi avaliado por questionário e por 

acelerometria. Os resultados apontaram que, após os 12 meses, os dois grupos 

aumentaram os minutos de atividade física. Contudo, após 18 meses, o Grupo 

educação em saúde aumentou o escore médio anual de exercícios físicos quando 

comparado ao Grupo com aulas de exercício físico, que havia aumentado os escores 

aos 12 meses. Dessa maneira, os autores observaram que a intervenção de educação 

em saúde foi mais efetiva para manter a prática de atividade física no período pós 

intervenção (RIBEIRO et al., 2017).  
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Tabela 2. Métodos dos estudos que analisaram os fatores associados ao recebimento de aconselhamento sobre a atividade física, por ano de 

publicação. 

Autor (ano) País 
Coleta 

de 
dados 

n Faixa 
etária 

Cálculo 
amostral 

Amostra 
representativa Entrevista Medida do aconselhamento Variáveis analisadas 

Silagy et al. (1992) ENG 1989 4.941 35-64 Sim Sim Autoadminis
trado 

“Nos últimos 12 meses, algum médico ou 
enfermeiro recomendou que você faça mais 

exercícios?” 

Sexo 
Idade 
Estado civil 
Nível socioeconômico 
Número de fatores de risco 
cardiovascular  
 

Kreuter et al. (1997) EUA 1996 680 ≥ 18 N.R. N.R. Autoadminis
trado 

Paciente indicava o médico habitual e se ele 
havia aconselhado a prática de atividade 

física (nos últimos 6 meses) 

Diabetes 
Pressão sanguínea 
Colesterol 
IMC 
Doença cardiovascular 
Histórico familiar de ataque cardíaco 
Sexo 
Idade 
Escolaridade 
Dieta-gordura 
Atividade física 
EMC para dieta 
EMC para atividade física 
 

Wee et al. (1999) EUA 1995 9.711 ≥ 18 Sim Sim Face a face 
Relato dos participantes do recebimento de 
aconselhamento sobre exercício nos últimos 

12 meses 

Idade 
Sexo 
Raça 
Estado civil 
Escolaridade 
Renda 
Tipo de seguro 
IMC 
Atividade física 
Número de doenças crônicas 
Número de visitas ao médico 
 

Glasgow et al. 
(2001) EUA 1999-

2000 1.818 ≥ 18 Sim Sim Telefônica 
“Você já foi aconselhado no último ano por 
um médico ou outro profissional de saúde 

para se exercitar mais?” 

Sexo 
Idade 
Raça/etnia 
Escolaridade 
Renda 
Médico para cuidados regulares de 
saúde 
Número de visitas ao médico por ano 
Tipo de seguro  
Estado civil 
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Autor (ano) País 
Coleta 

de 
dados 

n Faixa 
etária 

Cálculo 
amostral 

Amostra 
representativa Entrevista Medida do aconselhamento Variáveis analisadas 

Número de doenças crônicas 
 

Balde et al. (2003) EUA N.R. 146 ≥ 65 N.R. N.R. Face a face 
Relato dos participantes do recebimento de 
aconselhamento sobre atividade física nos 

últimos 12 meses 

Idade 
Sexo 
Raça 
Escolaridade 
Estado civil 
IMC 
Atividade física 
 

Croteau et al. (2006) NZL 2003 8.291 ≥ 18 Sim N.R. Autoadminis
trado 

Relato se os participantes foram 
aconselhados por um médico, enfermeiro ou 

outro profissional de saúde, a praticar 
atividade física nos últimos 12 meses 

Idade 
Sexo 
Etnia 
Renda familiar 
IMC 
Atividade física 
Doenças crônicas (status e número de 
doenças) 
 

Klumbiene et al. 
(2006) LIT 

2000/ 
2002/ 
2004 

2.049 20-64 Sim Sim Correio 
“Durante o último ano (12 meses) você foi 

aconselhado a aumentar sua atividade 
física?” 

Sexo 
Idade 
Escolaridade 
Local de residência 
Estado civil 
Percepção de saúde 
Visitas ao médico no último ano 
IMC 
 

Sinclair et al. (2008) CAN 2005 1.562 ≥ 18 Sim Sim Face a face 

“Em visitas com seu médico da família 
(profissional de saúde), com que frequência 

o assunto sobre aconselhamento para 
exercício é discutido com você?” 

Sexo 
Idade 
Indicadores geográficos 
Emprego 
Escolaridade 
Renda 
Percepção de saúde 
Número de doenças crônicas 
Familiaridade com a clínica 
 

Weidinger et al. 
(2008) EUA 2003-

2004 1.141 ≥ 18 Sim N.R. Telefone “Você foi aconselhado no ano passado, por 
um médico, para se exercitar mais?” 

Sexo 
Raça/etnia 
Escolaridade 
Idade 
Renda familiar anual 
IMC 
Atividade física 
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Autor (ano) País 
Coleta 

de 
dados 

n Faixa 
etária 

Cálculo 
amostral 

Amostra 
representativa Entrevista Medida do aconselhamento Variáveis analisadas 

 

Siqueira et al. 
(2009) BR N.R. 8.063 ≥ 30 

 Sim Sim Face a face 

Alguma vez na vida, em uma consulta no 
[Posto de Saúde de Abrangência], algum 
médico lhe disse que o(a) Sr.(a) deveria 

fazer exercícios para melhorar a sua 
saúde?” 

Sexo 
Idade 
Cor da pele 
Nível socioeconômico 
Situação conjugal 
Tabagismo 
Sedentarismo 
Diagnóstico de hipertensão arterial, 
diabetes, doença dos nervos 
Número de medicamentos de uso 
contínuo 
Autopercepção de saúde 
 

Hallal et al. (2010) BR N.R. 972 20-69 Sim N.R. Face a face Alguém já recomendou alguma vez que 
você praticasse atividade física? 

Sexo 
Nível socioeconômico 
Tabagismo 
IMC 
Histórico de saúde 
Atividade física 
 

Hinrichs et al. (2011) GER 2001 1.627 ≥ 65 Sim N.R. Telefônica 
Foi questionado aos pacientes se o seu 

respectivo médico aconselhou a prática de 
atividade física nos últimos 12 meses 

Sexo 
Idade 
Escolaridade 
Tabagismo 
Circunferência abdominal 
Condições médicas 
Uso de medicamentos 
Atividades esportivas 
 

Santos et al. (2012) BR N.R. 499 ≥ 18 N.R. N.R. Face a face 

Foi questionado ao participante se ele foi 
orientado durante algum atendimento 

individual ou atividades coletivas 
desenvolvidas na UBS acerca da prática da 

alimentação saudável e/ou de atividade 
física 

Sexo 
Idade 
Escolaridade 
Histórico de saúde 
IMC 
 

Pechter et al. (2012) EST 2010-
2011 239 18-75 N.R. N.R. Autoadminis

trado 

Foi questionado aos pacientes se o seu 
médico aconselhou a prática de atividade 

física nos últimos 12 meses 

Idade 
IMC 
Obesidade abdominal 
Percepção de saúde 
Doenças crônicas 
Classificação subjetiva de atividade 
física 
Diagnóstico de doença isquêmica do 
coração 
Hipertensão 
Diabetes 
Obesidade 



35 
 

Autor (ano) País 
Coleta 

de 
dados 

n Faixa 
etária 

Cálculo 
amostral 

Amostra 
representativa Entrevista Medida do aconselhamento Variáveis analisadas 

 

Ludt et al. (2012) EUR 2008-
2009 3.723 ≥ 60 Sim Sim N.R. 

Dados sobre o aconselhamento referentes 
aos últimos 15 meses foram manualmente 

abstraídos dos registros médicos 

Idade 
Sexo 
IMC 
Hipertensão arterial 
Colesterol alto 
Tabagismo 
Número de fatores de risco 
 

Martinez-Gómez et 
al. (2013) ESP 2008-

2010 11.951 ≥ 18 Sim Sim Telefone 

“Você já foi aconselhado por seu 
médico/enfermeiro para fazer atividade 
física, em particular, caminhar por pelo 

menos 30 minutos vários dias por semana?” 

Idade 
Percepção de saúde 
Tabagismo 
Consumo de álcool 
Atividade física 
Tempo de televisão 
IMC 
Sexo 
Escolaridade 
Visitas de cuidados primários  
 

Lopes et al. (2014) BR 2009-
2010 1.616 ≥ 20 Sim Sim Face a face 

“Alguma vez na vida, em uma consulta no 
Centro de Saúde, algum profissional 

(médico, enfermeiro, nutricionista...) lhe 
disse que o(a) senhor(a) deveria 

melhorar/mudar sua alimentação e/ou fazer 
atividade física para melhorar a sua saúde?” 

Idade 
Sexo 
Escolaridade 
Renda familiar 
Número de refeições diárias 
Consumo de alimentos 
Questionário de frequência alimentar 
Presença de doenças 
Uso referido de medicamentos 
Atividade física 
Tabagismo 
IMC 
Circunferência da cintura 
 

Duro et al. (2015) BR 2008-
2009 12.402  20-59 Sim Sim Face a face 

“Desde [mês] do ano passado até agora, 
você recebeu algum aconselhamento para 

fazer atividade física?” 

Sexo 
Faixa etária 
Cor da pele 
Situação conjugal 
Nível socioeconômico 
Tabagismo 
IMC 
Nível de atividade física 
Hipertensão arterial 
Diabetes mellitus 
Sobrepeso 
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Autor (ano) País 
Coleta 

de 
dados 

n Faixa 
etária 

Cálculo 
amostral 

Amostra 
representativa Entrevista Medida do aconselhamento Variáveis analisadas 

Hafele e Siqueira 
(2016) BR 2015-

2016 525 ≥ 18 Sim Sim Face a face 

“Durante o último ano, em alguma vez em 
que o Sr(a) esteve na UBS, recebeu 

aconselhamento para praticar atividade 
física?” 

Sexo 
Faixa etária 
Cor da pele 
Situação conjugal 
Renda mensal 
Atividade física no lazer 
Tabagismo 
Percepção de saúde 
Hipertensão arterial 
Diabetes mellitus 
IMC 
Uso de medicamentos 
Uso das UBS 
 

Toledo et al. (2017) BR 2009-
2010 417 ≥ 20 Sim Sim Face a face 

Relato dos participantes do recebimento de 
aconselhamento sobre modos saudáveis de 

vida 

Idade 
Conhecimento do PAS 
Participação no PAS 
Participação do atendimento 
nutricional da UBS 
Hipertensão arterial 
Hipercolesterolemia 
Diabetes mellitus 
Hipertrigliceridemia 
Uso de medicamentos 
Excesso de peso 
Risco de complicações metabólicas 
Risco de desenvolvimento de doenças 
Consumo alimentar 
 

Forjuoh et al. (2017) EUA 2013-
2014 388 ≥ 50 Sim Sim Autoadminis

trado 

“No ano passado, seu profissional de saúde 
recomendou que você fosse mais 

fisicamente ativo?” 

Sexo 
Idade 
Raça/etnia 
Escolaridade 
Renda familiar anual 
Estado civil 
Emprego 
IMC 
Dificuldade para andar ¼ de milha 
Condição de saúde 
Caminhada de deslocamento 
Caminhada de lazer ou exercício 
Caminhada para qualquer fim em uma 
semana típica  
Pelo menos 30 minutos de atividade 
física, incluindo caminhadas 
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Autor (ano) País 
Coleta 

de 
dados 

n Faixa 
etária 

Cálculo 
amostral 

Amostra 
representativa Entrevista Medida do aconselhamento Variáveis analisadas 

Barbosa et al. 
(2017) BR 2009-

2010 1.607 ≥ 20 Sim Sim Face a face 

“Algum profissional de saúde da Estratégia 
de Saúde da Família já aconselhou você a 

modificar (melhorar) seus hábitos de 
atividade física?” 

Idade 
Sexo 
Escolaridade 
Renda familiar mensal 
Hipertensão, diabetes 
IMC 
Circunferência de cintura alta 
Tabagismo 
Consumo de álcool 
Dieta de perda de peso 
Dieta com restrição de sal 
 

Tarasenko et al. 
(2017) EUA 2005/ 

2010 42.275 ≥ 18 Sim Sim N.R. 

“Nos últimos 12 meses, um médico ou outro 
profissional de saúde recomendou que você 
comece ou continue a fazer qualquer tipo de 

exercício ou atividade física?” 

Atividade física no lazer 
 

Flores et al. (2018) BR 2014 1.281 ≥ 60 Sim Sim Face a face 
“Desde [mês] do ano passado até agora, 
algum profissional de saúde orientou o(a) 

Sr.(a) a praticar atividade física?” 

Orientações de profissionais de 
saúde:  
Redução do consumo de sal 
Redução do consumo de açucares e 
doces 
Redução do consumo de gordura 
Praticar atividade física 
 

Fonte: compilação própria, 2020. 
Legenda: AF: Atividade física; n = número de participantes; N. R.: não reportado; IMC: índice de massa corporal; PAS: Programa Academia da Saúde; EMC: estágio de 

mudança de comportamento; UBS’s: Unidades Básicas de Saúde.
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Tabela 3. Resultados dos estudos que analisaram os fatores associados ao 
recebimento de aconselhamento para a atividade física 

Autor (ano) Prevalência do 
aconselhamento Fatores associados ao recebimento de aconselhamento 

Silagy et al. (1992) 4,5 
Sexo 
Masculino = x² = 8,3; p=0,004 
 

Kreuter et al. (1997) 31,0 

Condições de saúde 
Diabetes (p<0,001) 
Pressão alta (p<0,01) 
Colesterol alto (p<0,001) 
 
Estágio de mudança de comportamento para atividade física 
Pré-contemplação (p<0,05) 
 
IMC 
≥ 27 (p<0,001) 
 

Wee et al. (1999) 35,0 

Faixa etária 
30-39 = RP: 1,28 (IC95%: 1,05-1,55) 
40-49 = RP: 1,71 (IC95%: 1,34-2,20) 
50-59 = RP: 1,66 (IC95%: 1,33-2,06) 
60-69 = RP: 1,41 (IC95%: 1,10-1,81) 
 
Sexo 
Feminino = RP: 1,15 (IC95%: 1,02-1,29) 
 
Educação 
< Ensino médio = RP: 0,54 (IC95%:0,43-0,67) 
Ensino médio = RP: 0,63 (IC95%: 0,55-0,73) 
Alguma faculdade = RP: 0,78 (IC95%:0,67-0,92) 
 
IMC 
25-30 = RP: 1,38 (IC95%: 1,22-1,57) 
30-35 = RP: 1,90 (IC95%: 1,61-2,24) 
35-40 = RP: 2,52 (IC95%: 1,80-3,52) 
>40 = RP: 3,34 (IC95%: 2,19-5,10) 
 
Doenças crônicas 
Doença cardíaca = RP: 1,81 (IC95%: 1,52-2,14) 
Diabetes = RP: 1,87 (IC95%: 1,46-2,38) 
 

Glasgow et al. (2001) 28,0 

Sexo 
Feminino = RP: 1,79 (IC95%: 1,39-2,29) 
 
Faixa etária 
45-64 = RP: 2,08 (IC95%: 1,52-2,84) 
 
Etnia 
Negro = RP: 1,67 (IC95%: 1,29-2,17) 
Outros = RP: 1,69 (IC95%: 1,23-2,32) 
 
Número de visitas ao médico por ano 
≥ 4 = RP: 1,82 (IC95%: 1,31-2,52) 
 
Número de doenças crônicas 
1-2 = RP: 2,63 (IC95%: 2,00-3,46) 
≥ 3 = RP: 6,02 (IC95%: 4,11-8,80) 
 

Balde et al. (2003) 61,6 

 
 
 
 
Homens (p= 0,008) 
 
Casados (p= 0,01) 
 
Excesso de peso (p= 0,02) 
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Autor (ano) Prevalência do 
aconselhamento Fatores associados ao recebimento de aconselhamento 

Klumbiene et al. (2006) 17,4 

 
Faixa etária 
35-49 = RP: 4,35 (IC95%: 1,42-13,31) 
50-64 = RP: 5,34 (IC95%: 1,76-16,23) 
 
Percepção de saúde 
Média = RP: 2,80 (IC95%: 1,37-5,71) 
Ruim = RP: 4,77 (IC95%: 2,03-11,21) 
 
Número de visitas ao médico no último ano 
3-4 = RP: 1,75 (IC95%: 1,14-2,68) 
≥ 5 = RP: 3,22 (IC95%: 2,25-4,59) 
 
IMC 
30-34,99 = RP: 4,49 (IC95%: 2,68-7,51) 
≥ 35 = RP: 11,36 (IC95%: 6,03-21,43) 
 

Sinclair et al. (2008) 42,0 

 
Sexo 
Masculino = RP: 1,7 (IC95%:1,3-2,2) 
 
Faixa etária 
35-54 = RP: 1,7 (IC95%: 1,2-2,4) 
≥55 = RP: 1,6 (IC95%:1,1-2,3) 
 
Número de doenças crônicas 
RP: 1,3 (IC95%:1,1-1,5) 
  

Weidinger et al. (2008) 35,0 
 
N.R. 
 

Siqueira et al. (2009) 28,9 (adultos) 
 

 
 
Adultos 
 
Sexo 
Feminino = RP: 1,88 (IC95%: 1,66-2,13) 
 
Faixa etária 
41-50 = RP: 1,59 (IC95%: 1,36-1,86) 
51-64 = RP: 2,09 (IC95%: 1,81-2,42) 
 
Nível socioeconômico 
E = RP: 1,15 (IC95%: 1,01-1,31) 
 
Situação conjugal 
Solteiro(a) = RP: 0,68 (IC95%: 0,54-0,86) 
 
Sedentarismo 
Sim = RP: 1,14 (IC95%: 1,02-1,28) 
 
Diagnóstico referido de hipertensão arterial 
Sim = RP: 1,80 (IC95%: 1,65-2,09) 
 
Diagnóstico referido de diabetes mellitus 
Sim = RP: 1,60 (IC95%: 1,40-1,84) 
 
Diagnóstico referido de doença dos nervos 
Sim = RP: 1,14 (IC95%: 1,02-1,28) 
 
Número de medicamentos de uso contínuo 
1-2 = RP: 1,46 (IC95%: 1,23-1,74) 
3 ou mais = RP: 1,57 (IC95%: 1,27-1,94) 
 
Autopercepção de saúde 
Boa = RP: 1,67 (IC95%: 1,12-2,47) 
Regular = RP: 1,66 (IC95%: 1,12-2,47) 
Ruim = RP: 1,64 (IC95%: 1,08-2,47) 
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Autor (ano) Prevalência do 
aconselhamento Fatores associados ao recebimento de aconselhamento 

 
 

Siqueira et al. (2009) 38,9 (idosos) 

Idosos 
Sexo 
Feminino = RP: 1,13 (IC95%: 1,03-1,25) 
 
Faixa etária 
≥ 80 = RP: 0,68 (IC95%: 0,59-0,80) 
 
Nível socioeconômico 
D = RP: 1,19 (IC95%: 1,05-1,36) 
E = RP: 1,16 (IC95%: 1,03-1,32) 
 
Situação conjugal 
Viúvo(a) = RP: 0,87 (IC95%: 0,78-0,97) 
Separado(a)/divorciado(a) = RP: 0,77 (IC95%: 0,64-0,93) 
Solteiro(a) = RP: 0,77 (IC95%: 0,61-0,97) 
 
Tabagismo 
Fumante = RP: 0,79 (IC95%: 0,68-0,93) 
 
Diagnóstico referido de hipertensão arterial 
Sim = RP: 1,73 (IC95%: 1,54-1,94) 
 
Diagnóstico referido de diabetes mellitus 
Sim = RP: 1,18 (IC95%: 1,07-1,30) 
 
Número de medicamentos de uso contínuo 
1-2 = RP: 1,41 (IC95%: 1,18-1,68) 
≥ 3 = RP: 1,52 (IC95%: 1,26-1,83) 
 

Hallal et al. (2010) 56,2 

Sexo 
Feminino = RP: 1,74 (IC95%: 1,30-2,31) 
 
Faixa etária 
40-49 = RP: 1,92 (IC95%: 1,28-2,88) 
50-59 = RP: 3,35 (IC95%: 2,16-5,20) 
60-69 = RP: 2,57 (IC95%: 1,58-4,18) 
 
Nível socioeconômico 
A = RP: 3,74 (IC95%: 1,83-7,63) 
B = RP: 3,42 (IC95%: 2,30-5,09) 
C = RP: 1,62 (IC95%: 1,10-2,38) 
 
IMC 
25,0 – 29,9 kg/m² = RP: 1,66 (IC95%: 1,18-2,33) 
≥ 30,0 kg/m² = RP: 3,66 (IC95%: 2,21-6,05) 
 
Autopercepção de saúde 
Muito boa = RP: 1,93 (IC95%: 1,12-3,32) 
Boa = RP: 2,10 (IC95%: 1,27-3,46) 
Regular = RP: 3,24 (IC95%: 1,92-5,47) 
Ruim = RP: 4,40 (IC95%: 1,40-13,90) 
 
Nível de atividade física 
1-149 min/sem = RP: 2,10 (IC95%: 1,42-3,12) 
 

Hinrichs et al. (2011) 32,8 

Sexo 
Masculino = RP: 1,34 (IC95%: 1,06-1,70) 
 
Condições médicas 
Doença coronariana e/ou infarto do miocárdio = RP: 1,56 (IC95%: 
1,21-2,01) 
Diabetes mellitus = RP: 1,79 (IC95%: 1,39-2,30) 
Artrite = RP: 1,37 (IC95%: 1,08-1,73) 
 
Número de medicamentos  
> 5 = RP: 1,41 (IC95%: 1,11-1,80) 
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Autor (ano) Prevalência do 
aconselhamento Fatores associados ao recebimento de aconselhamento 

Santos et al. (2012) 59,3 
Maior entre os usuários que referiram três ou mais doenças 
(82,4% vs. 71,9% para usuários com 2 doenças; 59,0% com 1 
doença e 37,7% sem morbidades; p=0,001) 

Pechter et al. (2012) 23,0 

Idade (p = 0,054) 
 
IMC (p = <0,001) 
 
Obesidade abdominal (p = <0,001) 
 
Percepção de saúde (p = <0,001) 
 
Doenças crônicas (p = <0,001) 
 
Classificação subjetiva de AF (p= <0,024) 
 
Diagnóstico de doença isquêmica do coração (p = <0,007) 
 
Hipertensão (p = <0,001) 
 
Diabetes (p = 0,001) 
 
Obesidade (p = 0,001) 
 
Doenças crônicas (cardiopatias, hipertensão e diabetes) e 
obesidade (p<0,001) 
 

Ludt et al. (2012) 38,8 

Sexo 
Feminino = RP: 0,24 (IC95%: 0,10-0,39) 
 
Número de fatores de risco = RP: 0,19 (IC95%:0,13-0,26) 
 

Martinez-Gómez et al. (2013) 46,2 

Faixa etária 
45-64 = RP: 1,90 (IC95%: 1,69-2,14) 
>64 = RP: 1,79 (IC95%: 1,53-2,10) 
 
Percepção de saúde 
Boa = RP: 1,82 (IC95%: 1,43-2,32) 
Média = RP: 2,86 (IC95%: 2,19-3,73) 
Ruim = RP: 2,27 (IC95%: 1,45-3,54) 
 
Atividade física 
Moderadamente inativo = RP: 0,80 (IC95%: 0,71-0,91) 
Moderadamente ativo = RP: 0,69 (IC95%: 0,60-0,79) 
Ativo = RP: 0,50 (IC95%: 0,42-060) 
 
IMC 
25-29 = RP: 1,90 (IC95%: 1,70-2,13) 
≥ 30 = RP: 4,63 (IC95%: 4,01-5,34) 
 
Sexo 
Feminino = RP: 1,32 (IC95%: 1,18-5,34) 
 
Educação 
Universidade = RP: 1,35 (IC95%: 1,17-1,55) 
 
Visita de cuidados primários 
2 vezes/ano = RP: 0,65 (IC95%: 0,54-0,79) 
1 vez/ano = RP: 0,53 (IC95%: 0,44-0,64) 
< 1 vez/ano = RP: 0,34 (IC95%: 0,28-0,41) 
 

Lopes et al. (2014) 51,1 

 
Uso de medicamentos 
Sim = RP: 1,27 (IC95%: 1,11-1,46) 
 
Ingestão de líquidos às principais refeições 
Sim = RP: 0,83 (IC95%: 0,75-0,91) 
 
Excesso de peso 
Sim = RP: 1,35 (IC95%: 1,20-1,52) 
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Autor (ano) Prevalência do 
aconselhamento Fatores associados ao recebimento de aconselhamento 

Participação no PAC 
Sim = RP: 1,21 (IC95%: 1,02-1,43) 
 

Duro et al. (2015) 20,2 

 
Sexo 
Feminino = RP: 1,82 (IC95%: 1,70-1,96) 
 
Faixa etária 
30-39 = RP: 1,32 (IC95%: 1,18-1,48) 
40-49 = RP: 1,66 (IC95%: 1,49-1,85) 
50-59 = RP: 2,32 (IC95%: 2,10-2,58) 
 
Situação Conjugal 
Casados = RP: 1,21 (IC95%: 1,12-1,33) 
 
Nível socioeconômico 
A/B = RP: 2,54 (IC95%: 2,23-2,91) 
C = RP: 1,50 (IC95%: 1,32-1,71) 
 
Tabagismo 
Nunca fumou = RP: 1,21 (IC95%: 1,02-1,43) 
Ex-fumante = RP: 1,37 (IC95%: 1,19-1,57) 
 
IMC 
25,0 – 29,9 kg/m² = RP: 1,41 (IC95%: 1,27-1,55) 
≥ 30,0 kg/m² = RP: 1,87 (IC95%: 1,69-2,06) 
 
Nível de atividade física 
Ativo = RP: 1,18 (IC95%: 1,07-1,29) 
 
Hipertensão arterial 
Sim = RP: 1,76 (IC95%: 1,62-1,92) 
 
Diabetes Mellitus 
Sim = RP: 1,82 (IC95%: 1,62-2,05) 
 
Sobrepeso 
Sim = RP: 1,42 (IC95%: 1,30-1,55) 
 

Hafele e Siqueira (2016) 35,4 

 
Faixa etária 
50-59 = RP: 2,15 (IC95%: 1,44-3,23) 
≥ 60 = RP: 2,22 (IC95%: 1,50-3,29) 
 
Diagnóstico médico de hipertensão arterial 
Sim = RP: 1,67 (IC95%: 1,22-2,28) 
 
Índice de massa corporal 
Sobrepeso = RP: 0,70 (IC95%: 0,50-0,98) 
 
Número de medicamentos de uso contínuo 
1-2 = RP: 1,53 (IC95%: 1,01-2,31) 
≥ 3 = RP: 1,65 (IC95%: 1,04-2,61) 
 
Número de vezes que esteve na UBS no último ano 
3-4 = RP: 1,89 (IC95%: 1,11-3,22) 
≥ 5 = RP: 2,54 (IC95%: 1,55-4,16) 
 
 
 

Toledo et al. (2017) 40,8 

 
Hipertensão arterial 
Sim = RP: 1,30 (IC95%: 1,03-1,66) 
 
Hipercolesterolemia 
Sim = RP: 1,62 (IC95%: 1,28-2,05) 
 
Consumo de temperos ultraprocessados 
Adequado = RP: 1,40 (IC95%: 1,11-1,78) 
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Autor (ano) Prevalência do 
aconselhamento Fatores associados ao recebimento de aconselhamento 

Participação do PAS 
Sim = RP: 1,85 (IC95%: 1,45-2,36) 
 

Forjuoh et al. (2017) 38,9 

 
Condição de saúde 
Boa = RP: 3,27 (IC95%: 1,85-5,76) 
Ruim = RP: 7,33 (IC95%: 2,65-20,32) 
 
IMC 
≥ 30 = RP: 2,95 (IC95%: 1,69-5,14) 
 
Dificuldade de caminhar ¼ de milha 
Alguma dificuldade = RP: 2,94 (IC95%: 1,41-5,88) 
 
Caminhada para qualquer fim em uma semana típica  
< 150 minutos = RP: 2,60 (IC95%: 1,25-5,38) 
 
Empregado = RP: 2,11 (IC95%: 1,13-3,94) 
 

Barbosa et al. (2017) 
56,2  

(diabéticos: 59,0 / 
hipertensos: 53,0) 

 
Diabéticos 
Sexo 
Mulheres = RP:1,74 (IC95%:1,16-2,65) 
 
Escolaridade  
Formal = RP: 1,53 (IC95%:1,05-2,23) 
 
Hipertensão = RP: 2,12 (IC95%:1,40-3,22) 
 
Obesidade = RP: 2,26 (IC95%:1,24-4,12) 
 
Hipertensos 
Dieta de perda de peso = RP:1,90 (IC95%: 1,16-3,11) 
 
Faixa etária 
60 e 74 = RP:0,64 IC95%: 0,44-0,94 
≥ 75 = RP: 0,44 (IC95%:0,25-0,78) 
 

Tarasenko et al. (2017) 

31,0 adultos sem 
diagnóstico de 

câncer e 39,7 dos 
adultos com 

diagnóstico de 
câncer 

Suficientemente ativos (com e sem diagnóstico de câncer) p<0,05 

Flores et al. (2018) 58,2 

 
Redução do consumo de sal 
Sim = RP: 1,63 (IC95%:1,40-1,90) 
 
Redução do consumo de açucares e doces 
Sim = RP: 1,21 (IC95%: 1,07-1,36) 
 
Praticar atividade física 
Sim = RP: 1,18 (IC95%:1,02-1,36) 
 

Fonte: compilação própria 2020. 
Legenda: AF: Atividade física; n = número de participantes; IMC: índice de massa corporal;
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Tabela 4. Métodos dos estudos que analisaram a associação entre o recebimento de aconselhamento e a atividade física, por ano de publicação. 

Autor 
(ano) País 

Coleta 
de 

dados 
n Faixa 

etária 
Cálculo 

amostral 
Amostra 

representati
va 

Entrevista Variável de exposição 
 

Medida da 
atividade 

física 
Desfechos em 
atividade física 

Domínios 
da 

atividade 
física 

Teste estatístico 

Kreuter et 
al. (1997) EUA 1996 680 ≥ 18 N.R. N.R. Autoadminis

trado 

Paciente indicava o médico 
habitual e se ele havia 

aconselhado a prática de 
atividade física (nos últimos 6 

meses) 

Dias da 
semana de 

AF 

< 7 dias por semana 
≥ 7 dias por semana 

AF da vida 
diária e de 

lazer 

Regressão 
logística  

Wee et al. 
(1999) EUA 1995 9711 ≥ 18 Sim Sim Face a face 

Relato dos participantes do 
recebimento de 

aconselhamento sobre 
exercício nos últimos 12 

meses 

NHIS 

Alto nível de AF: > 4 vezes/sem de 
AF vigorosa 

Ativo fisicamente: AF moderada 1-
4 dias/sem ou AF vigorosa 1-2 

dias/sem 
Sedentário: todos os outros 

Lazer 
Regressão 

logística 
multinomial 

Balde et 
al. (2003) EUA N.R. 146 ≥ 65 N.R. N.R. Face a face 

Relato dos participantes do 
recebimento de 

aconselhamento sobre 
atividade física nos últimos 12 

meses 

N.R. 
AF sentadas; 

AF leves; 
AF moderadas a vigorosas 

N.R. 

Qui-quadrado 
para variáveis 

categóricas e teste 
T de Student para 

variáveis 
contínuas 

Croteau et 
al. (2006) NZL 2003 8291 ≥ 18 Sim N.R. Autoadminis

trado 

Relato dos participantes foram 
informados por um médico, 

enfermeiro ou outro 
profissional de saúde nos 

últimos 12 meses 

NZPAQ-SF 

Sedentário (nenhuma AF), 
insuficientemente ativo não atinge 

as recomendações de AF – 
5x30min/sem), suficientemente 

ativo (atinge as recomendações) e 
suficientemente ativo e alguma 
atividade vigorosa (atinge as 

recomendações e também pratica 
alguma atividade vigorosa) 

 

N.R. Razão de 
Prevalência 

Siqueira et 
al. (2009) BR N.R. 8063 ≥ 30 Sim Sim Face a face 

“Alguma vez na vida, em uma 
consulta no [posto de saúde 

de abrangência], algum 
médico lhe disse que o(a) 

Sr.(a) deveria fazer exercícios 
para melhorar a sua saúde?” 

 

IPAQ Sedentarismo (sim < 150 min/sem); 
não ≥ 150 min/sem) N.R. Regressão de 

Poisson 

Hallal et 
al. (2010) BR N.R. 972 20-69 Sim N.R. Face a face 

Alguém já recomendou 
alguma vez que você 

praticasse atividade física? 
 

IPAQ 
0 min/semana; 
0-149 min/sem; 
≥ 150 min/sem 

AF no 
lazer Razão de chance 

Hinrichs et 
al. (2011) GER 2001 1627 ≥ 65 Sim N.R. Telefônica 

Foi questionado aos pacientes 
se o seu médico aconselhou a 
prática de atividade física nos 

últimos 12 meses 

PRISCUS < 2,5 horas/sem 
≥ 2,5 horas/sem Lazer 

Regressão 
logistica 

muntinomial 

Pechter et 
al. (2012) EST 2010-

2011 239 18-75 Sim Sim Autoadminis
trado 

Foi questionado aos pacientes 
se o seu médico aconselhou a IPAQ Sedentário: 0 min/semana; 

AF insuficiente: 0-149 min/sem; Global Qui-quadrado 
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Autor 
(ano) País 

Coleta 
de 

dados 
n Faixa 

etária 
Cálculo 

amostral 
Amostra 

representati
va 

Entrevista Variável de exposição 
 

Medida da 
atividade 

física 
Desfechos em 
atividade física 

Domínios 
da 

atividade 
física 

Teste estatístico 

prática de atividade física nos 
últimos 12 meses 

 

Fisicamente ativo: ≥ 150 min/sem 

Martinez-
Gómez et 
al. (2013) 

ESP 2008-
2010 11951 ≥ 18 Sim Sim Telefônica 

“Você já foi aconselhado por 
seu médico/enfermeiro para 

fazer AF, em particular, 
caminhar por pelo menos 30 

minutos vários dias por 
semana?” 

 

EPIC 

Inativo, moderadamente inativo 
(3,5h/semana), moderadamente 

ativo (3,5-7h/semana) e ativo 
(>7h/semana) 

Lazer e 
ocupacion

al 
Regressão linear 

Lopes et 
al. (2014) BR 2009-

2010 1616 ≥ 20 Sim Sim Face a face 

“Alguma vez na vida, em uma 
consulta no Centro de Saúde, 
algum profissional (médico, 

enfermeiro, nutricionista...) lhe 
disse que o(a) senhor(a) 

deveria melhorar/mudar sua 
alimentação e/ou fazer 

atividade física para melhorar 
a sua saúde?” 

 

IPAQ Sedentários, irregularmente ativos, 
regularmente ativos ou ativos N.R. Regressão de 

Poisson 

Duro et al. 
(2015) BR 2008-

2009 12402 20-59 Sim Sim Face a face 

“Desde [mês] do ano passado 
até agora, você recebeu 

algum aconselhamento para 
fazer atividade física?” 

 

IPAQ 
Insuficientemente ativo 

(< 150 min/sem) e fisicamente 
ativos (≥ 150 min/sem) 

N.R. Regressão de 
Poisson 

Hafele e 
Siqueira 
(2016) 

BR 2015-
2016 525 18-84 Sim Não Face a face 

“Durante o último ano, em 
alguma vez em que o Sr.(a) 

esteve na UBS, recebeu 
aconselhamento para praticar 

atividade física?” 
 

IPAQ 

Insuficientemente ativo (<150 
min/sem) 

Ativo (≥ 150 min/sem) 
 

Lazer Regressão de 
Poisson 

Toledo et 
al. (2017) BR 2009-

2010 417 ≥ 20 Sim Sim Face a face 

Relato dos participantes sobre 
recebimento de 

aconselhamento sobre modos 
saudáveis de vida 

IPAQ Não Global Razão de 
prevalência 

Forjuoh et 
al. (2017) EUA 2013-

2014 388 ≥ 50 Sim Sim Autoadminis
trado 

“No ano passado, seu 
profissional de saúde 

recomendou que você fosse 
mais fisicamente ativo?” 

IPAQ 

Caminhada de deslocamento (0, ≥ 
1 dia); caminhada de lazer ou 

exercício (0-149 min/sem; ≥ 150 
min); caminhada para qualquer fim 

em uma semana típica (0-149 
min/sem; ≥ 150 min); pelo menos 

30 minutos de atividade física, 
incluindo caminhadas (0, ≥ 1 dia) 

 
 

Transporte 
e lazer 

Regressão 
logística 

multinomial 
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Autor 
(ano) País 

Coleta 
de 

dados 
n Faixa 

etária 
Cálculo 

amostral 
Amostra 

representati
va 

Entrevista Variável de exposição 
 

Medida da 
atividade 

física 
Desfechos em 
atividade física 

Domínios 
da 

atividade 
física 

Teste estatístico 

Tarasenko 
et al. 

(2017) 
EUA 2005/ 

2010 42275 ≥ 18 Sim Sim Face a face 

“Nos últimos 12 meses, um 
médico ou outro profissional 
de saúde recomendou que 
você comece ou continue a 

fazer qualquer tipo de 
exercício ou atividade física?” 

NHIS 

Inativo (<1 sessão atividade 
aeróbica por semana ou nenhuma 

atividade aeróbica de lazer que 
durasse pelo menos 10 minutos 

ou devido a limitações de 
atividade); 

Insuficientemente ativo (≥ 1 
sessão de AF por semana por 10 

a 150 minutos) 
Suficientemente ativo (atendendo 
às recomendações aeróbicas de 

lazer de AF de intensidade 
moderada por ≥ 150 minutos, ou 
PA de intensidade vigorosa por ≥ 
75 minutos por semana, ou uma 

combinação equivalente) 
 
 

Lazer 
Regressão 

logística 
multinomial 

Flores et 
al. (2018) BR 2014 1281 ≥ 60 Sim Sim Face a face 

“Desde [mês] do ano passado 
até agora, algum profissional 

de saúde orientou o(a) Sr.(a) a 
praticar atividade física?” 

IPAQ Prática de atividade física 
suficiente (≥ 150 min) 

Deslocam
ento e 
lazer 

Razão de 
prevalência 

Fonte: compilação própria 2020. 
Legenda: AF: atividade física; n = número de participantes; N. R.: não reportado; IPAQ: International Physical Activity Questionnaire; NHIS: National Health Interview Survey; 

NZPAQ-SF: New Zealand Physical Activity Questionnaire Short Form; EPIC: European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.
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Tabela 5. Resultados dos estudos transversais que analisaram a associação entre o 
recebimento de aconselhamento e a atividade física. 

Autor (ano) 
Prevalência do 

aconselhamento 
(%) 

Sentido da 
associação Principais resultados 

Kreuter et al. (1997) 31,0 
Não houve 
associação 

 
---------- 
 

Wee et al. (1999) 35,0 Não houve 
associação ---------- 

Balde et al. (2003) 61,6 + 

Idosos que receberam aconselhamento relataram 
praticar mais AF moderada a vigorosa 
 
Idosos que recebem aconselhamento também 
realizam atividade física moderada mais vezes na 
semana comparado àqueles que não recebem 
 

Croteau et al. (2006) 13,3 - 

Indivíduos suficientemente ativos e que realizam 
qualquer atividade vigorosa relataram receber 
menos aconselhamento comparado aos 
sedentários 
 

Siqueira et al. 
(2009) 

28,9%(adultos) 
38,9 (idosos) 

Não houve 
associação ---------- 

Hallal et al (2010) 56,2 + 

Atividade física no lazer foi associada à 
probabilidade de receber aconselhamento sobre 
atividade física; individuos mais ativos também 
eram mais propensos a receber aconselhamento 
comparados aos que não realizavam nenhuma 
atividade física 
 

Hinrichs et al. (2011) 32,8 
Não houve 
associação 

 
---------- 

Pechter et al. (2012) 34 Não houve 
associação 

---------- 
 

Martinez-Gómez et 
al. (2013) 46,2 - 

Pessoas inativas fisicamente receberam mais 
aconselhamento comparado aos moderatamente 
inativo, moderadamente ativo e ativo fisicamente. 

Lopes et al. (2014) 51,1 Não houve 
associação ---------- 

Duro et al. (2015) 20,2 + 

Indivíduos ativos fisicamente receberam mais 
aconselhamento comparado àqueles 
insuficientemente ativos 
 

Hafele e Siqueira 
(2016) 35,4 Não houve 

associação ---------- 

Forjuoh et al. (2017) 38,9 - 

Indivíduos que caminhavam < 150 min em uma 
semana normal, receberam mais aconselhamento 
para atividade física comparados àqueles que 
realizam ≥ 150 min/sem 
 

Tarasenko et al. 
(2017) 

31,0 adultos sem 
diagnóstico de 

câncer e 39,7 dos 
adultos com câncer 

+ Usuários que recebem aconselhamento são mais 
ativos fisicamente (atendem as recomendações) 

Flores et al. (2018) 58,2 + 

Indivíduos que atendem às recomendações de 
atividade física receberam mais aconselhamento 
comparado àqueles que não atendem 
 

Fonte: compilação própria, 2020. 
Legenda: AF: Atividade física; 
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2.4 ESTÁGIOS DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO  PARA A PRÁTICA DE 

ATIVIDADE FÍSICA 

 

Outra potencial abordagem que pode auxiliar os profissionais de saúde em 

suas ações é a utilização dos conceitos e estratégias do modelo transteórico (MTT) 

(ACSM, 2018). Esse instrumento foi elaborado por dois pesquisadores norte-

americanos – James O. Prochaska e Carlo DiClemente – na década de 80 

(PROCHASKA; DICLEMENTE, 1983). O MTT integra processos e princípios de 

mudanças das principais teorias de intervenções (TORAL; SLATER, 2007). 

Inicialmente, foi desenvolvido para estudos com tabagistas, com o intuito de entender 

os estágios de mudança pelos quais as pessoas passam, até aderirem a um 

determinado comportamento, no caso, cessar o tabagismo (GUEDES; SANTOS; 

LOPES, 2006). 

Atualmente, o MTT é uma das abordagens mais populares para mudanças de 

comportamento (DUMITH; GIGANTE; DOMINGUES, 2007; TORAL; SLATER, 2007). 

Além do tabagismo, é muito utilizado em uma variedade de comportamentos de 

saúde, como em intervenções e promoção da atividade física (ACSM, 2018). Segundo 

o MTT, os indivíduos estão em diferentes estágios de prontidão para mudança de 

comportamento e, dessa maneira, necessitam de intervenções diferentes (KALLINGS 

et al., 2008; ACSM, 2018). De acordo com o modelo, os comportamentos relacionados 

à saúde ocorrem por meio de cinco estágios de mudança (ACSM, 2018):  

1. Pré-contemplação: sem intenção de ser regularmente ativo nos próximos 6 

meses; 

2. Contemplação: pretende ser regularmente ativo nos próximos 6 meses; 

3. Preparação: pretende ser regularmente ativo nos próximos 30 dias; 

4. Ação: regularmente ativo < 6 meses; 

5. Manutenção: regularmente ativo ≥ 6 meses; 

 

De acordo com o estágio em que o indivíduo se encontra, estratégias diferentes 

devem ser adotadas a fim de ajudá-lo a avançar (ACSM, 2018). Estudos apontam 

resultados positivos com intervenções e aconselhamentos adaptados aos estágios 

dos indivíduos, na busca de uma vida mais ativa (SPENCER et al., 2006; KALLINGS 

et al., 2008; MERIWETHER et al., 2008; HUTCHISON; BRECKON; JOHNSTON, 

2009). Por exemplo, o estudo de Meriwether et al. (2008) apresenta diferentes 
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abordagens de aconselhamento de acordo com o estágio que o indivíduo se encontra 

(Tabela 6), afinal, entre os indivíduos fisicamente ativos, há tanto quem recém iniciou 

a prática de atividade física quanto aqueles que já praticam há pelo menos seis meses. 

Em adição, também há indivíduos que não praticam atividade física porque não 

querem e aqueles que pretendem praticar em breve (DUMITH; DOMINGUES; 

GIGANTE, 2008; MERIWETHER et al., 2008).  

 

Tabela 6. Abordagem de aconselhamento à atividade física com base nos níveis de 

mudança de comportamento 
Estágio Abordagem Recomendações 

Pré-contemplação 

Ofereça conselhos sem 
julgamento, expressando a 
intenção de repensar o tópico 
no futuro 

Diga ao paciente: “Como seu 
médico, é minha 
responsabilidade recomendar 
para você pelo menos 30 
minutos de atividade física 
moderada a vigorosa, como 
uma caminhada rápida, pelo 
menos cinco dias da semana. 
Espero que você não se 
importe se eu perguntar sobre a 
atividade física no futuro.” 

   

Contemplação Aumente os “prós” da mudança 

Enfatize os benefícios 
importantes para o paciente.  
Associe os benefícios ao 
aumento da atividade física. 
Sugira que o paciente ajude 
alguém com que se preocupa a 
tornar-se fisicamente ativo para 
a saúde (para aumentar a 
automotivação). 

   

Preparação Diminua os “contras” da 
mudança 

Ajude o paciente a superar 
barreiras. Faça um plano para o 
paciente começar a mudar o 
comportamento. 
Sugira que o paciente ajude 
alguém com que se preocupa a 
tornar-se fisicamente ativo para 
a saúde. 

   

Ação/Manutenção 
Parabenizar e reforçar a 
mudança de comportamento 
do paciente 

Diga ao paciente: “Parabéns, 
você está fazendo uma das 
ações mais importantes para a 
sua saúde”.  
Reforce os benefícios da 
prática de atividade física, 
perguntando ao paciente sobre 
outras atividades que ele goste 
para variações.  
Faça com que o paciente 
planeje momentos em que 
possa ser mais difícil ser 
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Estágio Abordagem Recomendações 
fisicamente ativo (férias, 
viagens, feriados). 
Se o paciente tiver um lapso, 
incentive-o a iniciar o plano 
novamente assim que possível.  
Sugira que o paciente ajude 
alguém com que se preocupa a 
tornar-se fisicamente ativo para 
a saúde. 

Fonte: adaptado e traduzido de Meriwether et al., 2008. 
 

 

Uma revisão de literatura verificou os fatores associados aos estágios de 

mudança de comportamento para atividade física (DUMITH; DOMINGUES; 

GIGANTE, 2008). De acordo com os estudos incluídos na revisão, os fatores 

associados variam de acordo com os estágios de mudança de comportamento. Por 

exemplo, para o estágio de Ação/Manutenção, estiveram associados: homens, jovens, 

brancos, solteiros, pessoas com maior escolaridade, não-fumantes, pessoas sem 

sobrepeso ou obesidade, e com maior nível de atividade física e aptidão física. 

Outro estudo, de Gomes et al. (2010), teve como objetivo testar a associação 

dos estágios de mudança de comportamento com as variáveis sociodemográficas e 

de saúde. O estudo transversal, realizado com 467 mulheres, encontrou associação 

com o desfecho (comportamento inativo: estágios de Pré-contemplação e 

Contemplação) a baixa escolaridade, maior idade, IMC menor que 25 kg/m² e as 

mulheres inativas no lazer (GOMES et al., 2010). 

Buscando avaliar a efetividade de um programa de aconselhamento sobre 

atividade física, intitulado “Ação e Saúde Floripa – educar, conscientizar e praticar”, 

Gomes e Duarte (2008), em estudo realizado com usuários atendidos pela ESF, em 

Florianópolis-SC avaliaram os estágios de mudança para atividade física. 

Participaram do estudo 51 adultos no Grupo experimental e 52 no Grupo controle de 

duas UBS’s. A pesquisa foi realizada em três fases (I. Descritiva exploratória; II. 

Intervenção; e III. Avaliação), e utilizou as estratégias adotadas pela ESF (atuação 

multiprofissional, visita domiciliar, controle por área de abrangência e formação dos 

grupos temáticos).   

Para avaliar a efetividade do programa, foi reaplicado alguns instrumentos da 

Fase I, com o intuito de verificar se houve diferença nos estágios de mudança de 

comportamento para atividade física e o índice de atividade física habitual. Nos 
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resultados, verificou-se que o Grupo experimental obteve uma melhora 

estatisticamente significativa nos EMC. Os dados foram os seguintes: I. Pré-

intervenção - Contemplação: 6,8%; Preparação: 27,3%; Ação: 20,4%; Manutenção: 

45,5%. II. Pós-intervenção - Contemplação: 2,3%; Preparação: 11,4%; Ação: 15,8%; 

Manutenção: 70,5% (GOMES; DUARTE, 2008).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 TIPO E DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa é caracterizada como um estudo com abordagem quantitativa, 

descritivo, observacional com delineamento transversal (ROTHMAN; GREENLAND; 

LASH, 2011). 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na cidade de São José dos Pinhais-PR, localizada a 19 

quilômetros de Curitiba (centro a centro), capital do Paraná (Figura 2) (IPARDES, 

2018). A cidade possui área de 946,24 km², sendo 195,29 km² de Área Urbana (21%) 

(Figura 3) (SMSJP, 2018), população de 323.340 habitantes (IBGE, 2011) e apresenta 

densidade populacional de 280 habitantes/km2 (IBGE, 2011). O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal do município é de 0,758, considerado alto 

segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, ocupando a 21º posição no 

Paraná (entre 311 municípios) e a 400º posição no Brasil (entre 5.565 municípios) 

(IBGE, 2010). A taxa de mortalidade geral é de 5,1% e a mortalidade infantil é de 6,4% 

(no Brasil, é de 16,7%). O Produto Interno Bruto per capita é de R$ 76.461,00 

(segundo maior do estado do Paraná, e 23º do Brasil (IPARDES, 2018). 
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Figura 2. Mapa de São José dos Pinhais em relação ao mapa do Paraná e ao mapa 
do Brasil. 

 

 

Fonte: Thamires Gabrielly dos Santos Coco, 2018. 
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Figura 3. Mapa de São José dos Pinhais-PR. 
 

 
Fonte: elaboração própria, 2018. 

 

 

A cidade possui 22 secretarias para gerenciar os setores da administração 

municipal, como as Secretarias Municipais de Educação, Esporte e Lazer, Finanças 

etc. (SMS, 2016). Em relação à saúde pública, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

é responsável pelo planejamento, organização e operacionalização das políticas de 

saúde no Município (SMS, 2016). 

Os atendimentos de saúde ocorrem com ações e serviços de saúde 

comunitária, controle epidemiológico, serviços de emergências, educação sanitária, 

controle de saneamento básico, entre outros (SMS, 2016). Além disso, o município 

dispõe de 413 estabelecimentos de saúde (Tabela 7) (BRASIL, 2017). Entre eles 

estão as 27 UBS’s, sob responsabilidade do departamento de Atenção Primária em 
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Saúde, cujo principal objetivo é fornecer subsídios para funcionamento das Unidades, 

baseado nas legislações e políticas de saúde vigentes (SMS, 2016). 
 

 

Tabela 7. Tipo e número de estabelecimentos de saúde em São José dos Pinhais-
PR1 

Tipo  N 

Centro de atenção psicossocial (CAPS) 3 
Centro de saúde/ Unidade Básica de Saúde 27 
Clínica e/ou ambulatório especializado 28 
Consultórios 250 
Hospital geral 2 
Policlínica 59 
Posto de saúde 1 
Unidades de pronto atendimento (UPA) 1 
Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 29 
Unidade móvel de nível pré-hospitalar (urgência e emergência) 6 
Outros 7 
Total 413 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, 2017. 
 

 

Das 27 UBS’s, 15 (55%) estão localizadas na Área Urbana do município 

(SMS, 2016). A Figura 4 apresenta a distribuição de 26 UBS’s, pois a Unidade de 

Saúde Rural Córrego Fundo apresenta um atendimento que acontece apenas às 

quartas-feiras, em que a mesma equipe de atendimento da Unidade de Saúde Rural 

Castelhano se desloca até a região para realizar as consultas (SMS, 2016). As UBS’s 

se diferenciam devido ao número de habitantes na região abrangente de cada 

Unidade, assim como a modalidade de atendimento e o número de equipes que 

atendem em cada Unidade (Tabela 8) (SMS, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Posição em dezembro. Situação da base de dados nacional com defasagem de 45 dias. Posição dos 
dados, no site do Datasus, 6 de agosto de 2018. https://datasus.saude.gov.br/. 
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Figura 4 - Distribuição das 26 Unidades Básicas de Saúde de São José dos 
Pinhais-PR. 

 

 
 

Fonte: elaboração própria, 2020.
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Tabela 8. Características das Unidades Básicas de Saúde de São José dos Pinhais-PR. 

Nome das Unidades 
Básicas de Saúde 

População estimada no 
bairro* Área Modalidade de atendimento 

em saúde Porte Tipo de equipes 

Afonso Pena 58.565 Urbana Unidade Básica Urbana 4 -- 
Agaraú 2.000 Rural Unidade Básica Rural 1 Não habilitada 

Borda do Campo 10.186 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 3 ESF 

Cachoeira 2.859 Rural Unidade Básica Rural 1 Não habilitada 

Caic 9.068 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 3 ESF 

Campina do Taquaral 1.493 Rural Unidade Básica Rural 1 Não habilitada 
Campo Largo da Roseira 3.077 Rural Unidade Básica Rural 1 Não habilitada 

Castelhano 236 * Posto Avançado da UBS 
Córrego Fundo * * 

Central 20.367 Urbana Unidade Básica Urbana 2 AB 

Cidade Jardim 21.010 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 4 ESF 

Contenda 4.918 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 2 Habilitada 

Córrego Fundo 2.775 Rural Unidade Básica Rural 1 Não habilitada 
Cotia 1.300 Rural Unidade Básica Rural 1 Não habilitada 
Cristal 7.978 Urbana Unidade de Saúde da 

Família 2 ESF 

Faxina 3.240 Rural Unidade Básica Rural 1 Não habilitada 

Guatupê 18.635 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 4 Habilitada 

Ipê 16.067 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 4 Habilitada 

Malhada 3.500 Rural Unidade Básica Rural 1 Não habilitada 

Marcelino 3.800 Rural Unidade Básica Rural 1 Não habilitada 

Martinópolis 16.647 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 4 ESF 

Moradias Trevisan 8.414 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 3 ESF 
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Nome das Unidades 
Básicas de Saúde 

População estimada no 
bairro* Área Modalidade de atendimento 

em saúde Porte Tipo de equipes 

Murici 3.677 Rural Unidade Básica Rural 1 Não habilitada 

Quississana 13.309 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 2 ESF 

Riacho Doce 13.839 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 4 ESF 

São Marcos 15.889 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 4 ESF 

Veneza 8.840 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 4 ESF 

Xingu 18.940 Urbana Unidade de Saúde da 
Família 3 ESF 

Total 290.629     
Fonte: Autoria própria (2019). 

Legenda: ESF: Estratégia de Saúde da Família; AB: Atenção Básica; *Posto avançado Córrego Fundo: mesma equipe da equipe 

Córrego Fundo, atendimento todas as quartas-feiras; S/Nº: sem número;  N.D.: Não disponível; Porte 1: mínimo de uma equipe 

de atenção básica, com área construída de cerca de 300 m²; Porte 2: mínimo de duas equipes de atenção básica, com área 
construída de cerca de 415 m²; Porte 3: mínimo de três equipes de atenção básica, com área construída de cerca de 500 m²; 

Porte 4: mínimo de quatro equipes de atenção básica, com área construída de cerca de 580 m². *População estimada para 2012, 

com base no censo de 2010. 
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3.3 POPULAÇÃO ALVO 

 

A população alvo foi delimitada em usuários adultos (≥ 18 anos) atendidos nas 

15 unidades da Área Urbana de São José dos Pinhais-PR, pois a população urbana 

representa aproximadamente 90% de todo o município (IBGE, 2010; PMSJP, 2019). 

Apesar da UBS localizada próximo ao Centro de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente (CAIC) estar representada na Área Rural, ela faz parte das UBS’s da 

Área Urbana (Figura 5) (SMS, 2016).  

 

Figura 5. Unidades Básicas de Saúde da Área Urbana de São José dos Pinhais-PR 
(n=15). 

 

Fonte: elaboração própria, 2019. 
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3.4 TAMANHO DA AMOSTRA 

 

O número de participantes foi estimado com base na média de atendimentos 

registrados no site “Saúde Transparente”, da Prefeitura do município, nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2019 (N = 34.271) (PMSJP, 2019). Esse procedimento foi 

adotado devido ao fato de os registros das UBS’s estarem desatualizados. As 

informações apresentadas são das 15 UBS’s da Área Urbana do Município (Tabela 

9). 

O cálculo amostral foi realizado considerando a prevalência de 

aconselhamento para a atividade física recebido em Unidades Básicas de Saúde, com 

base na literatura (≈ 37%) (MORAES et al., 2019), nível de confiança de 95%; erro 

amostral de quatro pontos percentuais e efeito de delineamento de 1,5. Com isso, o 

número mínimo de participantes foi estimado em 745 pessoas. No entanto, com o 

acréscimo de 10% para a taxa de perda e recusa, a amostra final foi estabelecida em 

820 usuários. O número de participantes a serem entrevistados em cada UBS foi 

proporcionalmente calculado de acordo com o número de atendimentos, e variou entre 

31 e 92 participantes (Tabela 9). 

 

 

Tabela 9 . Número de atendimentos realizados em janeiro e fevereiro de 2019 nas 
Unidades Básicas de Saúde da Área Urbana de São José dos Pinhais-PR 

 
n Nome das UBS Janeiro Fevereiro Média % (34.271) Participantes a 

serem entrevistados 
1 Afonso Pena 5.218 2.439 3.829 11,2 92 
2 Borda do Campo 2.670 1.209 1.940 5,7 46 
3 Caic 2.112 951 1.532 4,5 37 
4 Central 3.216 1.986 2.601 7,6 62 
5 Cidade Jardim 3.391 1.607 2.499 7,3 60 
6 Cristal 1.650 956 1.303 3,8 31 
7 Guatupê 5.059 2.313 3.686 10,8 88 
8 Ipê 3.284 1.476 2.380 6,9 57 
9 Martinópolis 3.188 1.416 2.302 6,7 55 
10 Moradias Trevisan 2.603 1.330 1.967 5,7 47 
11 Quississana 1.631 1.022 1.327 3,9 32 
12 Riacho Doce 3.200 1.581 2.391 7,0 57 
13 São Marcos 3.420 1.713 2.567 7,5 61 
14 Veneza 2.530 1.585 2.058 6,0 49 
15 Xingu 2.558 1.227 1.893 5,5 46 
  45.730 22.811 34.275 100% 820 

Fonte: Saúde Transparente. São José dos Pinhais-PR, compilação própria, 2019 
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3.5 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Os participantes foram sistematicamente selecionados, com base na posição 

em que se encontravam na sala de espera da UBS, sendo contabilizados entre um a 

cinco, da esquerda para direita, tendo como referência a entrada da Unidade. O 

terceiro usuário foi abordado e selecionado para a participação no estudo. No caso de 

recusa, do participante não atender ao critério de inclusão ou após aplicar os critérios 

de exclusão, seria selecionado a primeira pessoa à esquerda. No entanto, em sete 

UBS’s (47%) não foi possível realizar este procedimento devido ao reduzido número 

de pessoas presentes e/ou na diferença da disposição das salas de espera. Nestes 

casos, foram abordados os primeiros usuários à esquerda. 

 

 

3.6 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO  

 

Foram incluídos no estudo os usuários adultos (> 18 anos), residentes de São 

José dos Pinhais-PR e que estavam nas UBS’s nos dias de coleta. 

Foram excluídos os usuários 1) residentes na Área Rural de São José dos 

Pinhais-PR; 2) que estavam frequentando a UBS pela primeira vez (HAFELE; 

SIQUEIRA, 2016); 3) com alguma limitação física que impedisse e/ou dificultasse a 

prática de atividades físicas (cadeirantes, muletantes, etc.); ou 5) com alguma 

limitação cognitiva e/ou fonativa que não permitisse a adequada compreensão do 

questionário (deficiência auditiva, distúrbios mentais, etc.) (SFDS, 2016). 

 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (Parecer número 2.882.260) (ANEXO A). Os 

usuários foram informados sobre a voluntariedade para a participação na pesquisa e, 

os que aceitaram, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A), de acordo com as recomendações do Sistema Nacional de Ética em 

Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde.  
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Para os usuários analfabetos ou analfabetos funcionais, foi solicitada a 

presença de uma testemunha imparcial, sem envolvimento direto com o projeto de 

pesquisa. Este procedimento foi utilizado com um usuário (0,1%). Assim, o TCLE foi 

lido na frente da testemunha e do usuário. A testemunha assinou o documento 

certificando que todas as informações foram apresentadas ao usuário e as possíveis 

dúvidas foram esclarecidas pelo entrevistador. O usuário e a testemunha colocaram 

sua impressão digital no local específico do TCLE. 

 

 

3.8 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu no período entre os meses de abril e outubro de 

2019 e foi realizada por 10 entrevistadores, os quais eram estudantes de graduação 

e pós-graduação em Educação Física, após receberem treinamento teórico e prático 

de 20 horas. Para o treinamento, foi elaborado um manual (APÊNDICE B), com as 

instruções e os procedimentos para a aproximação dos usuários nas UBS’s, com 

auxílio de uma carta de apresentação (APÊNDICE C), preenchimento do formulário 

de abordagem (APÊNDICE D), aplicação do questionário (APÊNDICE E), registro de 

perdas e recusas, assim como a adequada codificação dos formulários e do 

questionário. 

As entrevistas foram conduzidas na sala de espera das UBS’s, antes e/ou 

após os atendimentos, de maneira individual e reservada, para que não houvesse 

influência externa nas respostas. Cada entrevistador tinha uma meta diária de 

recrutamento de acordo com o número de usuários necessário em cada UBS. 

 

 

3.9 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados com procedimentos padronizados, questionários 

validados ou com instrumentos elaborados com base em pesquisas semelhantes, 

adaptados ao contexto local (HIRVENSALO et al., 2003; HALLAL et al., 2010b; DURO 

et al., 2015; SALLIS et al., 2015). Foram avaliadas variáveis sobre o aconselhamento 

para a atividade física, atividade física no tempo de lazer, variáveis de saúde, 
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psicossociais, sociodemográficas e ambientais. O questionário (APÊNDICE E) 

apresentava 23 blocos, 160 questões e foi previamente testado em coleta piloto, 

realizada com 81 usuários de três UBS’s. As questões de interesse para este estudo 

estão apresentadas na Tabela 10. 
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Tabela 10. Variáveis de estudo, instrumentos utilizados e respectivos blocos do questionário 
Variáveis Instrumento Questões Bloco Nome do bloco 
Prática de atividade física de lazer IPAQ 5-13 2 Nível de atividade física no lazer 
Aconselhamento sobre atividade física Adaptado 14-18 3 Aconselhamento para a prática de atividade física 
Estágios de mudança de comportamento Adaptado 25-28 5 Estágios de mudança de comportamento para atividade física 
Doenças Adaptado 99-101 17 Dados de saúde 
Índice de massa corporal Autorreportado 102-103 17 Dados de saúde 
Frequência e motivo para utilizar a UBS Adaptado 106/109 17 Dados de saúde 
Profissional que geralmente consulta Adaptado 110 17 Dados de saúde 
Tempo médio na UBS e na consulta Adaptado 107/108 17 Dados de saúde 
Sexo Observado 111 18 Dados sociodemográficos 
Idade Data de nascimento 112 18 Dados sociodemográficos 
Cor da pele Observado 113 18 Dados sociodemográficos 
Estado civil IBGE 114 18 Dados sociodemográficos 
Ocupação profissional Autorreportado 115 18 Dados sociodemográficos 
Escolaridade Autorreportado 116 18 Dados sociodemográficos 
Nível socioeconômico ABEP 117-119 18 Dados sociodemográficos 

Fonte: elaboração própria, 2019. 
Legenda: IPAQ: International Physical Activity Questionnaire; IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; UBS: Unidade Básica de Saúde; ABEP: 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.
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3.10 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

3.10.1 Aconselhamento para a atividade física 

 

O aconselhamento para a atividade física foi avaliado com base na resposta 

dicotômica (“não”, “sim”) para a questão: “Durante o último ano, alguma vez que você 

esteve na UBS, você recebeu aconselhamento para a prática de atividade física?”. 

Essa medida foi utilizada em estudos semelhantes e adaptada ao contexto local 

(EAKIN et al., 2007; FLORINDO et al., 2013; DURO et al., 2015; AUYOUNG et al., 

2016; HAFELE; SIQUEIRA, 2016). A estabilidade temporal (teste-reteste) foi avaliada 

em estudo piloto com 81 usuários de três UBS no intervalo de sete a dez dias. A 

reprodutibilidade foi analisada com o percentual de concordância e o teste de Kappa 

de Cohen. A reprodutibilidade foi de 78% e o valor de Kappa moderado (0,57; 

p<0,001). 

A identificação sobre a fonte do aconselhamento recebido foi avaliada com a 

seleção das categorias profissionais existentes na UBS: “agente comunitário de 

saúde”, “enfermeiro”, “farmacêutico”, “fisioterapeuta”, “médico”, “nutricionista”, 

“psicólogo” (FLORINDO et al., 2013; HAFELE; SIQUEIRA, 2019). 

O conteúdo do aconselhamento foi avaliado com base no “Método 5 A’s” 

(assess: avaliar/perguntar; advise: aconselhar; agree: concordar; assist: auxiliar; 

arrange: organizar), o qual foi desenvolvido para identificar as características do 

aconselhamento para a suspensão do tabagismo e adaptado para diversos 

comportamentos, como a inatividade física (GLASGOW; EMONT; MILLER, 2006).  

No modelo adaptado de aconselhamento para atividade física, o profissional 

de saúde da Atenção Primária avalia o nível de atividade física atual do paciente, bem 

como quaisquer contraindicações à atividade física e prontidão do paciente para a 

mudança, seguida por uma mensagem de aconselhamento adaptada ao paciente e 

em comum acordo com ele, colaborando em um plano de ação. Finalmente, o 

profissional de saúde fornece materiais educativos para apoiar a mudança e organiza 

uma visita de acompanhamento para motivar o paciente e avaliar o progresso 

(PETERSON, 2007; MERIWETHER et al., 2008). 

Para o presente estudo, o questionário foi adaptado e testado em estudo piloto. 

O conteúdo do aconselhamento recebido foi avaliado com resposta dicotômica (“não”, 

“sim”) para oito questões: o profissional que realizou o aconselhamento: 1) “perguntou 
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sobre a sua prática de atividades físicas?”; 2) “comentou sobre os benefícios da 

prática regular de atividades físicas?”; 3) “comentou sobre as recomendações de 

atividades físicas para a saúde?”; 4) “aconselhou com base nas suas características, 

recomendando frequência e intensidade específicas?”; 5) ”identificou os motivos que 

dificultam ou impedem você a realizar atividades físicas?”; 6) ”ofereceu alguma 

solução para lhe auxiliar quanto a estas dificuldades?”; 7) ”utilizou alguma estratégia 

para saber se você começou a realizar atividades físicas?”; 8)“utilizou alguma 

estratégia para saber se você está realizando atividades físicas regularmente?”.  

De maneira complementar, os usuários que relataram receber o 

aconselhamento também foram questionados sobre a frequência, os locais (“durante 

a consulta”, “onde verificou a pressão arterial”, “na sala de espera”, “no grupo da UBS”, 

“durante a visita domiciliar”) e os profissionais que realizaram a prática (“médico”, 

“enfermeiro”, “nutricionista”, “agente comunitário de saúde”, “fisioterapeuta”, 

“farmacêutico”, “psicólogo”) (HIRVENSALO et al., 2005; FISHER et al., 2015).  

 

 

3.10.2 Atividade física no tempo de lazer 

 

A prática de atividade física, em uma semana habitual, foi avaliada com o 

módulo de lazer do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), na sua versão 

longa. O IPAQ foi proposto por um grupo de pesquisadores, durante uma reunião, em 

abril de 1998, em Genebra, Suíça, para avaliar mundialmente as atividades físicas de 

maneira padronizada nos quatro domínios (doméstico, lazer, ocupação, deslocamento 

(CRAIG et al., 2003), com um questionário adaptado para vários contextos, culturas e 

populações. O intuito era que fosse possível realizar comparações globais (HALLAL 

et al., 2010a). O IPAQ foi traduzido, adaptado e validado para utilização no contexto 

brasileiro e é frequentemente utilizado em estudos epidemiológicos (MATSUDO et al., 

2001; TOLEDO; ABREU; LOPES, 2013; DURO et al., 2015). 

Para avaliar a atividade física no tempo de lazer, os participantes relataram a 

frequência semanal e o tempo médio por dia que realizavam pelo menos 10 minutos 

de caminhada, de atividades físicas de intensidade moderada (3-5,9 equivalentes 

metabólicos) e/ou vigorosa (≥ 6 equivalentes metabólicos) (U.S. Department of Health 

and Human Services, 2018). 
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O tempo de caminhada, de atividade física moderada e vigorosa, foi calculado 

a partir do relato dos usuários sobre o tempo diário total e os dias da semana em que 

eles realizavam essas atividades físicas. A prática de caminhada e atividade física 

moderada e foram categorizadas em “<10 min/sem” versus “≥ 10 min/sem” e “<150 

min/sem versus ≥150 min/sem” (U.S. Department of Health and Human Services, 

2018). A prática de atividade física vigorosa foi categorizada em “<10 min/sem” versus 

“≥ 10 min/sem” e “<75 min/sem versus ≥75 min/sem” 

O escore de atividade física total no lazer foi calculado com a equação: 

[min/sem caminhada + min/sem atividade moderada + (min/sem atividade vigorosa 

*2)] (CRAIG et al., 2003), e também foi categorizado em “<10 min/sem” versus “≥ 10 

min/sem” e “<150 min/sem versus “≥150 min/sem” (U.S. Department of Health and 

Human Services, 2018). 

 

 

3.10.3 Estágios de mudança de comportamento para a atividade física 

 

Os Estágios de Mudança de Comportamento (EMC) para a atividade física 

foram avaliados com questionário padronizado, com base no modelo transteórico de 

mudança de comportamento, o qual foi inicialmente proposto para intervenções 

clínicas relacionadas ao uso de tabaco (PROCHASKA; DICLEMENTE, 1983). No 

entanto, essa medida tem sido amplamente utilizada nas áreas de atividade física e 

saúde (PROCHASKA; DICLEMENTE, 1983; CARDINAL, 1995). O modelo 

transteórico integra os estágios de mudança e os processos de mudança de 

comportamento, identificando o estágio em que o usuário se encontra e o processo 

de mudança mais apropriado para ele, em futuras intervenções (GUEDES; SANTOS; 

LOPES, 2006). 

O estágio em que o usuário se encontra foi identificado a partir do algoritmo 

proposto por CARDINAL (1995), adaptado e traduzido para a língua portuguesa 

(Figura 6) (GUEDES; SANTOS; LOPES, 2006). 
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Figura 6. Algoritmo utilizado para identificação dos estágios de mudança de 
comportamento para a atividade física 

 

 
Fonte: Adaptado de Guedes, Santos e Lopes, 2006. 

 

 

3.10.4 Variáveis sociodemográficas 

 

O sexo foi observado (“masculino”, “feminino”), e a idade calculada com base 

na subtração da data de nascimento do participante da data da realização da 

entrevista, divididos por 365,25 (data avaliação – data nascimento/365,25). A idade 

foi agrupada em três faixas etárias (“adultos jovens: 18-39 anos”, “adultos de meia 

idade: 40-59 anos” e “adultos idosos: ≥ 60 anos”) (RECH et al., 2012). A cor da pele 

foi autorrelatada em cinco categorias (“branca”, “preta”, “amarela”, “parda”, 

“indígena”), de acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2017). Posteriormente, para fins de análise, a cor da pele foi 

recodificada para usuários “brancos” e “não brancos” (demais categorias). O estado 

civil foi avaliado com a questão, “qual seu estado civil?”, tendo como possíveis 

respostas: “solteiro(a)”; “casado(a)/união estável”; e “divorciado(a)/viúvo(a)” (IBGE, 

2016). 

A escolaridade foi avaliada em cinco categorias de ensino: 

“analfabeto/Fundamental I incompleto”; “Fundamental I completo/Fundamental II 
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incompleto”; “Fundamental II completo/ Médio incompleto”; “Médio completo/Superior 

incompleto”; e “Superior completo” (VIGITEL, 2019). Sequencialmente, agrupadas em 

três categorias de ensino, a saber, “Fundamental incompleto”, “Fundamental 

completo”, “Médio completo ou mais”. Para a classificação do nível socioeconômico, 

foi utilizado o questionário padronizado pela Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa (ABEP) que avalia a posse de utensílios domésticos, presença de 

empregado doméstico, água encanada, rua pavimentada/asfaltada e nível de 

escolaridade do responsável financeiro do domicílio. Com base nos escores, os 

participantes foram classificados em sete níveis (A1, A2, B1, B2, C, D, E) (ABEP, 

2018). Para fins de análise, as categorias foram agrupadas e categorizadas em “baixo” 

(C+D+E) e “elevado” (A+B). 

 

 

3.10.5 Condições de saúde 

 

O IMC foi calculado com dados de massa corporal e estatura autorreportadas 

e os participantes, classificados em três categorias (“baixo peso ou peso normal: IMC 

≤ 24,9 kg/m²”; “excesso de peso: IMC 25-29,9 kg/m²”; “obesidade: IMC ≥ 30 kg/m²” 

(WHO, 1995). O tabagismo foi avaliado com resposta dicotômica (“não, “sim”) 

(VIGITEL, 2019), assim como a presença de morbidades estabelecida pelo 

diagnóstico médico reportado de hipertensão, diabetes, dislipidemia ou doença arterial 

coronariana (VIGITEL, 2019). Os participantes foram classificados em três categorias 

de acordo com o número de morbidades (“0”, “1”, “≥ 2”). Por fim, os participantes 

reportaram o consumo de medicamentos de uso contínuo para doenças crônicas, 

sendo classificados em três categorias de acordo com o número de medicamentos (0, 

1-3, ≥4) (HAFELE; SIQUEIRA, 2016; VIGITEL, 2019). 

 

 

3.10.6 Características das visitas às UBS’s 

 

Para a caracterização da amostra e da UBS, foi perguntando ao usuário: 

“quantas vezes esteve na unidade no último ano?”; “quais foram os motivos?” 

(consulta; vacinação; retirada de remédio; exames de rotinas e/ou outros); “com qual 



70 
 

profissional normalmente se consulta?” (médico; enfermeiro; agente comunitário de 

saúde; dentista; nutricionista; psicólogo; farmacêutico e/ou fisioterapeuta); e “qual o 

tempo médio que permanece na UBS?” (sala de espera e outras atividades), e “na 

consulta?” (HAFELE; SIQUEIRA, 2016). 

 

 

3.11 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A digitação dos dados foi realizada no software Epidata e cada variável foi 

revisada com a análise exploratória para identificar possíveis erros de digitação, os 

quais foram manualmente corrigidos no banco de dados. Basicamente, as análises 

foram realizadas com a estatística descritiva, cálculo e apresentação de média, desvio 

padrão (± d.p.), amplitude e distribuição de frequências absolutas e relativas.  

Em seguida, foi realizada a análise exploratória dos dados em que a 

prevalência de aconselhamento recebido foi descrita entre as categorias das variáveis 

sociodemográficas e as condições de saúde. Assim como os diferentes desfechos em 

atividade física (caminhada, atividade física de intensidade moderada, atividade física 

vigorosa, atividade física total e os estágios de mudança de comportamento) foram 

descritos e analisados entre as categorias do aconselhamento recebido. Estas 

análises foram realizadas com o teste de qui-quadrado (c2) para heterogeneidade ou 

para tendência linear.  

As análises inferenciais foram realizadas em três etapas para que fosse 

possível responder aos objetivos do estudo. Em uma primeira etapa, para analisar a 

associação entre as variáveis sociodemográficas e as condições de saúde (variáveis 

independentes) com o aconselhamento para a atividade física recebido (variável 

dependente), a prevalência de aconselhamento foi descrita entre as categorias das 

variáveis independentes e a força e o sentido da associação analisadas com a 

regressão de Poisson com variância robusta, cálculo da razão de prevalência (RP) e 

intervalo com 95% de confiança (IC95%) para as estimativas. Após a realização da 

análise bivariada, todas as variáveis do mesmo nível ou do nível superior, que 

apresentaram valor de p<0,20; foram selecionadas para o ajuste no modelo 

multivariável. O modelo final de análise foi realizado seguindo um modelo múltiplo 

elaborado a partir da estrutura hierárquica com dois níveis e as seguintes variáveis: 

nível 1 = características sociodemográficas; nível 2 = condições de saúde. 
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Na segunda etapa das análises inferenciais, a força e o sentido da associação 

entre o aconselhamento recebido (variável independente) com os diferentes 

desfechos em atividade física de lazer foram testados com a regressão de Poisson 

com variância robusta, cálculo da razão RP e IC95%. Após a elaboração das análises 

bivariadas, o modelo final foi ajustado para as variáveis que apresentaram valor de 

p<0,20 na análise bivariada realizada na primeira etapa (faixa etária, estado civil, 

escolaridade, estado nutricional, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, 

dislipidemia e medicamentos de uso contínuo). 

Por fim, na terceira etapa, a força e o sentido da associação entre o 

aconselhamento recebido (variável independente) e os EMC foi analisada com a 

regressão logística multinomial, devido a característica dos dados, considerando o 

estágio de “pré-contemplação” como categoria de referência. Estes resultados foram 

apresentados em razão de chance (“Odds Ratio” – OR) e IC95%. Após a realização 

da análise bivariada, de maneira semelhante ao que foi realizado na segunda etapa, 

as variáveis sociodemográficas e as condições de saúde que apresentaram valor de 

p<0,20 foram selecionadas para a elaboração do modelo ajustado final.  

As análises foram realizadas no software SPSS 25 e o nível de significância 

mantido em 5%.  

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 ABORDAGENS, RECUSAS, PERDAS E PARTICIPANTES 

 

Foram abordados 947 usuários das UBS’s, a taxa de recusa para a 

participação na pesquisa foi de 15,5% (n=147) e a perda, pessoas que iniciarem a 

responder ao questionário, de 2,2% (n=21), o que resultou em 779 pessoas 

entrevistadas. A figura 7 apresenta o número de participantes a serem entrevistados 

por UBS, de acordo com o cálculo amostral, nas barras em cor preta. Nas barras em 

cor branca é apresentado o número de pessoas que participaram da pesquisa, por 

UBS. 
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Figura 7. Número de adultos entrevistados por Unidades Básicas de Saúde, São 
José dos Pinhais-PR, 2019 (n=779) 

 
Fonte: elaboração própria, 2020. 

 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CONDIÇÕES DE SAÚDE 

 

A maior proporção dos participantes era do sexo feminino (69,8%); estavam 

na faixa etária de 18-39 anos (45,2%); eram casados ou em união estável (64,0%); de 

cor de pele branca (73,0%); com ensino médio completo ou mais (50,5%); e nível 

socioeconômico baixo (71,2%) (Tabela 11). 

Em relação às condições de saúde, cerca de 67% apresentavam excesso de 

peso (IMC ≥ 25 kg/m²); 14,9% eram fumantes; 35,9% hipertensos; 15,7% diabéticos; 
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15,9% dislipidêmicos e 6,5% receberam diagnóstico médico de doença arterial 

coronariana. Metade dos participantes (50,3%) reportaram o consumo de 

medicamentos, dos quais cerca de 15% consumiam pelo menos quatro diferentes 

fármacos (Tabela 11). 

 

 

Tabela 11. Características descritivas de adultos atendidos em Unidades Básicas de 
Saúde, São José dos Pinhais-PR, 2019 (n=779) 

 
  Categoria n % 
Características sociodemográficas 
Sexo Feminino 544 69,8 
 Masculino 235 30,2 
    
Faixa etária (anos) 18-39 346 45,2 
 40-59 283 36,9 
 ≥ 60 137 17,9 
    
Estado civil Solteiro 164 21,1 
 Casado/união estável 497 64,0 
 Divorciado/viúvo 116 14,9 
    
Cor da pele Branca 566 73,0 
 Não Branca 209 27,0 
    
Escolaridade (ensino) Fundamental incompleto 247 31,7 
 Fundamental completo 139 17,8 
 Médio completo ou mais 393 50,5 
    
Nível socioeconômico Baixo 555 71,2 
 Elevado 224 28,8 
Condições de saúde 
Índice de massa corporal £ 24,9 kg/m2 248 32,3 
 25-29,9 kg/m2 291 37,8 
 ≥ 30,0 kg/m2 230 29,9 
    
Tabagismo Sim 116 14,9 
    
Hipertensão arterial Sim 280 35,9 
    
Diabetes Sim 122 15,7 
    
Dislipidemia Sim 124 15,9 
    
Doença arterial coronariana Sim 51 6,5 
    
Número de morbidades 0 427 54,8 
 1 204 26,2 
 ≥ 2 148 19,0 
    
Número de medicamentos de uso contínuo 0 387 49,7 
 1-3 277 35,6 
 ≥ 4 115 14,8 

Fonte: elaboração própria, 2020. 
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4.3 DESCRIÇÃO DAS VISITAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

Em média, os usuários entrevistados frequentavam as UBS’s cinco vezes ao 

ano (± 6,0). O tempo médio de espera para atendimento foi de 134 minutos (± 91,3) 

e, nas consultas, de 15 minutos (± 9,7). As visitas mais frequentes foram para 

consultas (93,2%), com médicos (93,3%) e enfermeiros (54,6%) (Tabela 12). 

 

 

Tabela 12. Descrição das visitas às Unidades Básicas de Saúde nos últimos 12 
meses. São José dos Pinhais-PR, 2019 (n=779) 

 
 Média ± d.p. Amplitude  
Número de visitas (vezes/ano) 5,5 ± 6,0 1 - 56  

   
Tempo médio de espera para atendimento (minutos) 134,3 ± 91,3 5 - 640  

   
Tempo médio das consultas (minutos) 15,9 ± 9,7 2 - 75  

   
  n % 
Motivos das visitas as UBS Consultas 726 93,2 
 Retirada de remédios 607 77,9 
 Vacinação 543 69,7 
 Exames de rotina 502 64,4 
    
    
Profissional consultado Médico 727 93,3 
 Enfermeiro 425 54,6 
 Farmacêutico 193 24,8 
 ACS 89 11,4 
 Nutricionista 64 8,2 
 Psicólogo 44 5,6 
 Fisioterapeuta 20 2,6 

Fonte: elaboração própria, 2020. 
Legenda: d.p.: desvio padrão; UBS: Unidade Básica de Saúde; ACS: agente comunitário de saúde. 

 

 

4.4 ACONSELHAMENTO PARA A ATIVIDADE FÍSICA 

 

A prevalência de aconselhamento para a atividade física recebido foi de 43% 

(IC95%: 39,5-46,4%) (Tabela 13) e variou de 34-56% entre as UBS’s (Figura 8). 

Médicos e farmacêuticos/psicólogos foram os profissionais reportados com maior e 

menor frequência por realizarem o aconselhamento (97,3% e 2,4%, respectivamente) 

(Tabela 13). A identificação da prática de atividades físicas por parte dos profissionais 

foi o conteúdo de aconselhamento reportado com maior frequência (90,7%), enquanto 
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o monitoramento sobre o início dessas atividades foi o menos reportado (2,4%) 

(Tabela 13). 

 

Tabela 13. Descrição do aconselhamento para a atividade física recebido por 
adultos atendidos* em Unidades Básicas de Saúde. São José dos Pinhais-PR, 2019 

(n=779) 
 

  n % IC95% 
Recebeu aconselhamento para 
atividade física*? 

Não 444 57,0  
Sim 335 43,0 39,5-46,4 

     
Profissional que realizou o 
aconselhamento? 

Médico 326 97,3 95,5-99,0 
Enfermeiro 50 14,9 11,0-18,7 
Nutricionista 37 11,0 7,6-14,4 

 ACS 13 3,9 1,8-5,9 
 Fisioterapeuta 9 2,7 0,9-4,4 
 Farmacêutico 8 2,4 0,7-4,0 
 Psicólogo 8 2,4 0,7-4,0 
     
Local em que recebeu o 
aconselhamento? 

Consulta 331 98,8 97,6-99,9 
Onde verificou a PA 11 3,3 1,3-5,2 

 Sala de espera 6 1,8 0,3-3,2 
 Grupo na UBS 5 1,5 0,1-2,7 
 Visita domiciliar 3 0,9 0,1-1,9 
     
     
Conteúdo do aconselhamento recebido (“O Profissional que 
realizou o aconselhamento...”)   

 

    
Comentou sobre os benefícios da prática regular de atividades físicas? 304 90,7 87,6-93,8 
Perguntou sobre a sua prática de atividades físicas? 282 84,2 80,2-88,1 
Comentou sobre as recomendações de atividades físicas para a saúde? 206 61,5 56,2-66,7 
Aconselhou com base nas suas características, recomendando 
frequência e intensidade específicas? 

194 57,9 52,5-63,2 

Identificou os motivos que dificultam ou impedem você a realizar 
atividades físicas? 

93 27,8 22,9-32,5 

Ofereceu alguma solução para lhe auxiliar quanto a estas dificuldades? 49 14,6 10,8-18,4 
Utilizou alguma estratégia para saber se você está realizando atividades 
físicas regularmente? 

9 2,7 0,9-4,4 

Utilizou alguma estratégia para saber se você começou a realizar 
atividades físicas? 

8 2,4 0,7-4,0 

Fonte: elaboração própria, 2020. 
Legenda: *nos últimos 12 meses; ACS: Agente Comunitário de Saúde; UBS: Unidade Básicas de 

Saúde; PA: pressão arterial; IC95%: intervalo com 95% de confiança. 
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Figura 8. Prevalência de aconselhamento para a atividade física recebido por 
adultos atendidos em Unidade Básica de Saúde. São José dos Pinhais-PR, 2019 

(n=779) 
 

 
Fonte: elaboração própria, 2020. 

 

 

 

4.5 PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA  

 

Quando utilizado o ponto de corte de 10 minutos, o percentual de usuários que 

realizam caminhada e atividade física moderada é de 27,2% e 9,8%, respectivamente 

(Tabela 14). Esse percentual reduz quando se trata da recomendação de atividade 

física de pelo menos 150 minutos de caminhada e atividade física moderada no tempo 

de lazer (caminhada: 13,4% e 3,6%, respectivamente). Apenas 9,2% dos 

entrevistados cumpre as recomendações de atividade física vigorosa no tempo de 

lazer. Quando calculado o escore semanal de atividade física, cerca de 24,8% dos 

usuários cumprem as recomendações de realizarem pelo menos 150 minutos por 

semana. Após a análise dos dados dos EMC, verificou-se que 17,7% dos 

entrevistados se encontravam no estágio de pré-contemplação e, ainda, 34,3% 

estavam no estágio de manutenção (Tabela 14). 
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Tabela 14. Descrição do nível de atividade física de adultos atendidos em Unidades 
Básicas de Saúde. São José dos Pinhais-PR, 2019 (n=779) 

 
 n % IC95% 
Caminhada* 0–9 min/sem 567 72,8  
 ≥ 10 min/sem 212 27,2 24,0-30,3 
     
 < 150 min/sem 675 86,6  
 ≥ 150 min/sem 104 13,4 10,9-15,7 
     
     
Atividade física moderada* 0–9 min/sem 703 90,2  
 ≥ 10 min/sem 76 9,8 7,6-11,8 
     
 < 150 min/sem 751 96,4  
 ≥ 150 min/sem 28 3,6 2,2-4,9 
     
     
Atividade física vigorosa* 0–9 min/sem 687 88,2  
 ≥ 10 min/sem 92 11,8 9,5-14,0 
     
 < 75 min/sem 707 90,8  
 ≥ 75 min/sem 72 9,2 7,2-11,2 
     
     
Atividade física total*# 0–9 min/sem 466 59,8  
 ≥ 10 min/sem 313 40,2 36,7-43,6 
     
 < 150 min/sem 586 75,2  
 ≥ 150 min/sem 193 24,8 21,7-27,8 
     
     
Estágios de mudança de comportamento Pré-contemplação 138 17,7  
 Contemplação 165 21,2  
 Preparação 172 22,1  
 Ação 37 4,7  
 Manutenção 267 34,3  

Fonte: elaboração própria, 2020. 
Legenda: IC95%: intervalo com 95% de confiança; *nível de atividade física realizada no tempo de 

lazer; #min/sem de caminhada + min/sem de atividades físicas moderadas + (min/sem de atividades 
físicas vigorosas*2). 

  

 

Em relação à prática de caminhada em pelo menos 10 minutos por semana, os 

usuários relataram uma frequência média de três vezes na semana (± 1,8), com 

duração de 51 minutos por sessão (± 29,5) (Tabela 15). Na intensidade moderada, a 

duração média relatada também foi de três vezes na semana (± 2,0), com duração 

média diária de 55 minutos (± 30,9), e a prática mais comum foi a utilização da bicicleta 

(18,4%). A frequência média de atividade física na intensidade vigorosa dos usuários 

foi de três dias na semana (± 1,7), com duração diária média de 60 minutos (± 35,1). 
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As duas atividades vigorosas mais praticadas foram corridas (15,2%) e futebol 

(13,0%). 

 

 

Tabela 15. Tipo, intensidade, frequência e duração das atividades físicas praticadas no tempo de 
lazer, por adultos atendidos em Unidades Básicas de Saúde. São José dos Pinhais-PR, 2019, 

(n=313) 
 

   Frequência semanal  
(dias por semana)  

Volume diário  
(minutos) 

Volume semanal 
(minutos) 

 n % Média Amplitude Média Amplitude Média Amplitude 
         
Caminhada (≥ 10 min) 212 27,2 3,6 ± 1,8 1-7 51,3 ± 29,5 10-216 184,3 ± 151,4 15-1.080 
         
Atividade física de 
intensidade moderada  
(≥ 10 min) 

76 9,8 3,4 ± 2,0 1-7 56,4 ± 30,9 10-120 162,1 ± 134,8 20-720 

         
Bicicleta 14 18,4 3,7 ± 2,4 1-7 50,0 ± 36,6 20-120 155,0 ± 154,0 40-630 
Academia ao ar livre 9 11,8 3,7 ± 1,7 1-6 45,0 ± 32,2 15-120 173,9 ± 171,8 30-600 
Futebol 8 10,5 1,6 ± 0,5 1-2 75,0 ± 22,7 60-120 127,5 ± 67,6 60-240 
Corrida 5 6,6 4,0 ± 2,8 1-7 41,1 ± 20,2 20-60 140,0 ± 106,8 60-320 
Dança 5 6,6 2,8 ± 1,3 2-5 66,0 ± 32,9 30-120 192,0 ± 130,0 60-360 
Ginástica 3 4,0 3,7 ± 2,9 2-7 53,3 ± 40,4 10-90 123,3 ± 55,0 70-180 
Pilates 3 4,0 2,7 ± 0,6 2-3 60,0 ± 0,0 60-60 160,0 ± 34,6 120-180 
Alongamentos 3 4,0 2,7 ± 0,8 2-3 60,0 ± 0,0 60-60 160,0 ± 34,6 120-180 
Musculação 2 2,6 3,5 ± 2,1 2-5 60,0 ± 0,0 60-60 210,0 ± 127,3 120-300 
Outros esportes 2 2,6 2,0 ± 0,0 2-2 50,0 ± 56,6 10-90 100,0 ± 113,1 20-180 
Hidroginástica 1 1,3 3,0 ± 0,0 3-3 45,0 ± 0,0  45-45 135,0 ± 0,0 135-135 
Não reportado 21 27,6 3,19 ± 2,0 1-7 62,0 ± 32,4 15-120 179,8 ± 168,7 60-720 
         
 
Atividade física de 
intensidade vigorosa 
(≥ 10 min) 

92 11,8 3,1 ± 1,7 1-7 63,5 ± 35,1 10-180 203,6 ± 188,6 30-1.080 

         
Corrida 14 15,2 3,2 ± 1,3 1-5 49,3 ± 34,3 10-150 144,3 ± 92,38 30-300 
Futebol 12 13,0 1,9 ± 1,8 1-7 73,7 ± 34,7 60-180 135,8 ± 131,5 60-520 
Bicicleta 9 9,8 3,8 ± 2,1 1-7 55,4 ± 49,7 15-180 255,5 ± 335,3 30-1.080 
Musculação 9 9,8 4,0 ± 1,11 3-6 76,7 ± 26,5 30-120 316,7 ± 173,7 90-720 
Ginástica 7 7,6 4,1 ± 1,9 2-7 63,5 ± 27,7 15-180 297,1 ± 260,1 60-840 
Dança 4 4,4 4,0 ± 1,1 3-6 76,7 ± 26,5 30-120 316,7 ± 173,7 90-720 
Lutas 4 4,4 4,0 ± 1,2 3-5 82,6 ± 28,7 60-120 352,5 ± 208,4 180-600 
Treinamento funcional 4 4,4 3,5 ± 1,7 2-5 40,0 ± 14,1 30-60 155,0 ± 117,0 60-300 
Pilates 2 2,8 2,0 ± 0,0 2-2 55,0 ± 7,1 50-60 110,0 ± 14,1 100-120 
Natação 2 2,8 2,0 ± 0,0 2-2 55,0 ± 7,1 50-60 110,0 ± 14,1 100-120 
Hidroginástica 2 2,8 2,5 ± 0,7 2-3 45,0 ± 0,0 45-45 112,5 ± 31,8 90-135 
Academia ao ar livre 2 2,8 2,5 ± 0,7 2-3 32,5 ± 17,7 20-45 75,0 ± 21,2 60-90 
HIIT 1 1,1 4,0 ± 0,0 4-4 23,0 ± 0,0 23-23 92,0 ± 0,0 92-92 
Não reportado 20 21,7 2,7 ± 1,7 1-7 69,1 ± 38,7 30-180 173,5 ± 139,7 30-540 

Fonte: elaboração própria, 2020. 
Legenda: HIIT: High-Intensity Interval Training 
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4.6 ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E DE SAÚDE 

COM A ATIVIDADE FÍSICA 

 

As variáveis “faixa etária” (p≤0,001), “escolaridade” (p=0,039), “nível 

socioeconômico” (p=0,050), “tabagismo” (p=0,004), “hipertensão arterial” (p≤0,001), 

“diabetes” (p≤0,001), “número de morbidades” (p≤0,001) e “número de medicamentos 

de uso contínuo” (p≤0,001) foram associadas com a realização de caminhada em um 

volume ≥10 min/sem. “Faixa etária” (p<0,001), “escolaridade” (p=0,011), “nível 

socioeconômico” (p=0,034), “hipertensão arterial” (p=0,011), “diabetes” (p≤0,001), 

“número de morbidades” (p≤0,001) e de “medicamentos de uso contínuo” (p≤0,001) 

foram associadas com a caminhada em um volume ≥150 min/sem. 

Algumas variáveis apresentaram associação significante apenas quando 

analisada a categoria de atividade física de intensidade moderada ≥10 min/sem 

(Tabela 16). As variáveis “faixa etária”, “estado civil”, “escolaridade” e “nível 

socioeconômico” foram associadas com a atividade física de intensidade vigorosa 

realizada em um volume ≥10 e ≥ 75 min/sem (p<0,05).  

Faixa etária (p=0,025), tabagismo (p=0,003) e hipertensão arterial (p=0,040) 

apresentaram associação significante apenas com a atividade física total no lazer 

realizada em volume ≥10 min/sem. Uma proporção maior de homens, pessoas com 

nível socioeconômico elevado, diabéticos, usuários com uma ou mais morbidades e 

que fazem uso contínuo de medicamentos atingem as recomendações de 150 minutos 

por semana de atividade física total (Tabela 16).
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Tabela 16. Associação entre características sociodemográficas e condições de saúde com diferentes intensidades e volumes de atividade física no 
tempo de lazer de adultos atendidos em Unidades Básicas de Saúde. São José dos Pinhais-PR, 2019 (n=779) 

 
 Nível de atividade física no tempo de fazer 
 Caminhada Moderada Vigorosa Total 
 ≥ 10 min/sem ≥ 150 min/sem ≥ 10 min/sem ≥ 150 min/sem ≥ 10 min/sem ≥ 75 min/sem ≥ 10 min/sem ≥ 150 min/sem 
Características sociodemográficas n % n % n % n % n % n % n % n % 
Sexo p = 0,217 h p = 0,197 h p ≤ 0,001 h p = 0,136 h p = 0,304 h p = 0,940 h p = 0,020 h p = 0,013 h 

Feminino  141 25,9 67 12,3 41 7,5 16 2,9 32 13,6 22 9,4 204 37,5 121 22,2 
Masculino 71 30,2 37 15,7 35 14,9 12 5,1 60 11,0 50 9,2 109 46,4 72 30,6 

         
Faixa etária (anos) p ≤ 0,001 t p ≤ 0,001 t p = 0,975 t p = 0,408 t p = 0,010 t p = 0,027 t p = 0,025 t p = 0,059 t 

18-39 67 19,4 29 8,4 33 9,5 9 2,6 49 14,2 39 11,3 124 35,8 74 21,4 
40-59 89 31,4 46 16,3 28 9,9 12 4,2 35 12,4 27 9,5 120 42,4 77 27,2 
≥ 60  53 38,7 28 20,4 13 9,5 5 3,6 7 5,1 6 4,4 63 43,0 39 28,5 

         
Estado civil p = 0,415 t p = 0,260 t p = 0,504 t p = 0,931 t p = 0,035 t p = 0,029 t p = 0,410 t p = 0,766 t 

Solteiro 39 23,8 16 9,8 18 11,0 6 3,7 25 15,2 21 12,8 70 42,7 42 25,6 
Casado/união estável 140 28,2 71 14,3 48 9,7 18 3,6 59 11,9 45 9,1 198 39,8 122 24,5 
Divorciado/viúvo 32 27,6 16 13,8 10 8,6 4 3,4 8 6,9 6 5,2 44 37,9 28 24,1 

         
Cor da pele p = 0,908 h p = 0,958 h p = 0,684 h p = 0,501 h p = 0,698 h p = 0,907 h p = 0,552 h p = 0,819 h 

Branca 154 27,2 75 13,3 57 10,1 22 3,9 68 12,0 53 9,4 230 40,6 139 24,6 
Não branca 56 26,8 28 13,4 19 9,1 6 2,9 23 11,0 19 9,1 80 38,3 53 25,4 

         
Escolaridade (ensino) p = 0,039 t p = 0,011 t p = 0,184 t p = 0,551 t p ≤ 0,001 t p = 0,002 t p = 0,442 t p = 0,913 t 

Fundamental incompleto 80 32,4 47 19,0 20 8,1 9 3,6 17 6,9 14 5,7 97 39,3 67 27,1 
Fundamental completo 35 25,2 12 8,6 12 8,6 2 1,4 12 8,6 8 5,8 51 36,7 24 17,3 
Médio completo 97 24,7 45 11,5 44 11,2 17 4,3 63 16,0 50 12,7 165 42,0 102 26,0 

         
Nível socioeconômico p = 0,050 h p = 0,034 h p = 0,030 h p = 0,687 h p = 0,019 h p = 0,005 h p = 0,004 h p ≤ 0,001 h 

Baixo  140 25,2 65 11,7 46 8,3 19 3,4 36 16,1 41 7,4 205 36,9 120 21,6 
Elevado 72 32,1 39 17,4 30 13,4 9 4,0 56 10,1 31 13,8 108 48,2 73 32,6 

         
Condições de saúde         
Índice de massa corporal p = 0,126 t p = 0,746 t p = 0,414 t p = 0,685 t p = 0,159 t p = 0,707 t p = 0,837 t p = 0,787 t 

< 24,9 kg/m2 59 23,8 29 11,7 23 9,3 6 2,4 32 12,9 21 8,5 96 38,7 57 23,0 
25-29,9 kg/m2 80 27,5 45 15,5 35 12,0 14 4,8 38 13,1 32 11,0 121 41,6 83 28,5 
≥ 30,0 kg/m2 69 30,0 29 12,6 16 7,0 7 3,0 20 8,7 17 7,4 91 39,6 50 21,7 

         
Tabagismo p = 0,004 h p = 0,184 h p = 0,143 h p = 0,527 h p = 0,249 h p = 0,344 h p = 0,003 h p = 0,071 h 

Não 193 29,1 93 14,0 69 10,4 25 3,8 82 12,4 64 9,7 281 42,4 172 25,9 
Sim 19 16,4 11 9,5 7 6,0 3 2,6 10 8,6 8 6,9 32 27,6 21 18,1 
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 Nível de atividade física no tempo de fazer 
 Caminhada Moderada Vigorosa Total 
 ≥ 10 min/sem ≥ 150 min/sem ≥ 10 min/sem ≥ 150 min/sem ≥ 10 min/sem ≥ 75 min/sem ≥ 10 min/sem ≥ 150 min/sem 
Condições de saúde n % n % n % n % n % n % n % n % 
Hipertensão arterial p ≤ 0,001 h p = 0,011 h p = 0,560 h p = 0,239 h p = 0,160 h p = 0,628 h p = 0,040 h p = 0,096 h 

Não 114 22,8 55 11,0 51 10,2 15 3,0 65 13,0 48 9,6 187 37,5 114 22,8 
Sim 98 35,0 49 17,5 25 8,9 13 4,6 27 9,6 24 8,6 126 45,0 79 28,2 

         
Diabetes p ≤ 0,001 h p ≤ 0,001 h p = 0,974 h p = 0,392 h p = 0,462 h p = 0,664 h p = 0,016 h p = 0,026 h 

Não 162 24,7 76 11,6 64 9,7 22 3,3 80 12,2 62 9,4 252 38,4 153 23,3 
Sim 50 41,0 28 23,0 12 9,8 6 4,9 12 9,8 10 8,2 61 50,0 40 32,8 

         
Dislipidemia p = 0,620 h p = 0,677 h p = 0,338 h p = 0,181 h p = 0,269 h p = 0,621 h p = 0,664 h p = 0,870 h 

Não 176 26,9 86 13,1 61 9,3 21 3,2 81 12,4 62 9,5 261 39,8 163 24,9 
Sim 36 29,0 18 14,5 15 12,1 7 5,6 11 8,9 10 8,1 52 41,9 30 24,2 

         
Doença arterial coronariana p = 0,715 h p = 0,351 h p = 0,430 h p = 0,897 h p = 0,364 h p = 0,721 h p = 0,659 h p = 0,647 h 

Não 197 27,1 95 13,0 72 9,9 26 3,6 88 12,1 68 9,3 294 40,4 179 24,6 
Sim 15 29,4 9 17,6 4 7,8 2 3,9 4 7,8 4 7,8 19 37,3 14 27,5 

         
Número de morbidades p ≤ 0,001 t p ≤ 0,001 t p = 0,904 t p = 0,216 t p = 0,064 t p = 0,325 t p = 0,015 t p = 0,042 t 

0 88 20,6 42 9,8 42 9,8 12 2,8 59 13,8 44 10,3 154 36,1 94 22,0 
1 70 34,3 31 15,2 20 9,8 9 4,4 20 9,8 16 7,8 91 44,6 55 27,0 
≥ 2 54 36,5 31 29,8 14 9,5 7 4,7 13 8,8 12 8,1 68 45,9 44 29,7 

         
Número de medicamentos de uso 
contínuo p ≤ 0,001 t p ≤ 0,001 t p = 0,672 t p = 0,226 t p = 0,367 t p = 0,845 t p ≤ 0,001 t p = 0,002 t 

0 68 17,6 33 8,5 38 9,8 14 3,6 47 12,1 33 8,5 127 32,8 75 19,4 
1-3 103 37,2 50 18,1 24 8,7 7 2,5 36 13,0 30 10,8 131 47,3 84 30,3 
≥ 4 41 35,7 21 18,3 14 12,2 7 6,1 9 7,8 9 7,8 55 47,8 34 29,6 

Fonte: elaboração própria, 2020. 
Legenda: AF: atividade física; t: valor do teste de c2 para tendência linear; h: valor do teste de c2 para heterogeneidade; 
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Em relação aos EMC para a atividade física, as variáveis sociodemográficas 

“sexo” e “escolaridade” foram associados aos estágios (Tabela 17).  Das condições 

de saúde, “hipertensão arterial”, “diabetes”, “dislipidemia” e “número de morbidades” 

também se mostraram significantes (p≤0,05). Na tabela, verificamos que uma maior 

proporção de usuários do sexo masculino se encontra no estágio de Manutenção, 

assim como aqueles diagnosticados com hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia 

e que apresentam Ensino Fundamental incompleto. 

 

 

  



83 
 

Tabela 17 - Associação entre características sociodemográficas e as condições de saúde e 
os estágios de mudança de comportamento para atividade física, de adultos atendidos em 

Unidades Básicas de Saúde. São José dos Pinhais-PR, 2019 (n=779) 
 

 Pré-
contemplação Contemplação Preparação Ação Manutenção 

Características 
sociodemográficas n % n % n % n % n % 

Sexo p = 0,016t 
Feminino  93 17,1 122 22,4 132 24,3 28 5,1 28 5,1 
Masculino 45 19,1 43 18,3 40 17,0 9 3,8 98 41,7 

      
Faixa etária (anos) p = 0,097 t 

18-39 59 17,1 83 24,0 79 22,8 19 5,5 106 30,6 
40-59 50 17,7 54 19,1 65 23,0 12 4,2 102 36,0 
≥ 60  24 17,5 27 19,7 25 18,2 4 3,0 57 41,6 

      
Estado civil p = 0,410 t 

Solteiro 31 18,9 34 20,7 38 23,2 10 6,1 51 31,1 
Casado/união estável 84 15,9 109 21,9 113 22,7 23 4,6 168 33,8 
Divorciado/viúvo 23 19,8 21 18,1 21 18,1 4 3,5 47 40,5 

      
Cor da pele p = 0,198 t 

Branca 95 16,8 121 21,4 135 23,9 26 4,6 189 33,4 
Não branca 43 20,6 44 21,1 34 16,3 11 5,3 77 36,8 

      
Escolaridade (ensino) p = 0,026 t 

Fundamental incompleto 50 20,2 45 18,2 47 19,0 10 4,0 95 38,5 
Fundamental completo 25 18,0 29 20,9 27 19,4 9 6,5 49 35,3 
Médio completo ou mais 63 16,0 91 23,2 98 24,9 18 4,6 123 31,1 

      
Nível socioeconômico p = 0,556 t 

Baixo  180 32,4 117 21,1 124 22,3 27 4,9 180 32,4 
Elevado 31 13,8 48 21,4 48 21,4 10 4,5 87 38,8 

           
Condições de saúde 
Índice de massa corporal p = 0,776 t 

< 24,9 kg/m2 46 18,5 54 21,8 52 21,0 9 3,6 87 35,1 
25-29,9 kg/m2 52 17,9 57 19,6 62 21,3 9 3,1 111 38,1 
≥ 30,0 kg/m2 37 16,1 53 23,0 55 23,9 17 7,4 68 29,5 

      
Tabagismo p = 0,467 t 

Não 108 16,3 135 20,4 156 23,5 34 5,1 230 34,7 
Sim 37 31,9 30 25,9 16 13,8 3 2,5 37 31,9 

      
Hipertensão arterial p = 0,049 t 

Não 85 17,0 111 22,2 119 23,8 21 4,2 163 32,7 
Sim 53 18,9 54 19,3 53 18,9 16 5,7 107 37,1 

      
Diabetes p = 0,009 t 

Não 112 17,0 147 22,4 151 23,0 29 4,4 218 33,2 
Sim 26 21,3 18 14,8 21 17,2 8 6,6 49 40,2 

      
Dislipidemia p = 0,044 t 

Não 116 17,7 148 22,6 144 22,0 32 4,9 215 32,8 
Sim 22 17,7 17 13,7 28 22,6 5 4,0 63 41,9 

      
Doença arterial coronariana p = 0,599 t 

Não 125 17,2 155 21,3 163 22,4 33 4,5 252 34,6 
Sim 15 29,4 10 19,6 9 17,6 4 7,9 15 29,4 

      
Número de morbidades p = 0,010 t 

0 72 16,9 103 24,1 99 23,2 18 4,2 135 31,6 
1 38 18,6 36 17,6 45 22,1 11 5,4 74 36,3 
≥ 2 28 18,9 26 17,6 28 18,9 8 5,4 58 39,2 

 
Número de medicamentos de uso contínuo                                                  p = 0,063 t 

0 73 18,9 90 23,3 89 23,0 15 3,9 120 31,0 
1-3 42 15,2 51 18,4 62 22,4 16 5,8 106 38,3 
≥ 4 23 20,0 24 20,9 21 18,3 6 5,2 41 35,7 

Fonte: elaboração própria, 2020. 
Legenda: t: valor do teste de c2 para tendência linear; 
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4.7 ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E AS 

CONDIÇÕES DE SAÚDE COM O ACONSELHAMENTO PARA A ATIVIDADE 

FÍSICA 

 

Na análise bivariada, as variáveis sociodemográficas faixa etária (“40-59 anos”: 

RP=1,53; IC95%: 1,26-1,84 | “≥ 60 anos”: RP=1,60; IC95%: 1,29-1,99), estado civil 

(“casado/união estável”: RP=1,66; IC95%: 1,28-2,16 | “divorciado/viúvo”: RP=1,69; 

IC95%: 1,23-2,30) e escolaridade (“Ensino Fundamental completo”: RP=0,73; IC95%: 

0,57-0,93 | “Ensino médio completo ou mais”: RP=0,72; IC95% 0,60-0,85) 

apresentaram associação significante com o aconselhamento recebido. Em relação 

às condições de saúde, com exceção do tabagismo (RP=0,78; IC95%: 0,59-1,01), as 

demais variáveis foram associadas ao desfecho (p<0,05) (Tabela 18). 

Após o ajuste para as possíveis variáveis de confusão, na análise multivariada, 

as variáveis sociodemográficas de faixa etária (“≥ 60 anos”: RP=1,33; IC95%: 1,04-

1,70) e escolaridade (“Ensino Médio completo”: RP=1,21; IC95%: 1,01-1,45) 

mantiveram a associação positiva com o aconselhamento. No entanto, o estado civil 

“divorciado/viúvo” apresentou associação inversa (RP=0,72; IC95%: 0,51-0,99). Em 

relação às variáveis de saúde, pessoas com IMC igual ou superior a 30,0 kg/m2 

(RP=1,45; IC95%: 1,16-1,80) e que consomem medicamentos de uso contínuo (1-3: 

RP=1,79; IC95%: 1,43-2.22 | ≥4: RP=1,68; IC95%: 1,22-2,29) apresentaram maior 

probabilidade de receberem aconselhamento para a atividade física.  
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Tabela 18. Variáveis associadas ao aconselhamento para atividade física recebimento 
por adultos atendidos em Unidades Básicas de Saúde. São José dos Pinhais-PR, 2019 

(n=779) 
 

   Análise bruta Análise ajustada** 
Características sociodemográficas p % RP (IC 95%) p RP (IC 95%) p 
Sexo Feminino  237 43,6 1  - - 
 Masculino 98 41,7 0,95 (0,80-1,14) 0,632 - - 
        
Faixa etária 
(anos) 18-39 115 33,2 1  1  
 40-59 144 50,9 1,53 (1,26-1,84) <0,001 1,04 (0,84-1,27) 0,718 
 ≥ 60  73 53,3 1,60 (1,29-1,99) <0,001 1,33 (1,04-1,70) 0,021 
        
Estado civil Solteiro 46 28,0 1  1  
 Casado/união estável 232 46,7 1,66 (1,28-2,16) <0,001 1,08 (0,87-1,34) 0,477 
 Divorciado/viúvo 55 47,4 1,69 (1,23-2,30) 0,001 0,72 (0,51-0,99) 0,044 
        
Cor da pele Branca 237 41,9 1  - - 
 Não branca 97 46,4 1,11 (0,93-1,32) 0,249 - - 
        

Escolaridade 
(ensino) 

Fundamental incompleto 131 53,0 1  1  
Fundamental completo 54 38,8 0,73 (0,57-0,93) 0,011 1,00 (0,78-1,27) 0,986 
Médio completo 150 38,2 0,72 (0,60-0,85) <0,001 1,21 (1,01-1,45) 0,039 

        
Nível 
socioeconômico 

Baixo  244 44,0 1  - - 
Elevado 91 40,6 0,92 (0,76-1,11) 0,400 - - 

        
Condições de saúde 
 
Índice de massa 
corporal 

< 24,9 kg/m2 81 32,7 1  1  
25-29,9 kg/m2 114 39,2 1,20 (0,95-1,50) 0,120 1,07 (0,84-1,34) 0,580 

 ≥ 30,0 kg/m2 136 59,1 1,81 (1,47-2,23) <0,001 1,45 (1,16-1,80) 0,001 
        
Tabagismo Não 295 44,5 1  1  
 Sim 40 34,5 0,78 (0,59-1,01) 0,059 0,84 (0,65-1,07) 0,163 
        
Hipertensão 
arterial 

Não 183 36,7 1  1  
Sim 152 54,3 1,48 (1,26-1,73) <0,001 0,91 (0,75-1,08) 0,296 

        
Diabetes Não 265 40,3 1  1  
 Sim 70 57,4 1,42 (1,18-1,70) <0,001 0,95 (0,77-1,15) 0,607 
        
Dislipidemia Não 260 39,7 1  1  
 Sim 75 60,5 1,52 (1,28-1,80) <0,001 1,17 (0,96-1,41) 0,110 
        
Doença arterial 
coronariana 

Não 306 42,0 1  1  
Sim 29 56,9 1,35 (1,05-1,74) 0,020 1,11 (0,85-1,43) 0,440 

        
Número de 
morbidades  

0 142 33,3 1  1  
1 105 51,5 1,55 (1,28-1,87) <0,001 1,05 (0,84-1,30) 0,690 
≥ 2 88 59,5 1,79 (1,48-1,87) <0,001 1,07 (0,82-1,38) 0,600 

        
Número de 
medicamentos de 
uso contínuo 

0 111 28,7 1  1  
1-3 159 57,4 2,00 (1,66-2,41) <0,001 1,79 (1,43-2,22) <0,001 
≥ 4 65 56,5 1,97 (1,57-2,46) <0,001 1,68 (1,22-2,29) 0,001 

Fonte: elaboração própria, 2020. 
Legenda: RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo com 95% de confiança; **ajustado para faixa 

etária, estado civil, escolaridade, estado nutricional, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, 
dislipidemia e medicamentos de uso contínuo; p<0,05. 
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4.8 ASSOCIAÇÃO ENTRE O ACONSELHAMENTO RECEBIDO DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE E A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS 

 

Na análise bivariada, o aconselhamento esteve associado apenas à caminhada 

(≥10 min/sem e ≥150 min/sem) e à atividade física total no lazer (≥150 min/sem) 

(p<0,05). No entanto, quando ajustadas para as variáveis sociodemográficas e de 

saúde, o aconselhamento apresentou associação apenas com “caminhada ≥150 

min/sem” (RP=1,49; IC95%: 1,03-2,16; (p=0,036) (Tabela 19). 

Os usuários que receberam aconselhamento têm uma probabilidade 49% maior 

de atenderem às recomendações de atividade física por meio da caminhada, 

comparado àqueles que não receberam.  
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Tabela 19. Associação entre o aconselhamento para atividade física recebido de 
profissionais de saúde e nível de atividade física no tempo de lazer de adultos 

atendidos em Unidades Básicas de Saúde. São José dos Pinhais-PR, 2019 (n=779) 
 

   Análise bruta Análise ajustada* 
 n % RP IC 95% p RP IC 95% p 
Recebeu aconselhamento 
para a atividade física Caminhada ≥ 10 min/sem     

Não 104 23,4 1   1   
Sim 108 32,2 1,38 1,10-1,73 0,006 1,08 0,90-1,39 0,511 

         
 Caminhada ≥ 150 min/sem      

Não 43 9,7 1   1   
Sim 61 18,2 1,88 1,31-2,71 0,001 1,49 1,03-2,16 0,036 

         
 Atividade física moderada ≥ 10 min/sem    

Não 47 10,6 1   1   
Sim 29 8,7 0,81 0,53-1,27 0,371 0,90 0,55-1,45 0,650 

         
 Atividade física moderada ≥ 150 min/sem    

Não 17 3,8 1   1   
Sim 11 3,3 0,86 0,41-1,80 0,686 0,85 0,38-1,94 0,705 

         
 Atividade física vigorosa ≥ 10 min/sem    

Não 53 11,9 1   1   
Sim 39 11,6 0,98 0,66-1,44 0,899 1,09 0,73-1,64 0,665 

         
 Atividade física vigorosa ≥ 75 min/sem    

Não 40 9,0 1   1   
Sim 32 9,6 1,06 0,68-1,65 0,795 1,10 0,71-1,70 0,673 

         
 Atividade física total no lazer ≥ 10 min/sem    

Não 167 37,6 1   1   
Sim 146 43,6 1,16 0,98-1,38 0,091 1,07 0,90-1,28 0,489 

         
 Atividade física total no lazer ≥ 150 min/sem    

Não 97 21,8 1   1   
Sim 96 28,7 1,31 1,03-1,67 0,029 1,20 0,93-1,55 0,153 

Fonte: elaboração própria, 2020. 
AF: atividade física; RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo com 95% de confiança; *ajustado 

para faixa etária, estado civil, escolaridade, estado nutricional, tabagismo, hipertensão arterial, 
diabetes, dislipidemia e medicamentos de uso contínuo; p<0,05. 

 
 
 
 

O aconselhamento para a atividade física recebido apresentou associação 

positiva significante aos EMC mais avançados, quando comparado ao estágio de pré-

contemplação. As associações positivas foram encontradas tanto na análise bruta 

quanto nas ajustadas (p<0,05) (Tabela 20). Ou seja, usuários que recebem 

aconselhamento, têm maiores chances de estarem nos estágios mais avançados, 

comparados àqueles que estão no estágio inicial, ou seja, o de pré-contemplação.  
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Tabela 20. Associação entre o aconselhamento para atividade física recebido de 
profissionais de saúde e os estágios de mudança de comportamento para a 

atividade física. São José dos Pinhais-PR, 2019 (n=779) 
 

Fonte: elaboração própria, 2020. 
Legenda: OR: Odds Ratio; IC95%: intervalo com 95% de confiança; *ajustado para faixa etária, estado civil, 

escolaridade, estado nutricional, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia e medicamentos de uso 
contínuo; p<0,05. 

 

  

                                      Estágios de Mudança de Comportamento 
 Análise bruta 
 Contemplação Preparação Ação Manutenção 

OR (IC95%) OR (IC95%) OR (IC95%) OR (IC95%) 
Recebeu 
aconselhamento para 
a atividade física 

p = 0,011 p ≤ 0,001 p = 0,009 p ≤ 0,001 

Não  1 1 1 1 
Sim 1,87 (1,15-3,03) 2,60 (1,61-4,18) 2,68 (1,27-5,63) 2,07 (1,33-3,22) 
     
 Análise ajustada* 
 p ≤ 0,005 p ≤ 0,001 p = 0,034 p = 0,002 
Não  1 1 1 1 
Sim 2,16 (1,26-3,69) 3,47 (2,02-5,94) 2,54 (1,07-6,02) 2,19 (1,34-3,57) 
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5 DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi explorar aspectos relacionados ao aconselhamento 

para a atividade física recebido por adultos atendidos em UBS’s de uma cidade de 

porte médio da região Sul do Brasil. A metodologia utilizada permitiu representar os 

usuários das unidades da área urbana da cidade, assim como foi possível explorar os 

principais preditores individuais do aconselhamento, os quais foram mensurados com 

procedimentos e instrumentos válidos e padronizados. Este é um dos poucos estudos 

conduzidos no Brasil que utilizou essa abordagem, sendo esses os pontos fortes e 

inovadores do presente estudo. 

Os principais resultados apresentaram prevalência de aconselhamento de 

43%, o qual foi positivamente associado à faixa etária (≥ 60 anos), escolaridade 

(ensino médio completo), obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²), consumo de medicamentos, 

caminhada no lazer (≥150 min/sem) e estágios avançados de mudança de 

comportamento. O aconselhamento foi inversamente associado ao estado civil na 

categoria “divorciado/viúvo”. Médicos são os profissionais de saúde que mais realizam 

aconselhamento, sendo o mais comum deles “orientar os usuários da UBS sobre os 

benefícios da prática regular de atividades físicas”. 

Cerca de quatro em cada 10 usuários reportou receber aconselhamento. Uma 

revisão sistemática encontrou prevalência semelhante, com média de 37±14% 

(MORAES et al., 2019). A semelhança da baixa prevalência entre os estudos pode 

ser justificada por motivos como esquecimento dos usuários a respeito do 

aconselhamento recebido, características distintas tanto dos usuários quanto das 

estruturas da atenção básica, além da falta de protocolos para a realização do 

aconselhamento, as quais poderiam resultar em diferentes percepções dos usuários 

a respeito do que lhes foi questionado (MORAES et al., 2019). Ou seja, os usuários 

podem não reconhecer as orientações recebidas dos profissionais de saúde da UBS 

como parte de um aconselhamento, mas apenas como uma “dica” a qual poderia não 

apresentar caráter técnico ou científico que possa ser compreendido pelo usuário 

(KREUTER et al., 1997). Desta maneira, é necessário ampliar algumas ações, como 

por exemplo, o treinamento das equipes de saúde em metodologias de 

implementação do aconselhamento nas rotinas de atendimento. 

O aconselhamento não diferiu entre homens e mulheres. Sabe-se que 

mulheres fazem maior uso de serviços públicos de saúde e que, apesar de vários 
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estudos apresentarem dados de maior prevalência de aconselhamento para o sexo 

feminino (GLASGOW et al., 2001; TRAVASSOS et al., 2002; LOPES et al., 2014; 

DURO et al., 2015), no presente estudo, essas variáveis não apresentaram 

associação. Isso pode ser explicado devido ao fato de as mulheres, geralmente, 

apresentarem melhores comportamentos de controle de peso decorrentes da 

satisfação corporal e autoestima (KASHUBECK-WEST; MINTZ; WEIGOLD, 2005). 

Com isso, é possível que os profissionais de saúde não utilizem o sexo como uma 

justificativa para aconselhar mais ou menos (KASHUBECK-WEST; MINTZ; 

WEIGOLD, 2005). No entanto, alguns estudos internacionais trazem dados de que os 

homens recebem mais aconselhamento (SINCLAIR; LAWSON; BURGE, 2008), com 

a justificativa de que mulheres são mais propensas a apresentarem condições 

psicológicas mais complexas, sobrando menos tempo para os profissionais 

aconselharem sobre atividade física (EAKIN et al., 2007). Além disso, em estudo 

realizado na Nova Zelândia, Austrália, com 1.046 pessoas, onde apenas 13,3% 

receberam aconselhamento para atividade física, o sexo e a faixa etária também não 

apresentaram associação com a variável de desfecho (CROTEAU; SCHOFIELD; 

MCLEAN, 2006).  

No presente estudo, usuários idosos (≥ 60 anos) receberam mais 

aconselhamento comparado àqueles de meia idade. Este achado vai ao encontro do 

estudo de SIQUEIRA et al. (2009), realizado com adultos e idosos, em UBS de 

estados do Sul e Nordeste do Brasil, em que a prevalência de aconselhamento para 

a atividade física foi maior entre indivíduos mais velhos (SIQUEIRA et al., 2009b). Em 

parte, isso pode ser justificado pelo fato de que a população idosa tem aumentado no 

Brasil e devido a maior ocorrência de doenças crônicas com o avançar da idade, o 

que poderia levar os profissionais de saúde a aconselharem estas pessoas a 

realizarem atividades físicas (BARNES; SCHOENBORN, 2012; DURO et al., 2015). 

Já a variável sociodemográfica de “estado civil”, no que se refere à categoria 

“divorciado/viúvo”, foi inversamente associado ao desfecho. Alguns estudos justificam 

que o fato de os indivíduos casados, geralmente, serem mais velhos, apresentarem 

doenças crônicas e frequentarem mais consultas médicas, podem receber mais 

aconselhamento do que as outras categorias (DURO et al., 2015).  

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, “Ensino Médio Completo” 

apresentou associação positiva com o desfecho. Estes resultados não estão bem 

elucidados na literatura. Alguns estudos apresentam dados em que níveis mais 
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elevados de ensino estiveram positivamente associados ao aconselhamento. De 

acordo com os autores, os profissionais de saúde observam que pessoas com maior 

grau de instrução/escolaridade poderiam ser mais propensos a seguirem o 

aconselhamento de maneira adequada (AHMED; DELGADO; SAXENA, 2017), 

enquanto indivíduos de menor escolaridade teriam maior dificuldade em compreender 

as informações do aconselhamento e também de colocá-las em prática (BARBOSA et 

al., 2017). Por outro lado, outros estudos apresentam associação inversa entre 

aconselhamento e escolaridade (GLASGOW et al., 2001). Esta é uma importante 

característica sociodemográfica que deve ser considerada na tentativa de reduzir as 

disparidades em cuidados de saúde, especialmente relacionadas ao aconselhamento 

para a prática de atividades físicas entre os usuários de UBS. 

No presente estudo, a obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²) apresentou associação 

positiva com o aconselhamento recebido. Estes resultados são coerentes e 

semelhantes aos verificados em outras pesquisas (BARNES; SCHOENBORN, 2012; 

DURO et al., 2015; KREUTER et al., 1997). Esta associação pode, em parte, ser 

explicada ao fato de a obesidade ser um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas e, também, por obesos apresentarem 

percepção negativa de saúde, fazendo com que os profissionais de saúde da UBS 

realizem o aconselhamento para a atividade física com maior frequência (HONDA, 

2004). Esta associação deve servir como um alerta para que profissionais de saúde 

também aconselhem pessoas cujas necessidades não são tão facilmente visíveis, 

tendo em vista que essa prática é importante para todos (KREUTER et al., 1997). 

Maior “número de medicamentos de uso contínuo” apresentou associação 

positiva com o aconselhamento. A literatura justifica esta associação ao fato das 

pessoas que mais consomem medicamentos, geralmente, apresentarem mais 

problemas de saúde e necessitarem de maior aconselhamento para iniciar ou 

aumentar a prática de atividades físicas (SIQUEIRA et al., 2009b). No estudo de 

HAFELE el al. 2019, foram encontrados resultados semelhantes. Para os autores, 

pacientes que consomem medicamentos de maneira contínua necessitam de maior 

atenção e cuidados com a saúde e, em consequência, recebem mais aconselhamento 

dos profissionais de saúde (HAFELE et al., 2019). 

Ao contrário do que se esperava em alguns preditores; o sexo, a cor de pele, o 

nível socioeconômico, o tabagismo, assim como a presença e o número de 

morbidades, não foi associado ao aconselhamento recebido. No entanto, outras 
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pesquisas apontam associação positiva entre estas variáveis (CROTEAU; 

SCHOFIELD; MCLEAN, 2006; DURO et al., 2015). Esses resultados podem ser 

interpretados de maneira positiva, visto que, por exemplo, apesar dos indivíduos que 

apresentam morbidades necessitarem de um atendimento diferenciado, pode-se 

interpretar que independente da presença das doenças, os usuários recebem 

aconselhamento na mesma proporção (HAFELE; SIQUEIRA, 2016). Isso vai de 

encontro aos princípios da Atenção Básica a Saúde, buscando não só as ações 

curativas, mas também ações preventivas com equidade para a promoção da saúde 

(BRASIL, 2012). 

O aconselhamento foi realizado em maior parte por médicos, indo ao encontro 

de outras pesquisas brasileiras, justificando o fato de as consultas médicas serem os 

procedimentos mais buscados na Atenção Primária (SANTOS et al., 2012; HAFELE; 

SIQUEIRA, 2019). Entretanto, com este resultado, verificamos uma falha dessa ação 

pelos outros profissionais de saúde, visto que na Atenção Primária em Saúde deve 

haver um trabalho multidisciplinar (HAFELE; SIQUEIRA, 2016). Outros estudos com 

achados semelhantes, justificam a falta de aconselhamento por outros profissionais 

de saúde devido à falta de conhecimento sobre as recomendações de atividade física, 

a falta de pratica de atividade física e a falta de tempo para que esse aconselhamento 

ocorra de forma adequada (DURO et al., 2015; FLORINDO et al., 2013; HAFELE; 

SIQUEIRA, 2016,  

Além dos fatores associados, também é de extrema importância saber o que é 

aconselhado aos usuários. Não somente pelo relato dos profissionais, mas pela 

percepção dos próprios usuários. Neste estudo, os usuários perceberam uma maior 

prevalência de ouvir sobre os benefícios da prática de atividade física, seguido da 

pergunta sobre suas práticas de atividades física. Quando questionados sobre as 

recomendações e auxílio com as dificuldades para iniciar/continuar a prática de 

atividade física, a prevalência diminuiu consideravelmente. Assim como no estudo de 

Glasgow (2001), o que menos foi relatado pelos usuários foi o acompanhamento após 

as consultas, tanto para saber se eles iniciaram e/ou permaneceram praticando 

atividades físicas (GLASGOW et al., 2001). Achados semelhantes são encontrados 

na literatura. Por exemplo, resultados do programa Healthy People 2000, do Centro 

de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, apontou que 40% dos 

profissionais realizam avaliação dos níveis de atividade física, mas apenas 25% 

formulam um plano de atividades (CDC, 1997). Estudos que utilizaram o método 5 A’s 
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para o aconselhamento, mostraram que essa tem sido uma importante abordagem 

para auxiliar os profissionais a realizarem o aconselhamento, porém, apresentam 

resultados que as etapas de prescrição e acompanhamento após as consultas, são 

os que menos ocorrem (CARROLL et al., 2012; GLASGOW et al., 2001). No entanto, 

são as etapas que apresentam melhores resultados (AITTASALO et al., 2005; MCKAY 

et al., 2001). Usuários e profissionais de saúde deveriam discutir regularmente sobre 

as metas de atividade física que foram estabelecidas. Caso elas não tenham sido 

sejam, é necessário que seja desenvolvida alguma estratégia, por exemplo, para 

reduzir as barreiras para a realização das atividades físicas propostas (PETERSON, 

2006). Esse acompanhamento é de extrema importância considerando que, de acordo 

com os estágios de mudança de comportamento em que os usuários se encontram, 

os conteúdos dos próximos aconselhamentos poderiam e deveriam ser reformulados 

(KALLINGS et al., 2008). Além disso, evidências indicam que o envio de mensagens 

e ligações para o telefone dos usuários podem ser eficazes e auxiliar para que as 

pessoas iniciem a prática de atividades físicas (MCKAY et al., 2001; PETERSON, 

2006).  

Aproximadamente 25% dos usuários atingem as recomendações de atividade 

física para a saúde preconizadas pela OMS. Quando estratificada de acordo com suas 

intensidades, apenas 9,2% dos indivíduos atingiram as recomendações de atividade 

física vigorosa (≥75min/sem) e 3,6% para atividade física moderada (≥150min/sem). 

No entanto, nenhuma dessas atividades foram associadas ao aconselhamento para 

atividade física. O aconselhamento foi associado apenas com ≥150 minutos por 

semana de caminhada no lazer. Esse achado corrobora, em partes, estudos nacionais 

e internacionais que apontam associação positiva entre o aconselhamento recebido 

com maiores níveis de atividade física na população (DURO et al., 2015; HAFELE; 

SIQUEIRA, 2019). Apesar de os estudos encontrarem associação positiva com a 

atividade física, nenhum deles verificou se houve diferença entre o aconselhamento 

de acordo com os níveis de atividade física dos indivíduos atendidos pela Atenção 

Primária à Saúde.  

No presente estudo, houve associação apenas com caminhada. Isso pode ser 

explicado devido ao aspecto de a caminhada ser uma das práticas mais comuns entre 

os brasileiros e o conteúdo mais recorrente do aconselhamento ofertado nas UBS’s 

(MALTA et al., 2009b). Um estudo realizado em uma UBS de Pelotas-RS, com 218 

usuários atendidos por profissionais de educação física, buscou saber qual atividade 
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física os usuários mais gostariam de realizar. Mais da metade dos entrevistados 

(53,6%) relataram que gostariam de realizar caminhadas (MILECH; HAFELE; 

SIQUEIRA, 2018). Uma possível explicação para a preferência da caminhada é 

decorrente do fácil acesso a essa atividade, visto que é uma atividade que não 

necessita de equipamentos e habilidades especiais (LEE; BUCHNER, 2008). 

Outrossim, é uma atividade física que gera grande impacto na saúde pública, tendo 

em vista que pode reduzir as taxas de doenças crônicas não transmissíveis, melhoria 

da saúde mental e dos custos dos serviços de saúde (LEE; BUCHNER, 2008). 

Normalmente, os profissionais de saúde aconselham os seus pacientes a praticarem 

caminhadas no lazer (HAFELE; SIQUEIRA, 2019; MARTINEZ-GÓMEZ et al. 2013). 

Alguns autores sugerem que este é o domínio com maior possibilidade de modificação 

relacionada a intervenções de aconselhamento, quando comparado, por exemplo, ao 

domínio ocupacional da atividade física (CRUZ et al. 2018). A associação encontrada 

no presente estudo também pode, em parte, ser explicada devido a falta de 

conhecimento dos profissionais de saúde das UBS’s sobre as recomendações em 

outros domínios da atividade físicas. Ou, ainda, pela baixa confiança dos profissionais 

em aconselhar outros tipos de atividades físicas para os seus pacientes (exercícios 

para fortalecimento muscular, corrida, ciclismo, etc.). Esta característica ressalta a 

importância da presença do profissional de Educação Física nas UBS’s como parte 

da equipe de saúde (FLORINDO et al. 2014). Com isso, aquelas pessoas 

aconselhadas por outros profissionais de saúde a realizarem atividades físicas, 

poderiam recorrer ao profissional de Educação Física em consultas na UBS para 

receberem informações detalhadas sobre outras atividades possíveis de serem 

realizadas (ex.: domínios e tipos de atividade física, frequência, intensidade, volume 

diário e semanal, progressão, etc.), ou a reduzirem o tempo em comportamento 

sedentário em casa, no trabalho, assim como no transporte diário (DURO et al., 2015). 

O presente estudo também testou a associação entre o aconselhamento e os 

estágios de mudança de comportamento para atividade física dos adultos 

entrevistados. Verificou-se que, comparado ao estágio de Pré-contemplação, todos 

os outros estágios foram associados ao aconselhamento. Resultado parecido ao 

encontrado no estudo de Hafele e Siqueira (2016) que, apesar de utilizar a medida do 

EMC após o aconselhamento, verificou que o aconselhamento foi efetivo para a 

mudança dos indivíduos em busca de um comportamento ativo (HAFELE; SIQUEIRA, 

2016). Nenhum outro estudo testou associação entre essas duas variáveis 
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(aconselhamento e EMC). Entretanto, pesquisas mostram que é de extrema 

importância saber em que EMC os indivíduos se encontram pois o aconselhamento 

deve mudar de acordo o estágio (MERIWETHER et al., 2008). O modelo transteórico 

pode ajudar os profissionais de saúde a serem mais eficaz e incentivar os pacientes 

a se tornarem ativos, visto que a maioria deles não estão preparados para se tornarem 

fisicamente ativos (PINTO; GOLDSTEIN; MARCUS, 1998). Por exemplo, se o 

indivíduo se encontra no estágio de Pré-contemplação ou Contemplação, os 

profissionais de saúde devem dar uma atenção maior ao conhecimento do indivíduo 

sobre a atividade física, assim como as atitudes, crenças, medos, prós e contras para 

que ele se torne fisicamente ativo (PINTO; GOLDSTEIN; MARCUS, 1998). Caso o 

indivíduo se encontre no estágio de Ação ou Manutenção, os profissionais de saúde 

devem parabenizá-lo e reforçar a importância da atividade física para a saúde, sempre 

o incentivando a manter esse comportamento saudável (MERIWETHER et al., 2008). 

Para exemplificar estudos que buscaram a importância de analisar não só o nível de 

atividade física, mas também os estágios de mudança de comportamento, KALLINGS 

et al. (2007) verificaram mudanças nos estágios dos pacientes após uma intervenção 

de seis meses com aconselhamento realizado na Atenção Primária à Saúde 

(KALLINGS et al., 2008). Outro estudo de intervenção com adultos atendidos pela 

estratégia de saúde da família, em Florianópolis-SC buscou avaliar, por meio dos 

EMC, a efetividade do aconselhamento realizado na Atenção Primária à Saúde. Os 

resultados apresentaram mudanças estatisticamente significativas para os estágios 

de mudança de comportamento para atividade física entre o Grupo experimental e o 

Grupo controle (GOMES; DUARTE, 2008). 

Com os resultados apresentados, podem ser desenvolvidas ações específicas 

para melhorar o aconselhamento na Atenção Primária à Saúde (RIBEIRO et al., 2017). 

O aconselhamento deve chegar a todos os usuários, e não só aos que apresentam 

maior número de morbidades. Por exemplo, ele também deve chegar aos usuários de 

acordo com o EMC para atividade física em que o usuário se encontra (MERIWETHER 

et al., 2008). Não necessariamente de maneira instantânea o usuário tornar-se-á 

fisicamente ativo. Inicialmente, ele deve ter consciência da importância da atividade 

física para a saúde. Ainda, é necessário repensar a prática de aconselhamento para 

a atividade física pelos profissionais de saúde na Atenção Primária à Saúde, tendo 

em vista que eles devem ser promotores de ações em prol da saúde nas UBS, e 
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estabelecem uma grande proximidade com os usuários do SUS (HAFELE; SIQUEIRA, 

2016).  

É importante que o aconselhamento para a atividade física atinja um maior 

número de usuários das UBS, considerando o princípio da equidade do SUS. A 

identificação de características específicas das pessoas que recebem o 

aconselhamento pode auxiliar no direcionamento de ações àqueles menos expostos, 

o que poderia melhorar o seu desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. Neste 

sentido, é pertinente que os profissionais de saúde das UBS passem a conhecer as 

estruturas e espaços para a prática, bem como as políticas e ações de promoção de 

atividade física existentes no Município, a fim de complementar o aconselhamento 

fornecido aos usuários. A presença do profissional de Educação Física dentro da 

equipe multidisciplinar também é fundamental. Esse profissional é essencial para 

fomentar a disseminação da importância da atividade física para a saúde, tanto entre 

os profissionais quanto entre os usuários. O trabalho em rede dos órgãos promotores 

da saúde do Município, além de facilitar a melhora dos indicadores de saúde da 

população, poderia auxiliar na economia de recursos públicos do Município. 

As análises dos resultados deste estudo requerem considerações referentes a 

alguns limites. A amostra foi limitada à UBS da Área Urbana de um município de 

“médio porte”, mas que possui uma área rural abrangente com 12 Unidades de Saúde. 

Assim, os resultados não podem ser extrapolados para a Área Rural. Em 47% das 

UBS (n=7), não foi possível manter a seleção aleatória dos participantes devido ao 

número e/ou a disposição de usuários nas salas de espera, o que pode ter 

proporcionado algum viés na participação de grupos populacionais mais atendidos 

nesses estabelecimentos de saúde. As UBS selecionadas não contavam com 

profissionais de Educação Física em suas equipes de saúde, o que pode, em parte, 

alterar a prevalência do aconselhamento recebido, assim como a sua associação com 

a realização e/ou maiores níveis de atividade física dos usuários. Por fim, o 

delineamento transversal limita o estabelecimento de causalidade entre as variáveis. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A prevalência de aconselhamento para a prática de atividade física foi de 43%. 

Os grupos com maior exposição de aconselhamento foram os idosos, aqueles com 
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maior escolaridade, obesos e que consomem medicamentos. O estado civil na 

categoria “divorciado/viúvo” foi inversamente associado ao desfecho. O 

aconselhamento também foi associado à caminhada no lazer e aos estágios mais 

avançados de mudança de comportamento para a atividade física. 

Futuros estudos podem avaliar a Área Rural do município, tendo em vista as 

diferenças nos hábitos de moradores da Área Urbana e da Área Rural e a distância 

até estruturas para a prática de atividade física. O acompanhamento dos usuários 

após as consultas também é de extrema importância para que o aconselhamento seja 

mais efetivo. Ademais, também seria importante o desenvolvimento de protocolos com 

validade científica e que focassem na efetividade do aconselhamento. 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE B – Manual de instruções  

  



 1 

1. SUBPROJETO 3: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 2019 
 
O Grupo de Pesquisa em Ambiente, Atividade Física e Saúde (GPAAFS/UTFPR) desenvolve o 
Projeto de Pesquisa Científica no município de São José dos Pinhais – PR, envolvido em projetos 
nas Unidades Básicas de Saúde, tendo como orientador o Prof. Dr. Rogério César Fermino, como 
coordenadores gerais a mestranda Letícia Pechnicki dos Santos e o mestrando Bruno Giglio de 
Oliveira. 
 
Este projeto tem como objetivo avaliar o aconselhamento para atividade física e comportamento 
sedentário, nível de atividade física, tempo em comportamento sedentário, saúde, qualidade de vida 
e conhecimento sobre os locais para a prática de atividade física dos usuários das Unidades Básicas 
de Saúde de São José dos Pinhais – PR.  
 
 
2. DIRETÓRIO DE TELEFONES 
 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 
Curso de Educação Física 
Grupo de Pesquisa em Ambiente, Atividade Física e Saúde – GPAAFS 
Rua Pedro Gusso, 2601 – Neoville, Curitiba - PR 
Fone: (41) 3268-1749 
 
 
 
3. COORDENADORES / SUPERVISORES 

 

NOME TELEFONE E-MAIL 

Rogério César Fermino (41) 99977-9777 rogeriofermino@utfpr.com.br 

Letícia Pechnicki dos Santos  (41) 99676-0452 letynicki@hotmail.com 

Bruno Giglio de Oliveira  (41) 99911-9097 gigliobruno@hotmail.com 

Rafael Luciano de Melo (41) 99796-6363 rf.mello1@hotmail.com 

André Snege (41) 99926-7798 asnege@gmail.com 



4. ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
4.1 INTRODUÇÃO 
 
O manual de instruções serve para esclarecer suas dúvidas. DEVE ESTAR SEMPRE COM 
VOCÊ. Erros no preenchimento do questionário poderão indicar que você não consultou o manual. 
RELEIA O MANUAL PERIODICAMENTE. Evite confiar excessivamente na própria memória. 

 
LEVE SEMPRE COM VOCÊ: 
x crachá e carteira de identidade; 
x manual de instruções; 
x questionários; 
x termo de consentimento livre e esclarecido; 
x canetas e prancheta; 
x logo do programa Cidade Ativa Cidade Saudável; 
 
OBS: Levar o material para o trabalho de campo em número maior que o estimado. 
 
4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NO ESTUDO 
 
Serão incluídos no estudo todas as pessoas com 18 anos ou mais, residentes em São José dos 
Pinhais e que estejam nas Unidades Básicas de Saúde nos dias de coletas.  
 
4.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO NO ESTUDO 
 
Todas as pessoas que estiverem frequentando a Unidade Básica de Saúde pela primeira vez ou que 
não tenham frequentado a Unidade no último ano (últimos doze meses). Serão excluídos também os 
usuários que apresentem alguma limitação física que impeça e/ou dificulte a prática de atividades 
físicas, ou alguma limitação cognitiva e/ou fonativa que impeça a adequada compreensão do 
questionário. 
 
 
5. ETAPAS DO TRABALHO DE CAMPO 
 
5.1. RECONHECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
 
O reconhecimento da Unidade Básica de Saúde e de suas características, deve ser realizado logo ao 
chegar no local. Por isso, é importante chegar pelo menos 15 minutos antes do início dos 
atendimentos/coletas. 
A disposição das cadeiras na sala de espera também deve ser verificada para correta seleção dos 
participantes.  

 
 

5.2. MATERIAIS E SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES  
 
x Cada entrevistador deve pegar duas canetas, uma prancheta, um questionário, um termo de 

consentimento livre e esclarecido, assim como um formulário da taxa de recusa para cada 
entrevista. Os supervisores estarão responsáveis pela distribuição dos materiais. 
 

x Os entrevistadores devem verificar se atrás de suas pranchetas está colada a logo do programa 
Cidade Ativa Cidade Saudável, assim como se o questionário está completo (número de 
páginas).  
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x Os usuários devem ser selecionados de maneira sistemática, enquanto aguardam atendimento na 

sala de espera. Eles devem ser contabilizados em números de um a três, da esquerda para a 
direita. O usuário de número dois (02) será convidado a participar do estudo. Caso o usuário 
selecionado não aceite participar, o usuário a sua número três (03) deve ser convidado e, por 
último, o usuário de número um (01). 

 
x LEMBRE-SE: Caso o usuário ACEITE OU NÃO participar, você deve preencher o 

formulário de abordagem, com os seguintes dados:  

 
OBSERVAÇÃO: CASO O USUÁRIO ACEITE PARTICIPAR, VOCÊ PODE PREENCHER 
O FORMULÁRIO DE ABORDAGEM APÓS A ENTREVISTA, PARA ECONOMIZAR 
TEMPO. 
 
6.3 ENTREVISTA 
 
Apresentamos em seguida orientações gerais sobre como abordar e entrevistar. Elas são 
importantíssimas, são o código de conduta do entrevistador. Informações específicas são 
apresentadas mais adiante. 

 
x Procure apresentar-se de uma forma simples, limpa e sem exageros. Tenha bom senso no vestir. 

Se usar óculos escuros, retire-os ao abordar um usuário. Não masque chicletes, nem coma ou 
beba algum alimento durante a entrevista. Nem pense em fumar quando estiver fazendo 
contato ou entrevistando qualquer usuário, mesmo que este fume e lhe ofereça. 

 
x Use sempre seu crachá de identificação. Se necessário forneça o telefone do Grupo de Pesquisa 

em Ambiente, Atividade Física e Saúde da UTFPR.  
 

x Seja sempre gentil e educado, pois as pessoas não têm obrigação de recebê-lo. A primeira 
impressão causada na pessoa que o recebe é muito importante. 

 
x No primeiro contato deixe claro que você faz parte de um projeto de pesquisa da UTFPR, 

juntamente com a prefeitura de São José dos Pinhais, e que quer apenas conversar. É importante 
ressaltar que você não quer vender nada. 

 
x Logo de início, é importante estabelecer um clima de diálogo cordial com o entrevistado, 

tratando-o com respeito e atenção. Nunca demonstre pressa ou impaciência diante de suas 
hesitações ou demora ao responder uma pergunta. 

 
x Trate todos os entrevistados com respeito, referindo-se a ele(a) por você. Só mude este 

tratamento se o próprio pedir para ser tratado de outra forma. 
 
x Chame o entrevistado sempre pelo nome (por ex. Dona Maria, Seu José). Jamais chame alguém 

de tio, tia, vô, vó, mãe, etc. Isto é sempre interpretado como desinteresse pela pessoa. 
 
x Durante a entrevista, de vez em quando, faça referência ao nome do entrevistado. É uma forma 

de ganhar a atenção e manter o interesse do mesmo. Por exemplo: “Dona Maria, agora vamos 
falar sobre...” e não simplesmente “Agora vamos falar sobre...”. 

HORÁRIO 
(__:__) 

ABORDAGENS SEXO DATA DE NASCIMENTO ( __ /__ /__) MOTIVO DA RECUSA  

 1[    ] ACEITOU 

2[    ] RECUSOU 

1[    ] MASCULINO 

2[    ] FEMININO 
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x “Nunca demonstre censura, aprovação ou surpresa diante das respostas. Lembre-se que o 

propósito da entrevista é obter informações e não transmitir ensinamentos ou influenciar conduta 
nas pessoas. A postura do entrevistador deve ser sempre neutra em relação às respostas”. 

 
x É essencial que você conheça profundamente o conteúdo do questionário que vai aplicar e o 

manual de instruções, estando familiarizado com os termos usados na entrevista, para que não 
haja nenhuma dúvida ou hesitação de sua parte na hora de formular perguntas e anotar respostas. 
É só o entrevistado que tem direito de hesitar. 

 
x Seja claro na formulação das perguntas, utilizando o texto do questionário tal e qual. Caso o 

entrevistado não entenda, repita. Só depois disto você deve formular a questão para tentar que ela 
seja entendida. 

 
x Nunca influencie ou sugira respostas. Dê tempo ao entrevistado para que reflita e encontre a 

resposta para as suas perguntas. Se você não conseguir obter nenhuma resposta, leia todas as 
alternativas antes de deixar que o entrevistado responda. Assim ele não vai escolher logo a 
primeira possibilidade a ser oferecida. 

 
x Procure manter um diálogo bem aberto com os supervisores do trabalho de campo, reportando 

imediatamente qualquer problema, dificuldade ou dúvida que surja no decorrer do treinamento e 
entrevistas. As suas sugestões são importantes no sentido de aprimorar o trabalho do grupo. A 
sua dúvida pode ser a mesma que do seu colega. 

 
x Não saia de casa sem ter material suficiente para o trabalho a ser realizado no dia, sempre com 

alguma folga para possíveis eventos desfavoráveis. 
 
x Mantenha a mão, o seu Manual de Instruções e não sinta vergonha de consultá-lo, se 

necessário, durante a entrevista. 
 
 

6.4. PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS E FORMULÁRIOS 
 

x Cuide bem de seus formulários. Eles devem ser mantidos sempre na pasta para que não amassem 
ou molhem. Use sempre a prancheta na hora de preencher as respostas. 

 
x Posicione-se de preferência frente a frente com a pessoa entrevistada, evitando que ela procure 

ler as questões durante a entrevista. 
 
x As letras e números devem ser escritos de maneira absolutamente legível, sem deixar margem 

para dúvidas. Lembre-se! Tudo isto vai ser relido e digitado. De preferência, use letra de forma. 
 
x Vamos padronizar os números de acordo com o exemplo:  
 
x Em especial, o l não tem aba, nem pé. Quanto mais a gente capricha no um, mais parecido ele 

fica com o dois. Faça um cinco bem diferente do nove! O oito são duas bolinhas. 
 
x Nunca deixe nenhuma resposta em branco, a não ser as dos pulos indicados no questionário. 

Neste caso, faça um “X” na questão ou no bloco. 
 
x Não use abreviações ou siglas, a não ser que tenham sido fornecidas pelo manual.  
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x Datas devem aparecer sempre na ordem: dia - mês - ano e todos os espaços devem ser 

preenchidos. Para datas anteriores ao dia e mês 10, escreva o número do mês precedido de 0 
(zero).  

Exemplo: 02 / 04 / 1982. 
 
x Nunca passe para a próxima pergunta se tiver alguma dúvida sobre a questão que acabou de ser 

respondida. Se necessário, peça para que se repita a resposta. Não registre a resposta se não 
estiver absolutamente seguro de ter entendido o que foi dito pelo(a) entrevistado(a).  
 

x Em caso de dúvida você poderá fazer um comentário escrevendo um número rodeado por um 
círculo na margem direita da folha. Repita o número no pé ou no verso da página e escreva o seu 
comentário. Essa iniciativa pode ser motivada pelo fato de nenhuma alternativa corresponder à 
resposta fornecida pelo entrevistado, ou pelo fato dele ter se mostrado particularmente inseguro 
ou hesitante ao responder. 

 
x Preste muita atenção para não pular nenhuma pergunta, nenhum espaço. Ao final de cada 

página do questionário, procure verificar se todas as perguntas da página foram respondidas. 
 
x Nunca confie em sua memória e não deixe para registrar nenhuma informação depois da 

entrevista. Não encerre a entrevista com dúvidas ou espaços ainda por preencher. 
 
x Quando em dúvida sobre a resposta ou a informação parecer pouco confiável, tentar esclarecer 

com o respondente, e se necessário, anote a resposta por extenso e apresente o problema ao 
supervisor. 

 
x Use o pé da página, ou o verso, para escrever tudo o que você acha que seja importante para 

resolver qualquer dúvida. Na hora de discutir com o supervisor estas anotações são muito 
importantes. 

 
ATENÇÃO: Todas as frases e enunciados devem ser lidas para o entrevistado em alto e bom 
tom.  
 
1ª) As instruções nos questionários que estão em CAIXA ALTA E/OU NEGRITO significam 
que são as partes MAIS importantes da frase. Portanto você deverá dar uma ênfase maior nesta 
parte alterando BASTANTE o seu tom de voz. 
 
2ª) As instruções nos questionários que estão em Itálico NÃO devem ser lidas para o 
entrevistado.  
 
3ª) NÃO leia o título dos blocos. Ficar lendo tudo que está no questionário demanda muito 
tempo. LEIA, TREINE E ESTUDE o questionário, para que assim fique mais fácil e mais 
rápida a entrevista. 
 
4ª) NÃO LEIA a descrição dos blocos e nem as questões. ENTENDA o objetivo de cada bloco 
e de cada questão, e tente explicar de uma maneira que fique fácil para o entrevistado entender.  
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Exemplo:  
 

  
 

 
 
6.5 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
x Ao abordar cada usuário, seguir o roteiro da carta de apresentação (detalhada posteriormente) e 

explicar brevemente o projeto. Após apresentação, perguntar ao usuário se ele é RESIDENTE 
DO MUNICÍPIO, e se ele já esteve naquela unidade básica de saúde PELO MENOS UMA 
VEZ NOS ÚLTIMOS 12 MESES. 
 

x Se o usuário atender a todos os critérios de inclusão e não apresentar nenhum critério de 
exclusão, pedir para que ele assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
x O TCLE deve ser brevemente lido para que o usuário assine no local adequado. 

 
x Para os usuários analfabetos ou analfabetos funcionais, deve ser solicitado a presença de uma 

testemunha imparcial, sem envolvimento direto com o projeto de pesquisa. O TCLE deve ser 
lido na frente da testemunha e do voluntário, a testemunha assinará o documento certificando 
que todas as informações foram apresentadas ao voluntário e as possíveis dúvidas serão 
esclarecidas pelo entrevistador. O voluntário e a testemunha colocarão sua impressão digital no 
local especifico do TCLE. 

 
x Após o aceite pelo usuário, iniciar a entrevista. 
 
 
6.6 RECUSAS 

 
As recusas são um problema muito grande do ponto de vista de qualidade do trabalho de pesquisa. 
Como temos muita gente para entrevistar, uma recusa nos tomará muito tempo de apresentação. 
Dessa forma, tente ser o mais simpático e breve possível, e explique de maneira bem clara a 
importância do projeto para o grupo de pesquisa, assim como para tentar melhorar o sistema de 
saúde de São José dos Pinhais – PR. 

 
x Em caso de recusa, anotar no formulário de recusa. O formulário de recusas deve ser 

TOTALMENTE preenchido. Com os motivos das recusas, podemos todos melhorar nossos 
recrutamentos.  Porém, NÃO desistir antes de duas tentativas. Diga que entende o quanto à 

Título do Bloco – NÃO ler 

Descrição do bloco – NÃO ler e 
SIM explicar 

Questão -  Perguntar de 
maneira SIMPLES, e ler 
todas as opções de resposta 
só quando NECESSÁRIO. 
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pessoa é ocupada e o quanto responder um questionário pode ser cansativo, mas insista em 
esclarecer a importância do trabalho e de sua colaboração.  
 

x LEMBRE-SE: As pessoas são ocupadas e provavelmente não estão na Unidade Básica de Saúde 
porque desejam. Seja gentil e tente ser o mais breve possível.  

 
 
7. ABORDAGEM / CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 
x A carta de apresentação é um material para ajudá-lo na abordagem aos usuários. Os passos 

devem ser seguidos, mas você NÃO deve ler o material. 
 
x 1º passo: Ao chegar na Unidade Básica de Saúde, verificar qual é o ID da Unidade e fazer um 

reconhecimento do local. 
 

x 2º passo: Verificar a disposição das cadeiras e dos usuários na Unidade, para que não haja erros 
na seleção dos participantes. 

 
x 3º passo: Contar os usuários em números de um a três, da esquerda para a direita, e abordar o 

usuário de número dois (02). Caso o usuário dois não aceite participar, abordar o usuário número 
três (03). A última tentativa deve ser com o usuário número um (01). 

 
x 4º passo: Apresentar-se: 

BOM DIA/BOA TARDE, me chamo _____________, sou pesquisador (a) do Grupo de 
Pesquisa em Ambiente, Atividade Física e Saúde da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. 
Em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) e Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de São José dos Pinhais, queremos realizar um levantamento sobre sua prática de 
atividade física, o tempo que você passa sentado e sobre o atendimento recebido na Unidade 
Básica de Saúde, com a intenção de desenvolver estratégias que contribuam para melhorar sua 
qualidade de vida. 
Sua participação é muito importante, pois nos ajudará a identificar os pontos fortes e fracos 
relacionados ao atendimento, ao aconselhamento para a saúde realizado na Unidade, assim como 
gerar dados importantes para buscar melhorias na saúde da população de São José dos Pinhais. 
 

x 5º passo: Certificar-se que o usuário atende aos critérios para participação no estudo (verificar os 
critérios no manual antes da coleta). 
 

x 6º passo: Pedir para que o usuário assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). 

 
x 7º passo: Iniciar a aplicação do questionário. 
 
 
8. INSTRUÇÕES GERAIS PARA O PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 
 
x As letras e números devem ser escritos de maneira legível, sem deixar margem para dúvidas. 

Os números devem seguir a padronização e deve-se usar letra de forma. 
 

x Pessoas sem condições físicas ou mentais para responder o questionário, como por exemplo, 
esquizofrênicos, surdos-mudos, idosos demenciados, Síndrome de Down e etc, são considerados 
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como exclusões (não fazem parte do estudo). Essas pessoas não podem ser confundidas com 
recusas ou perdas. 
 

x Caso o respondente não entenda a pergunta, repita uma segunda vez exatamente como está 
escrita. Em último caso, enunciar todas as opções, tendo o cuidado de não induzir a resposta.  

 
x NÃO devem ser deixadas respostas em branco. 
 
x Quando em dúvida sobre a resposta ou a informação parecer pouco confiável, tentar esclarecer 

com o respondente, e se necessário, anote a resposta por extenso e apresente o problema ao 
supervisor. 

 
x Caso a resposta seja “OUTRO”, especificar junto à questão, segundo as palavras do informante. 

 
 

9.  CODIFICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 
 
x Todas as respostas devem ser registradas no corpo do questionário.  
 
x No final do dia de trabalho, aproveite para revisar seus questionários aplicados e para codificá-

los. Se tiver dúvida na codificação, esclareça com seu supervisor. As questões abertas (aquelas 
que são respondidas por extenso) não devem ser codificadas. Isto será feito posteriormente. 

 
x Caso seja necessário fazer algum cálculo, NÃO o faça durante a entrevista, pois, a chance de 

erro é maior. Anote as informações por extenso e calcule posteriormente. 
 
x É recomendado realizar a codificação de todos os questionários após o término da coleta do dia, 

para não atrasar outros recrutamentos, e para que nenhuma informação seja esquecida. 
 

x Os questionários devem ser codificados SOMENTE APÓS terem sido completamente 
aplicados. Isto significa copiar o código da resposta para o campo de codificação, como no 
exemplo abaixo: 

 

 
 

 
 
 
 
LEMBRE-SE: 
NUNCA DEIXE RESPOSTAS EM BRANCO. 

CAMPO DE CODIFICAÇÃO  

CÓDIGOS DE 
CODIFICAÇÃO CODIFICAÇÃO 
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10. DEFINIÇÃO DE TERMOS:  
 
 
x ACONSELHAMENTO: auxílio ou orientação que um profissional presta ao paciente nas 

decisões que este deve tomar com relação à alguma escolha e/ou quanto à solução de algum 
problema.  

 
x ATIVIDADE FÍSICA: Qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética 

– portanto voluntário, que resulte em um gasto energético acima dos níveis de repouso. Pode 
ser praticada em quatro domínios:  lazer, transporte, ocupacional e doméstico. 

 
x ATIVIDADE FÍSICA MODERADA: Aquelas que precisam de algum esforço físico, que te 

fazem respirar um pouco mais forte que o normal e/ou que fazem o seu coração bater um pouco 
mais forte. 

 
x ATIVIDADE FÍSICA PRINCIPAL: Atividade física realizada com maior frequência 

semanal. 
 

x ATIVIDADE FÍSICA REGULAR: Realizar atividade física por pelo menos 3 vezes na 
semana, por 30 minutos, há pelo menos 3 meses. 

 
x ATIVIDADE FÍSICA VIGOROSA: Aquelas que precisam de um grande esforço físico, que 

te fazem respirar muito mais forte que o normal e/ou que fazem o seu coração bater mais forte. 
 

x AUTOEFICÁCIA: A convicção de uma pessoa de ser capaz de realizar uma tarefa específica. 
 

x COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO: Qualquer comportamento de vigília, caracterizado 
por um gasto energético ≤ 1,5 equivalentes metabólicos na posição sentada ou reclinada. 

 
x DIA NORMAL: Um dia usual, comum. 
 
x LOCAL PÚBLICO: aquele que é de uso comum e posse coletiva (pertence ao poder público). 

Existem os que são totalmente livres e os que, mesmo públicos, possuem uma certa restrição ao 
acesso. 

 
x LOCAL PRIVADO: aquele que pode ser de uso comum, mas é de posse privada (pertence a 

alguém, a alguma empresa). Geralmente é necessário pagar para frequentar o local, sendo 
restrito aos pagantes. 

 
x MÉDIA:  Soma dos valores de um determinado conjunto de medidas, dividindo-se o resultado 

pela quantidade dos valões que foram somados.  
 

x SEMANA NORMAL: Uma semana usual, comum. 
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x QUESTIONÁRIO 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 
CABEÇALHO 

No cabeçalho deve-se obrigatoriamente preencher os seguintes campos: 

Data: Data da entrevista no seguinte formato: dd / mm / aaaa 

Horário: Horário do início da entrevista no seguinte formato: hh / mm 

ID Entrevistador: ID fornecido para cada entrevistador 

ID UBS:  Código da Unidade Básica de Saúde  

Preencha com os seguintes IDs: 

ID UNIDADE 
1 Afonso Pena 
2 Borda do Campo 
3 Caic 
4 Central 
5 Cidade Jardim 
6 Cristal 
7 Guatupê 
8 Ipê 
9 Martinópolis 

10 Moradias Trevisan 
11 Quississana 
12 Riacho Doce 
13 São Marcos 
14 Veneza 
15 Xingu 

 

ID Quest: NÃO preencher no momento da entrevista. Quem for digitar os dados que deverá 

preencher este campo. 

Nome: Nome completo do entrevistado (a). 
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BLOCO 1 – NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA NO DESLOCAMENTO 
(QUESTÕES 01 À 04) 

 
Neste bloco pretendemos avaliar a atividade física realizada no deslocamento. Atividade física 
de deslocamento é quando a pessoa, ao invés de utilizar carro, moto ou ônibus, utiliza a 
caminhada ou a bicicleta para ir e/ou voltar de algum lugar. 
 
Enunciado: 
Estas questões se referem a forma típica de como você se desloca de um lugar para outro, 
incluindo seu trabalho, escola, cinema, lojas e outros. 
 
QUESTÃO 01. Em uma semana NORMAL, quantos dias você caminha por pelo menos 10 
minutos seguidos para ir de um lugar para outro? (ex: mercado, farmácia, trabalho) (NÃO inclua 
as caminhadas por lazer ou exercício) 
 
Preencher com um “X” o espaço reservado referente ao número de dias que a pessoa relatar. Se a 
resposta for zero (0) dias, pule para a questão 03. 
 
QUESTÃO 02. EM MÉDIA, Quanto tempo POR DIA você gasta? (NAO inclua as caminhadas 
por lazer ou exercício) 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar “caminho duas horas e meia por dia” você 
deverá preencher com 150 minutos. Caso o usuário não lembre, tente lembrar com ele de acordo 
com os dias da semana. APÓS FINALIZAR o questionário, some as médias e divida pelo número 
de dias que o usuário relatou caminhar no deslocamento e preencha com o resultado final o campo 
de codificação. 
 
QUESTÃO 03. Em uma semana NORMAL, quantos dias você anda de bicicleta por pelo menos 
10 minutos seguidos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua o pedalar por lazer ou 
exercício) 
 
Preencher com um “X” o espaço reservado referente ao número de dias que a pessoa relatar. Se a 
resposta for zero (0) dias, pule para a questão 05. 
 
QUESTÃO 04. EM MÉDIA, quanto tempo no total você pedala POR DIA para ir de um lugar 
para outro? 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar “pedalo duas horas e meia por dia” você 
deverá preencher com 150 minutos. Caso o usuário não lembre, tente lembrar com ele de acordo 
com os dias da semana. APÓS FINALIZAR o questionário, some as médias e divida pelo número 
de dias que o usuário relatou caminhar no deslocamento e preencha com o resultado final o campo 
de codificação. 
 

BLOCO 2 – NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER 
(QUESTÕES 05 À 13) 

 
Neste bloco pretendemos avaliar a atividade física praticada no tempo livre. Tempo livre é 
toda a situação em que a pessoa não está trabalhando, nem estudando, nem se deslocando ou 
realizando trabalhos/tarefas em casa. Ou seja, é tudo o que a pessoa faz por opção ou lazer. 
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Enunciado: 
Este bloco se refere as atividades físicas que você faz em uma semana NORMAL, unicamente 
por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente, pense somente nas atividades físicas 
que faz por pelo menos 10 minutos seguidos. Por favor, NÃO inclua atividades que você já 
tenha citado. 
 
Para responder as questões lembre-se que: 
Atividades físicas de intensidade MODERADA são aquelas que precisam de algum esforço 
físico, que te fazem respirar um pouco mais forte que o normal e/ou que fazem o seu coração 
bater um pouco mais forte. 
 
Atividades físicas de intensidade VIGOROSA são aquelas que precisam de um grande esforço 
físico, que te fazem respirar muito mais forte que o normal e/ou que fazem o seu coração 
bater mais forte. 
 
QUESTÃO 05. Em uma semana NORMAL, quantos dias você faz atividade física VIGOROSA 
no seu TEMPO LIVRE, por pelo menos 10 minutos seguidos? (correr, nadar rápido, pedalar 
rápido) NÃO INCLUIR A CAMINHADA. 
 
Preencher com um “X” o espaço reservado referente ao número de dias que a pessoa relatar. Se a 
resposta for zero (0) dias, pule para a questão 8. 
 
QUESTÃO 06. EM MÉDIA, quanto tempo de atividade física VIGOROSA você faz POR DIA? 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar “faço duas horas e meia por dia” você deverá 
preencher com 150 minutos. Caso o usuário não lembre, tente lembrar com ele de acordo com os 
dias da semana. APÓS FINALIZAR o questionário, some as médias e divida pelo número de dias 
que o usuário relatou fazer atividade física vigorosa no lazer e preencha com o resultado final o 
campo de codificação. 
 
QUESTÃO 07. Quais são essas atividades físicas? Onde você faz? (listar por ordem de frequência 
semanal) 
 
Preencher de acordo com as atividades que o usuário pratica mais vezes na semana, juntamente com 
o local onde a pessoa pratica a atividade física. 
 
Exemplo: 3x por semana ginástica e 2x por semana corrida. 
1ª atividade: Ginástica.  1[   ] Local Público     ²[ X ] Local Privado    ONDE?    
Academia 
2ª atividade: Corrida.              1[ X ] Local Público     ²[   ] Local Privado    ONDE?    Parque 
São José 
 
QUESTÃO 08. Em uma semana NORMAL, quantos dias você faz atividade física MODERADA 
no seu TEMPO LIVRE, por pelo menos 10 minutos seguidos? (pedalar ou nadar a velocidade 
regular, jogar bola, vôlei, basquete) NÃO INCLUIR A CAMINHADA. 
 
Preencher com um “X” o espaço reservado referente ao número de dias que a pessoa relatar. Se a 
resposta for zero (0) dias, pule para a questão 11. 
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QUESTÃO 09. EM MÉDIA, quanto tempo de atividade física MODERADA você faz POR 
DIA? 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar “faço duas horas e meia por dia” você deverá 
preencher com 150 minutos. Caso o usuário não lembre, tente lembrar com ele de acordo com os 
dias da semana. APÓS FINALIZAR o questionário, some as médias e divida pelo número de dias 
que o usuário relatou fazer atividade física moderada no lazer e preencha com o resultado final o 
campo de codificação. 
 
QUESTÃO 10. Quais são essas atividades físicas? Onde você faz? (listar por ordem de frequência 
semanal) 
 
Preencher de acordo com as atividades que o usuário pratica mais vezes na semana, juntamente com 
o local onde a pessoa pratica a atividade física. 
 
Exemplo: 3x por semana ginástica e 2x por semana pedal. 
1ª atividade: Vôlei.   1[ X  ] Local Público     ²[   ] Local Privado          ONDE?    Ginásio do 
Núcleo 
2ª atividade: Pedalar            1[ X  ] Local Público     ²[   ] Local Privado          ONDE?    Parque 
São José 
 
QUESTÃO 11. Em uma semana NORMAL, quantos dias você faz CAMINHADA no seu 
TEMPO LIVRE, por pelo menos 10 minutos seguidos? 
 
Preencher com um “X” o espaço reservado referente ao número de dias que a pessoa relatar. Se a 
resposta for zero (0) dias, pule para a questão 14. 
 
QUESTÃO 12. EM MÉDIA, quanto tempo de CAMINHADA você faz POR DIA? 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar “caminho duas horas e meia por dia” você 
deverá preencher com 150 minutos. Caso o usuário não lembre, tente lembrar com ele de acordo 
com os dias da semana. APÓS FINALIZAR o questionário, some as médias e divida pelo número 
de dias que o usuário relatou caminhar no lazer e preencha com o resultado final o campo de 
codificação. 
 
QUESTÃO 13. Onde você caminha? 
 
Preencher os locais que o usuário utiliza para caminhar. 
1[ X  ] Local Público     ²[   ] Local Privado          ONDE?    Rua. 
 
 

BLOCO 3 – ACONSELHAMENTO PARA À PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 
(QUESTÕES 14 A 20) 

 
Este bloco pretende identificar o aconselhamento para à prática de atividade física recebido 
pelos usuários das unidades básicas de saúde. Este aconselhamento é utilizado para orientar 
de maneira sistematizada as pessoas a realizarem atividade física de maneira regular. 
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QUESTÃO 14. Durante o ÚLTIMO ANO, alguma vez que você esteve na Unidade Básica de 
Saúde, recebeu aconselhamento para praticar atividade física? 
 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Caso a resposta seja NÃO, 
pule todo o bloco 3 e 4 e vá para o bloco 5. Lembre-se de salientar que a pergunta se trata do 
aconselhamento no último ano a partir da data da entrevista, e não no último ano até 31 de 
dezembro. 
 
QUESTÃO 15. Quantas vezes você recebeu o aconselhamento para atividade física no último ano? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 14. 
Esta é uma questão aberta, com obrigatoriedade de resposta pelo entrevistado. Colabore com o 
usuário e o ajude a pensar no número exato ou próximo de quantas vezes recebeu o aconselhamento 
no último ano. 
 
QUESTÃO 16. Qual foi o local do aconselhamento? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 14. 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” TODAS as opções 
de resposta.  Obrigatoriamente você deve realizar uma a uma as questões e obter uma resposta de 
não ou sim 
Nessa questão queremos saber em qual local as pessoas receberam o aconselhamento para a 
atividade física. 
 
QUESTÃO 17. Qual foi o profissional que lhe aconselhou? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 14. 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” TODAS as opções 
de resposta.  Obrigatoriamente você deve realizar uma a uma as questões e obter uma resposta de 
não ou sim. 
Nessa questão queremos saber em qual foi o profissional da unidade básica de saúde que realizou o 
aconselhamento para a prática de atividade física. 
 
QUESTÃO 18. Com relação ao aconselhamento para a prática de atividade física, o profissional: 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 14. 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” TODAS as opções 
de resposta.  Obrigatoriamente você deve realizar uma a uma as questões e obter uma resposta de 
não ou sim. 
Nessa questão queremos saber o conteúdo do aconselhamento realizado pelo profissional de saúde. 
 
QUESTÃO 19. O profissional aconselhou algum local específico para a prática de atividade física? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Caso a resposta seja NÃO, pule para a questão 21. 
Nesta questão queremos saber se o profissional de saúde aconselhou algum local específico para o 
usuário realizar a prática de atividade física. 
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QUESTÃO 20. Se sim, qual local ele aconselhou? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 19. 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” TODAS as opções 
de resposta.  Obrigatoriamente você deve realizar uma a uma as questões e obter uma resposta de 
não ou sim. 
Nesta questão queremos saber qual/quais locais foram aconselhados pelo profissional de saúde para 
a realização de atividade física do usuário. 
 
 

BLOCO 4 – ADESÃO AO ACONSELHAMENTO PARA ATIVIDADE FÍSICA 
(QUESTÕES 21 A 24) 

 
Neste bloco pretendemos identificar se o fato de receber o aconselhamento, fez com que a 
pessoa aderisse ou não à prática de atividade física. 
 
ESTE BLOCO É EXCLUSIVAMENTE PARA PESSOAS QUE RESPONDERAM 
‘’SIM’’NA QUESTÃO 14. CASO A PESSOA TENHA RESPONDIDO ‘’NÃO’’ PULE TODO 
O BLOCO E VÁ PARA O BLOCO 5. 
 
QUESTÃO 21. APÓS o aconselhamento, você diria que o seu nível de atividade física: 
 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. 
Esta questão refere-se à percepção da pessoa sobre o que aconteceu após o aconselhamento 
recebido pelo profissional. Ajude-as a lembrar quais ações elas tomaram a partir do 
aconselhamento. 
 
QUESTÃO 22. APÓS o aconselhamento, você diria que: 
 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. 
Caso a resposta indicada pela pessoa, seja a primeira opção ‘’Realiza todas as recomendações’’ 
pule para a questão 24. 
Esta questão é sobre a adesão e regularidade da realização das recomendações, você deverá avaliar 
as duas coisas para obter a resposta correta. 
 
QUESTÃO 23. Por que você não realizou todas as recomendações? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” TODAS as opções 
de resposta.  Obrigatoriamente você deve realizar uma a uma as questões e obter uma resposta de 
não ou sim. 
Caso a resposta seja a última opção ‘’ Outros, quais?’’, TRANSCREVA A RESPOSTA. 
 
QUESTÃO 24. Qual o PRINCIPAL motivo para você realizar atividade física? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Lembre-se que esta questão refere-se ao PRINCIPAL motivo. Certamente a pessoa citará mais de 
um, mas você deverá salientar e refazer a pergunta, dando ênfase no PRINCIPAL MOTIVO. 
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BLOCO 5 – ESTÁGIOS DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO PARA ATIVIDADE 
FÍSICA 

(QUESTÕES 25 A 28) 
 
Neste bloco pretendemos avaliar os estágios de mudança de comportamento para a atividade 
física. Os estágios de mudança de comportamento têm como base o modelo transteóretico, que 
pode ser definido como a interação de construtos de múltiplas teorias de mudanças 
comportamentais, com atributos psicológicos, cognitivos, sociais e do meio ambiente, que 
buscam verificar em qual estágio de mudança comportamental, o indivíduo se enquadra. 
 
QUESTÃO 25. Você pratica atividade física regular? (3 x 50 min/sem; 5 x 30 min/sem -> 
TOTALIZAR 150min/sem)? 
 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Caso a resposta seja NÃO, 
pule para a questão 27. Nessa questão queremos saber se o(a) entrevistado(a) pratica atividade física 
por pelo menos 150 minutos por semana. 
 
QUESTÃO 26. Você pratica há mais de 6 meses? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 25. 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Caso a resposta seja SIM 
OU NÃO, pule para a questão 29. 
Nessa questão queremos saber em qual estágio de mudança de comportamento, o indivíduo se 
enquadra. 
 
QUESTÃO 27. Pretende iniciar a prática regular de atividade física nos próximos 6 meses? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam NÃO na questão 25. 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Caso a resposta seja NÃO, 
pule para a questão 29. 
Nessa questão queremos saber em qual estágio de mudança de comportamento, o indivíduo se 
enquadra. 
 
QUESTÃO 28. Pretende começar nos próximos 30 dias? 
  
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam NÃO na questão 27. 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber em qual estágio de mudança de comportamento, o indivíduo se 
enquadra. 
 
 

BLOCO 6 – COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO 
(QUESTÕES 29 À 38) 

 
Neste bloco pretendemos avaliar o tempo que o usuário passa em comportamento sedentário, 
ou seja, o tempo que ele passa sentado, deitado e/ou reclinado durante um dia normal, 
incluindo nos horários de trabalho, deslocamento e lazer. 
 
Enunciado: 
Agora eu gostaria que você pensasse só nas atividades que faz NOS DIAS DE SEMANA, SEM 
CONTAR SÁBADO E DOMINGO: 
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QUESTÃO 29. Você assiste televisão TODOS OU QUASE TODOS os dias? 
 
Preencher com um “X” de acordo com a resposta “sim” ou “não” do usuário. Caso a resposta seja 
negativa, você deve pular para a questão 31. 
 
QUESTÃO 30. Em um dia de semana NORMAL, quanto tempo em média POR DIA você assiste 
televisão? 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar “passo 4 horas sentado por dia” você deverá 
preencher com 240 minutos. Você deverá “estimulá-lo” a se lembrar do tempo por dia que passa 
sentado. 
 
QUESTÃO 31. Você usa computador na sua casa? 
 
Preencher com um “X” de acordo com a resposta “sim” ou “não” do usuário. Caso a resposta seja 
negativa, você deve pular para a questão 33. 
 
QUESTÃO 32. Em um dia da semana NORMAL, quanto tempo em média POR DIA você usa 
computador na sua casa? 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar “passo 4 horas sentado por dia” você deverá 
preencher com 240 minutos. Você deverá “estimulá-lo” a se lembrar do tempo por dia que passa 
sentado. 
 
QUESTÃO 33. Você trabalha fora de casa? 
 
Preencher com um “X” de acordo com a resposta “sim” ou “não” do usuário. Caso a resposta seja 
negativa, você deve pular para a questão 35. 
 
QUESTÃO 34. Em um dia de semana NORMAL, quanto tempo em média POR DIA você fica 
sentado no seu trabalho? 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar “passo 4 horas sentado por dia” você deverá 
preencher com 240 minutos. Você deverá “estimulá-lo” a se lembrar do tempo por dia que passa 
sentado. 
 
QUESTÃO 35. Você faz algum curso técnico, faculdade ou outro curso? 
 
Preencher com um “X” de acordo com a resposta “sim” ou “não” do usuário. Caso a resposta seja 
negativa, você deve pular para a questão 37. 
 
QUESTÃO 36. Em um dia de semana NORMAL, quanto tempo em média POR DIA você fica 
sentado no curso técnico, faculdade ou outro curso? 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar “passo 4 horas sentado por dia” você deverá 
preencher com 240 minutos. Você deverá “estimulá-lo” a se lembrar do tempo por dia que passa 
sentado. 
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QUESTÃO 37. Você anda de carro, ônibus ou moto TODOS ou QUASE TODOS os dias? 
 
Preencher com um “X” de acordo com a resposta “sim” ou “não” do usuário. Caso a resposta seja 
negativa, você deve pular para a questão 39. 
 
QUESTÃO 38. Em um dia de semana NORMAL, quanto tempo em média, POR DIA você fica 
sentado no carro, ônibus ou moto? 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar “passo 4 horas sentado por dia” você deverá 
preencher com 240 minutos. Você deverá “estimulá-lo” a se lembrar do tempo por dia que passa 
sentado. 
 
 

BLOCO 7 – ACONSELHAMENTO PARA REDUZIR O COMPORTAMENTO 
SEDENTÁRIO 

(QUESTÕES 39 A 43) 
 
Neste bloco pretendemos identificar o aconselhamento para a redução de comportamento 
sedentário recebido pelos profissionais de saúde. O comportamento sedentário é caracterizado 
pelo hábito das pessoas em permanecer sentado, reclinado ou deitado durante o dia, exceto o 
tempo de sono. 
 
QUESTÃO 39. Durante o ÚLTIMO ANO, em alguma vez que você esteve na unidade básica de 
saúde, recebeu aconselhamento sobre comportamento sedentário? 
 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Caso a resposta seja NÃO, 
pule todo o bloco 7 e 8, e vá para o bloco 9. Lembre-se de salientar que a pergunta se trata do 
aconselhamento no último ano a partir da data da entrevista, e não no último ano até 31 de 
dezembro. As pessoas não saberão a diferença entre atividade física e comportamento sedentário, 
lembre-se de sempre salientar a diferença. 
 
QUESTÃO 40. Quantas vezes você recebeu o aconselhamento para reduzir o comportamento 
sedentário no último ano? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 39. 
Esta é uma questão aberta, com obrigatoriedade de resposta pelo entrevistado. Colabore com o 
usuário e o ajude a pensar no número exato ou próximo de quantas vezes recebeu o aconselhamento 
no último ano. 
 
QUESTÃO 41. Qual foi o local do aconselhamento? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 39. 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” TODAS as opções de resposta.  
Obrigatoriamente você deve realizar uma a uma as questões e obter uma resposta de não ou sim. 
Nessa questão queremos saber em qual local as pessoas receberam o aconselhamento para redução 
do comportamento sedentário. 
 
QUESTÃO 42. Qual foi o profissional que lhe aconselhou? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 39. 
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Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” TODAS as opções 
de resposta.  Obrigatoriamente você deve realizar uma a uma as questões e obter uma resposta de 
não ou sim. 
Nessa questão queremos saber em qual foi o profissional da unidade básica de saúde que realizou o 
aconselhamento para a redução do comportamento sedentário. 
 
QUESTÃO 43. Com relação ao aconselhamento sobre o tempo em comportamento sedentário, o 
profissional: 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 39. 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” TODAS as opções 
de resposta.  Obrigatoriamente você deve realizar uma a uma as questões e obter uma resposta de 
não ou sim. 
Nessa questão queremos saber o conteúdo do aconselhamento realizado pelo profissional de saúde. 
 
 
BLOCO 8 – ADESÃO AO ACONSELHAMENTO PARA EVITAR O COMPORTAMENTO 

SEDENTÁRIO 
(QUESTÕES 44 A 46) 

 
Neste bloco pretendemos identificar se o fato de receber o aconselhamento, fez com que a 
pessoa aderisse ou não à redução do comportamento sedentário. 
 
ESTE BLOCO É EXCLUSIVAMENTE PARA PESSOAS QUE RESPONDERAM ‘’SIM’’ 
NA QUESTÃO 39. CASO A PESSOA TENHA RESPONDIDO ‘’NÃO’’ PULE TODO O 
BLOCO E VÁ PARA O BLOCO 9. 
 
QUESTÃO 44. APÓS o aconselhamento, você diria que seu tempo em comportamento sedentário: 
 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. 
Esta questão refere-se à percepção da pessoa sobre o que aconteceu após o aconselhamento 
recebido pelo profissional. Ajude-as a lembrar quais ações elas tomaram a partir do 
aconselhamento. E, mais uma vez, ressalte a diferença entre atividade física e comportamento 
sedentário. 
 
QUESTÃO 45. Após o aconselhamento, você diria que: 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Caso a resposta indicada pela pessoa, seja a primeira opção “Realiza todas as recomendações” pule 
para o bloco 9. 
Esta questão é sobre a adesão e regularidade da realização das recomendações, você deverá avaliar 
as duas coisas para obter a resposta correta. 
 
QUESTÃO 46. Por que você não realizou todas as recomendações? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” TODAS as opções 
de resposta.  Obrigatoriamente você deve realizar uma a uma as questões e obter uma resposta de 
não ou sim. 
Caso a resposta seja a última opção “Outros, quais?”, TRANSCREVA A RESPOSTA. 
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BLOCO 9 – ESTÁGIOS DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO PARA 
COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO 

(QUESTÕES 47 A 50) 
 
Neste bloco pretendemos avaliar os estágios de mudança de comportamento para 
comportamento sedentário. Os estágios de mudança de comportamento têm como base o 
modelo transteóretico, que pode ser definido como a interação de construtos de múltiplas 
teorias de mudanças comportamentais, com atributos psicológicos, cognitivos, sociais e do 
meio ambiente, que buscam verificar em qual estágio de mudança comportamental, o 
indivíduo se enquadra. 
 
QUESTÃO 47. Você evita permanecer sentado/deitado por muito tempo? 
 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Caso a resposta seja NÃO, 
pule para a questão 49. Nessa questão queremos saber se o(a) entrevistado(a) evita permanecer 
sentado/deitado. 
QUESTÃO 48. Você faz isso há mais de 6 meses? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 47. 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Caso a resposta seja SIM 
OU NÃO, pule para a questão 51. 
Nessa questão queremos saber em qual estágio de mudança de comportamento, o indivíduo se 
enquadra. 
 
QUESTÃO 49. Você pretende evitar ficar muito tempo sentado/deitado nos próximos 6 meses? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam NÃO na questão 47. 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Caso a resposta seja NÃO, 
pule para a questão 51. 
Nessa questão queremos saber em qual estágio de mudança de comportamento, o indivíduo se 
enquadra. 
 
QUESTÃO 50. Você pretende evitar ficar muito tempo sentado / deitado nos próximos 30 dias?  
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam NÃO na questão 49. 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber em qual estágio de mudança de comportamento, o indivíduo se 
enquadra. 
 

BLOCO 10 – QUALIDADE DE VIDA 
(QUESTÕES 51 À 58) 

 
Neste bloco pretendemos avaliar o que o entrevistado acha de sua qualidade de vida. 
Qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem da sua vida, é como ele acha que sua 
vida é em relação a saúde física, estado psicológico, nível de independência, relações sociais, 
crenças pessoais e relação com aspectos do meio ambiente. 
 
Enunciado: 
Agora vamos falar sobre a sua percepção sobre aspectos da sua vida. Pense NAS DUAS 
ÚLTIMAS SEMANAS. 
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QUESTÃO 51.  O que você acha da sua qualidade de vida? 
 
Queremos saber o que o entrevistado acha de sua qualidade de vida, levando em consideração 
vários aspectos como saúde, expectativas, vida social, crenças pessoais, estado psicológico. As 
opções de resposta devem ser LIDAS para o entrevistado. Apenas UMA alternativa deve ser 
selecionada. Caso o entrevistado não tenha certeza sobre que resposta dar, peça para ele escolher a 
alternativa que lhe pareça mais apropriada. Se o entrevistado disser alguma resposta que não exista, 
releia as opções da escala para ele que mais se enquadram na resposta dada e confirme uma opção 
com as respostas existentes. Preencha com um “X” a resposta dada pelo entrevistado. 
 
Questão 52. Você está satisfeito com sua saúde? 
 
Queremos saber se o entrevistado está contente ou satisfeito com o seu estado de saúde, 
considerando saúde como bem-estar físico e psicológico e ausência de doenças. Leia claramente a 
pergunta enfatizando a palavra destacada. As opções de resposta devem ser LIDAS para o 
entrevistado. Apenas UMA alternativa deve ser selecionada. Caso o entrevistado não tenha certeza 
sobre que resposta dar, peça para ele escolher a alternativa que lhe pareça mais apropriada. Se o 
entrevistado disser alguma resposta que não exista, releia as opções da escala para ele que mais se 
enquadram na resposta dada e confirme uma opção com as respostas existentes. Preencha com um 
“X” a resposta dada pelo entrevistado. 
 
Questão 53. Você tem disposição para as atividades do seu dia-a-dia? 
 
Queremos saber se o entrevistado acha que ele tem energia suficiente para realizar suas tarefas do 
dia-a-dia. Leia claramente a pergunta enfatizando a palavra destacada. As opções de resposta devem 
ser LIDAS para o entrevistado. Apenas UMA alternativa deve ser selecionada. Caso o entrevistado 
não tenha certeza sobre que resposta dar, peça para ele escolher a alternativa que lhe pareça mais 
apropriada. Se o entrevistado disser alguma resposta que não exista, releia as opções da escala para 
ele que mais se enquadram na resposta dada e confirme uma opção com as respostas existentes. 
Preencha com um “X” a resposta dada pelo entrevistado. 
 
Questão 54. Você está satisfeito com sua capacidade de desempenhar as atividades do dia-a-
dia? 
 
Queremos saber se o entrevistado está contente ou satisfeito com a forma que ele executa as suas 
tarefas do dia-a-dia. Leia claramente a pergunta enfatizando as palavras destacadas. As opções de 
resposta devem ser LIDAS para o entrevistado. Apenas UMA alternativa deve ser selecionada. 
Caso o entrevistado não tenha certeza sobre que resposta dar, peça para ele escolher a alternativa 
que lhe pareça mais apropriada. Se o entrevistado disser alguma resposta que não exista, releia as 
opções da escala para ele que mais se enquadram na resposta dada e confirme uma opção com as 
respostas existentes. Preencha com um “X” a resposta dada pelo entrevistado. 
 
Questão 55. Você está satisfeito consigo mesmo? 
 
Queremos saber se o entrevistado está feliz com ele mesmo, com a vida dele, com a pessoa que ele 
é. Leia claramente a pergunta enfatizando as palavras destacadas. As opções de resposta devem ser 
LIDAS para o entrevistado. Apenas UMA alternativa deve ser selecionada. Caso o entrevistado não 
tenha certeza sobre que resposta dar, peça para ele escolher a alternativa que lhe pareça mais 
apropriada. Se o entrevistado disser alguma resposta que não exista, releia as opções da escala para 
ele que mais se enquadram na resposta dada e confirme uma opção com as respostas existentes. 
Preencha com um “X” a resposta dada pelo entrevistado. 
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Questão 56. Você está satisfeito com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 
colegas)? 
 
Queremos saber se o entrevistado está feliz com a relação, a amizade que ele tem com as pessoas ao 
redor dele, com amigos, parentes, colegas, etc. Leia claramente a pergunta enfatizando as palavras 
destacadas. As opções de resposta devem ser LIDAS para o entrevistado. Apenas UMA alternativa 
deve ser selecionada. Caso o entrevistado não tenha certeza sobre que resposta dar, peça para ele 
escolher a alternativa que lhe pareça mais apropriada. Se o entrevistado disser alguma resposta que 
não exista, releia as opções da escala para ele que mais se enquadram na resposta dada e confirme 
uma opção com as respostas existentes. Preencha com um “X” a resposta dada pelo entrevistado. 
 
Questão 57. Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 
 
Queremos saber se o entrevistado acha que ele tem dinheiro suficiente para satisfazer tudo o que ele 
acha essencial, necessário para sua vida (ex: ter uma boa moradia, pagar contas, ter as coisas que ele 
gosta, se alimentar bem etc.) Leia claramente a pergunta enfatizando as palavras destacadas. As 
opções de resposta devem ser LIDAS para o entrevistado. Apenas UMA alternativa deve ser 
selecionada. Caso o entrevistado não tenha certeza sobre que resposta dar, peça para ele escolher a 
alternativa que lhe pareça mais apropriada. Se o entrevistado disser alguma resposta que não exista, 
releia as opções da escala para ele que mais se enquadram na resposta dada e confirme uma opção 
com as respostas existentes. Preencha com um “X” a resposta dada pelo entrevistado. 
 
Questão 58. Você está satisfeito com as condições do lugar onde mora? 
 
Queremos saber se o entrevistado está contente com a situação do local que ele mora, se ele acha 
que tem as coisas que ele necessita para viver bem, se ele gosta do local, etc. Leia claramente a 
pergunta enfatizando a palavra destacada. As opções de resposta devem ser LIDAS para o 
entrevistado. Apenas UMA alternativa deve ser selecionada. Caso o entrevistado não tenha certeza 
sobre que resposta dar em uma questão, peça para ele escolher a alternativa que lhe pareça mais 
apropriada. Se o entrevistado disser alguma resposta que não exista, releia as opções da escala para 
ele que mais se enquadram na resposta dada e confirme uma opção com as respostas existentes. 
Preencha com um “X” a resposta dada pelo entrevistado. 
 
 

BLOCO 11 – APOIO SOCIAL PARA A PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA 
(QUESTÕES 59 A 70) 

 
Neste bloco pretendemos avaliar o apoio social para a prática de atividade física. 
Suporte/apoio social é definido como a ajuda ou assistência recebida para realizar um 
comportamento, no caso, atividade física. 
 
Enunciado: 
NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES, com que frequência alguém que MORA COM VOCÊ (que 
dorme e faz refeições na mesma casa) 
 
QUESTÃO 59. Fez CAMINHADA com você? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber a frequência com que alguém da família fez caminhada com a 
pessoa. Considere membros da família as pessoas que fazem refeições juntas regularmente e que 
dormem na mesma casa (exceto empregada doméstica). Você pode ajudar com que a pessoa recorde 
dos últimos 3 meses dizendo: “de fevereiro pra cá”. 
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QUESTÃO 60. Te CONVIDOU para caminhar? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber a frequência com que alguém da família convidou/chamou a pessoa 
para ir junto caminhar. Considere membros da família as pessoas que fazem refeições juntas 
regularmente e que dormem na mesma casa (exceto empregada doméstica). Você pode ajudar com 
que a pessoa recorde dos últimos 3 meses dizendo: “de fevereiro pra cá”. 
 
 
QUESTÃO 61. Te INCENTIVOU a caminhar? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber a frequência com que alguém da família incentivou (disse palavras 
de incentivo) para que a pessoa fosse fazer caminhada. Considere membros da família as pessoas 
que fazem refeições juntas regularmente e que dormem na mesma casa (exceto empregada 
doméstica). Você pode ajudar com que a pessoa recorde dos últimos 3 meses dizendo: “de fevereiro 
pra cá”. 
 
QUESTÃO 62. FEZ exercícios de intensidade MODERADA OU VIGOROSA com você? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber a frequência com que alguém da família fez exercícios de 
intensidade moderada ou vigorosa (exercícios que cansem, aumentem a sudorese, deixem ofegante) 
com a pessoa. Considere membros da família as pessoas que fazem refeições juntas regularmente e 
que dormem na mesma casa (exceto empregada doméstica). Você pode ajudar com que a pessoa 
recorde dos últimos 3 meses dizendo: “de fevereiro pra cá”. 
 
QUESTÃO 63. Te CONVIDOU a fazer exercícios de intensidade MODERADA OU 
VIGOROSA? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber a frequência com que alguém da família convidou/chamou a pessoa 
para fazer exercícios de intensidade moderada ou vigorosa (exercícios que cansem, aumentem a 
sudorese, deixem ofegante). Considere membros da família as pessoas que fazem refeições juntas 
regularmente e que dormem na mesma casa (exceto empregada doméstica). Você pode ajudar com 
que a pessoa recorde dos últimos 3 meses dizendo: “de fevereiro pra cá”. 
 
QUESTÃO 64. Te INCENTIVOU a fazer exercícios de intensidade MODERADA OU 
VIGOROSA? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber a frequência com que alguém da família incentivou (disse palavras 
de incentivo) para que a pessoa fosse fazer exercícios de intensidade moderada ou vigorosa 
(exercícios que cansem, aumentem a sudorese, deixem ofegante). Considere membros da família as 
pessoas que fazem refeições juntas regularmente e que dormem na mesma casa (exceto empregada 
doméstica). Você pode ajudar com que a pessoa recorde dos últimos 3 meses dizendo: “de fevereiro 
pra cá”. 
 
Enunciado: 
NOS ÚLTIMOS 3 MESES com que frequência algum amigo... (qualquer pessoa que NÃO more 
na casa, mesmo que seja parente) 
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QUESTÃO 65. Fez CAMINHADA com você? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber a frequência com que algum amigo saiu para ir caminhar junto com a 
pessoa. Você pode ajudar com que a pessoa recorde dos últimos 3 meses dizendo: “de fevereiro pra 
cá”. 
 
QUESTÃO 66. Te CONVIDOU para caminhar? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber a frequência com que algum amigo convidou/chamou a pessoa para 
ir caminhar juntos. Você pode ajudar com que a pessoa recorde dos últimos 3 meses dizendo: “de 
fevereiro pra cá”. 
 
QUESTÃO 67. Te INCENTIVOU a caminhar? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber a frequência com que algum amigo incentivou para que a pessoa 
fosse fazer caminhada. Você pode ajudar com que a pessoa recorde dos últimos 3 meses dizendo: 
“de fevereiro pra cá”. 
 
QUESTÃO 68. FEZ exercícios de intensidade MODERADA OU VIGOROSA com você? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber a frequência que algum amigo saiu para fazer exercícios de 
intensidade moderada ou vigorosa (exercícios que cansem, aumentem a sudorese, deixem ofegante) 
com a pessoa. Você pode ajudar com que a pessoa recorde dos últimos 3 meses dizendo: “de 
fevereiro pra cá”. 
 
 
QUESTÃO 69. Te CONVIDOU a fazer exercícios de intensidade MODERADA OU 
VIGOROSA? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber a frequência com que algum amigo convidou/chamou a pessoa para 
fazer exercícios de intensidade moderada ou vigorosa (exercícios que cansem, aumentem a 
sudorese, deixem ofegante). Você pode ajudar com que a pessoa recorde dos últimos 3 meses 
dizendo: “de fevereiro pra cá”. 
 
QUESTÃO 70. Te INCENTIVOU a fazer exercícios de intensidade MODERADA OU 
VIGOROSA? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Nessa questão queremos saber a frequência com que algum amigo incentivou para que a pessoa 
fosse fazer exercícios de intensidade moderada ou vigorosa (exercícios que cansem, aumentem a 
sudorese, deixem ofegante). Você pode ajudar com que a pessoa recorde dos últimos 3 meses 
dizendo: “de fevereiro pra cá”. 
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BLOCO 12 – AUTOEFICÁCIA PARA A PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA 
(QUESTÕES 71 A 80) 

 
Neste bloco pretendemos avaliar a capacidade de um indivíduo se manter praticando 
atividade física mesmo diante de impedimentos que possam surgir (percepção de sucesso e 
confiança) e pode ser explicada por diversos fatores como experiências diretas, experiências 
observadas nos outros, persuasão social e ainda estado emocional. 
 
Enunciado: 
Nesta seção, considere somente a CAMINHADA que você faz no seu TEMPO LIVRE. 
 
QUESTÃO 71. Você consegue fazer caminhada quando está cansado? 
 
Leia o enunciado, leia a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Se a 
pessoa ficar no meio termo “às vezes sim, às vezes não”, utilize a palavra GERALMENTE ou 
NORMALMENTE e refaça a pergunta: “NORMALMETE, você consegue caminhar no seu tempo 
livre quando está cansado?”, “sim” ou “não”? 
 
QUESTÃO 72. Você consegue fazer caminhada quando está de mau humor? 
 
Não precisa ler novamente o enunciado, de continuidade a pergunta. Exemplo: “Você consegue 
fazer caminhada no seu tempo livre quando você está ...cansado? ...de mau humor? Se a pessoa 
estiver demorando para dar a resposta leia novamente o enunciado e a pergunta. Assinale com um 
“X” a resposta indicada. Se a pessoa ficar no meio termo “às vezes sim, às vezes não”, utilize a 
palavra GERALMENTE ou NORMALMENTE e refaça a pergunta: “NORMALMENTE, você 
consegue caminhar no seu tempo livre quando está de mau humor?”, “sim” ou “não”? 
 
QUESTÃO 73. Você consegue fazer caminhada quando está sem tempo? 
 
Não precisa ler novamente o enunciado, de continuidade a pergunta. Exemplo: “Você consegue 
fazer caminhada no seu tempo livre quando você está ...de mau humor? ...sem tempo? Se a pessoa 
estiver demorando para dar a resposta leia novamente o enunciado e a pergunta. Assinale com um 
“X” a resposta indicada. Se a pessoa ficar no meio termo “às vezes sim, às vezes não”, utilize a 
palavra GERALMENTE ou NORMALMENTE e refaça a pergunta: “NORMALMENTE, você 
consegue caminhar no seu tempo livre quando está sem tempo?”, “sim” ou “não”? 
 
QUESTÃO 74. Você consegue fazer caminhada quando está de férias? 
 
Não precisa ler novamente o enunciado, de continuidade a pergunta. Exemplo: “Você consegue 
fazer caminhada no seu tempo livre quando você está ...sem tempo? ...de férias? Se a pessoa estiver 
demorando para dar a resposta leia novamente o enunciado e a pergunta. Assinale com um “X” a 
resposta indicada. Se a pessoa ficar no meio termo “às vezes sim, às vezes não”, utilize a palavra 
GERALMENTE ou NORMALMENTE e refaça a pergunta: “NORMALMENTE, você consegue 
caminhar no seu tempo livre quando está de férias?”, “sim” ou “não”? 
 
QUESTÃO 75. Você consegue fazer caminhada quando está muito frio? 
 
Não precisa ler novamente o enunciado, de continuidade a pergunta. Exemplo: “Você consegue 
fazer caminhada no seu tempo livre quando você está ...de férias? ...ou quando esta muito frio? Se 
a pessoa estiver demorando para dar a resposta leia novamente o enunciado e a pergunta. Assinale 
com um “X” a resposta indicada. Se a pessoa ficar no meio termo “às vezes sim, às vezes não”, 
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utilize a palavra GERALMENTE ou NORMALMENTE e refaça a pergunta: “NORMALMENTE, 
você consegue caminhar no seu tempo livre quando está muito frio?”, “sim” ou “não”? 
 
Enunciado: 
Agora, considere as atividades físicas de intensidade MODERADA E/OU VIGOROSA (AFMV) 
(ex: correr, nadar, pedalar, jogar vôlei, futebol). NÃO INCLUA A CAMINHADA. 
 
QUESTÃO 76. Você consegue fazer AFMV quando está cansado? 
 
Leia o enunciado, leia a pergunta e em seguida as opções de resposta. Assinale com um “X” a 
resposta indicada. Se a pessoa ficar no meio termo “às vezes sim, às vezes não”, utilize a palavra 
GERALMENTE ou NORMALMENTE e refaça a pergunta: “NORMALMENTE, você consegue 
fazer AFMV quando está cansado?”, “sim” ou “não”? 
 
QUESTÃO 77. Você consegue fazer AFMV quando está de mau humor? 
 
Não precisa ler novamente o enunciado, de continuidade a pergunta. Exemplo: “Você consegue 
fazer AFMV no seu tempo livre quando você está ...cansado? ...de mau humor? Se a pessoa estiver 
demorando para dar a resposta leia novamente o enunciado e a pergunta. Assinale com um “X” a 
resposta indicada. Se a pessoa ficar no meio termo “às vezes sim, às vezes não”, utilize a palavra 
GERALMETE ou NORMALMENTE e refaça a pergunta: “NORMALMETE, você consegue fazer 
AFMV no seu tempo livre quando está de mau humor?”, “sim” ou “não”? 
 
 
QUESTÃO 78. Você consegue fazer AFMV quando está sem tempo? 
 
Não precisa ler novamente o enunciado, de continuidade a pergunta. Exemplo: “Você consegue 
fazer AFMV no seu tempo livre quando você está ...de mau humor? ...sem tempo? Se a pessoa 
estiver demorando para dar a resposta leia novamente o enunciado e a pergunta. Assinale com um 
“X” a resposta indicada. Se a pessoa ficar no meio termo “às vezes sim, às vezes não”, utilize a 
palavra GERALMENTE ou NORMALMENTE e refaça a pergunta: “NORMALMENTE, você 
consegue fazer AFMV no seu tempo livre quando está sem tempo?”, “sim” ou “não”? 
 
QUESTÃO 79. Você consegue fazer AFMV quando está de férias? 
 
Não precisa ler novamente o enunciado, de continuidade a pergunta. Exemplo: “Você consegue 
fazer AFMV no seu tempo livre quando você está ...sem tempo? ...de férias? Se a pessoa estiver 
demorando para dar a resposta leia novamente o enunciado e a pergunta. Assinale com um “X” a 
resposta indicada. Se a pessoa ficar no meio termo “às vezes sim, às vezes não”, utilize a palavra 
GERALMENTE ou NORMALMENTE e refaça a pergunta: “NORMALMENTE, você consegue 
fazer AFMV no seu tempo livre quando está de férias?”, “sim” ou “não”? 
 
QUESTÃO 80. Você consegue fazer AFMV quando está frio? 
 
Não precisa ler novamente o enunciado, de continuidade a pergunta. Exemplo: “Você consegue 
fazer AFMV no seu tempo livre quando você está ...de férias? ...ou quando esta muito frio? Se a 
pessoa estiver demorando para dar a resposta leia novamente o enunciado e a pergunta. Assinale 
com um “X” a resposta indicada. Se a pessoa ficar no meio termo “às vezes sim, às vezes não”, 
utilize a palavra GERALMENTE ou NORMALMENTE e refaça a pergunta: “NORMALMENTE, 
você consegue fazer AFMV no seu tempo livre quando está muito frio?”, “sim” ou “não”? 
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BLOCO 13 – BARREIRAS PARA A PRATICA DE ATIVIDADE FÍSICA 
QUESTÃO 81 

 
Neste bloco pretendemos avaliar as BARREIRAS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE 
FÍSICA, que são descritas como razões, motivos ou desculpas que representam um fator 
negativo no processo de tomada de decisão para a prática de atividades físicas, e que podem 
ser motivos de resistência e/ou desistência da prática. 
 
Leia o enunciado e em seguida relate as barreiras descritas nas questões 81.1 a 81.9. Assinale com 
um “X” a resposta indicada para CADA UMA destas. 
 
Enunciado: 
Com que frequência os fatores abaixo listados dificultam sua prática de ATIVIDADE FÍSICA? 
 

x QUESTÃO 81.1 Falta de dinheiro? 
Leia a pergunta e em seguida as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 81.2 Sente-se muito cansado? 
Leia a pergunta e em seguida as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 81.3 Falta de companhia? 
Leia a pergunta e em seguida as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 81.4 Falta de tempo? 
Leia a pergunta e em seguida as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 81.5 Tem alguma lesão/doença? 
Leia a pergunta e em seguida as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 81.6 Medo de lesionar-se? 
Leia a pergunta e em seguida as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 81.7 Não gosta de exercício? 
Leia a pergunta e em seguida as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 81.8 Sente-se Velho? 
Leia a pergunta e em seguida as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
 

BLOCO 14 – CONHECIMENTO DOS LOCAIS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE 
FÍSICA E ATIVIDADES OFERTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 

E LAZER (SEMEL) 
(QUESTÕES 82 A 85) 

 
Neste bloco pretendemos avaliar o conhecimento dos locais para a prática de atividade física e 
atividades ofertadas pela SEMEL. O conhecimento dos locais e das estruturas disponíveis, 
podem ser considerados facilitadores para a prática de atividade física, contribuindo para um 
estilo de vida ativo. 
 
QUESTÃO 82. MESMO QUE VOCÊ NÃO VÁ, quanto tempo você levaria para ir caminhando 
até o __________ MAIS PRÓXIMO da sua residência? 
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Faça a pergunta e em seguida aguarde a resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada para 
CADA UMA das questões 82.1 a 82.8. 
 

x QUESTÃO 82.1. Parque 
Leia o LOCAL DESCRITO e assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 82.2. Praça 

Leia o LOCAL DESCRITO e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 82.3. Centro / Núcleo de esporte e lazer 
Leia o LOCAL DESCRITO e assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 82.4. Academia de ginástica (privado/pago) 

Leia o LOCAL DESCRITO e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 82.5. Academia ao ar livre (terceira idade) 
Leia o LOCAL DESCRITO e assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 82.6. Ciclovia 

Leia o LOCAL DESCRITO e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 82.7. Pista de caminhada 
Leia o LOCAL DESCRITO e assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 82.8. Quadra esportiva/cancha 

Leia o LOCAL DESCRITO e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 
 
QUESTÃO 83. Qual é o centro / núcleo de esporte e lazer MAIS PRÓXIMO DA SUA 
RESIDÊNCIA? 
 
Faça a pergunta e em seguida TRANSCREVA a resposta no local indicado. 
 
QUESTÃO 84. Você conhece alguma modalidade de atividade física oferecida neste 
centro/núcleo? (Nome do centro/núcleo da questão anterior)? 
 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Caso a resposta seja NÃO, 
pule para a questão Q86. 
 
QUESTÃO 85. Por exemplo, você conhece a atividade de: (já ouviu falar? Não precisa ter 
praticado) 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 84. 
Leia o enunciado e em seguida relate as ATIVIDADES descritas nas questões 85.1 a 85.9 Assinale 
com um “X” a resposta indicada para CADA UMA destas. 
 

x QUESTÃO 85.1. Iniciação esportiva (7 aos 11 anos) 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 85.2. Modalidades coletivas (futsal, handebol, vôlei e basquete) 

Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
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x QUESTÃO 85.3. Atletismo ou mini atletismo 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 85.4. Ginástica aeróbica e ritmos 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 85.5. Treinamento funcional 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 85.6. Corrida de rua 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 85.7. Lutas 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 85.8. Atividades para a terceira idade 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 85.9. Outros. Quais?_______ 
Pergunte se há outra(s) atividade(s) que o entrevistado gostaria de relatar e assinale com um 
“X” a resposta indicada. Caso a resposta seja SIM, TRANSCREVA a(s) atividade(s). 

 
 

BLOCO 15 – UTILIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER 
(QUESTÕES 86 A 94) 

 
Neste bloco pretendemos avaliar o padrão de uso do(s) centro/núcleo(s) de Esporte e Lazer, 
pelo usuário da Unidade Básica de Saúde (UBS). 
 
QUESTÃO 86. Durante o ÚLTIMO ANO, você frequentou o centro/núcleo para fazer atividade 
física________________ (centro/núcleo de esporte e lazer indicado na Q83) ? 
 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Caso a resposta seja NÃO, 
pule para a questão 90. Lembre-se de salientar que a pergunta se trata da frequência no último ano 
a partir da data da entrevista, e não no último ano até 31 de dezembro. 
 
QUESTÃO 87. Quantas VEZES o(a) senhor(a) foi ao _____________________________ ( 
centro/núcleo de esporte e lazer indicado na Q83) no ÚLTIMO ANO, para realizar atividade 
física? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 86. 
Marque uma das opções, conforme a frequência relatada pelo entrevistado. LEMBRE-SE de frisar 
o núcleo descrito na questão 83.  
 
QUESTÃO 88. Em um DIA NORMAL, quando o(a) senhor(a) vai ao ____________________ 
(centro/núcleo de esporte e lazer indicado na Q83), por QUANTO TEMPO permanece fazendo 
atividades físicas no local? 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar utilizar o núcleo para fazer atividades físicas 
por “2 horas” você deverá preencher com 120 minutos. Caso o usuário não lembre, tente lembrar 
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com ele. APÓS FINALIZAR o questionário, preencha o campo de codificação com o tempo em 
minutos. LEMBRE-SE de frisar o núcleo descrito na questão 83.  
 
QUESTÃO 89. Qual é a PRINCIPAL ATIVIDADE FÍSICA que você realiza no 
____________________ (centro/núcleo de esporte e lazer indicado na Q83)? (Marque apenas uma 
opção) 
 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Anote APENAS UMA 
OPÇÃO, com base na atividade mais frequente relatada pelo usuário (Ex. duas vezes corrida e uma 
vez caminhada. Corrida deve ser a opção marcada). LEMBRE-SE de frisar o núcleo descrito na 
questão 83. 
 
QUESTÃO 90. Durante o ÚLTIMO ANO, você frequentou algum OUTRO núcleo de esporte e 
lazer para fazer atividade física, que não seja o relatado anteriormente? 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Caso a resposta seja NÃO, 
pule para a questão 95. Lembre-se de salientar que a pergunta se trata da frequência no último ano 
a partir da data da entrevista, e não no último ano até 31 de dezembro. 
 
QUESTÃO 91. Qual o NOME do centro/núcleo______________________________? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 90. 
Faça a pergunta e em seguida TRANSCREVA a resposta no local indicado. 
 
QUESTÃO 92. Quantas VEZES o(a) senhor(a) foi ao _____________________________ 
(centro/núcleo de esporte e lazer indicado na Q91) no ÚLTIMO ANO, para realizar atividade 
física? 
 
Esta questão só será perguntada, aos entrevistados que responderam SIM na questão 90. 
Marque uma das opções, conforme a frequência relatada pelo entrevistado. LEMBRE-SE de frisar 
o núcleo descrito na questão 91.  
 
QUESTÃO 93. Em um DIA NORMAL, quando o(a) senhor(a) vai ao ____________________ 
(centro/núcleo de esporte e lazer indicado na Q91), por QUANTO TEMPO permanece fazendo 
atividades físicas no local? 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar utilizar o núcleo para fazer atividades físicas 
por “2 horas” você deverá preencher com 120 minutos. Caso o usuário não lembre, tente lembrar 
com ele. APÓS FINALIZAR o questionário, preencha o campo de codificação com o tempo em 
minutos. LEMBRE-SE de frisar o núcleo descrito na questão 91.  
 
QUESTÃO 94. Qual é a PRINCIPAL ATIVIDADE FÍSICA que você realiza no 
____________________ (centro/núcleo de esporte e lazer indicado na Q91)? (Marque apenas uma 
opção) 
 
Faça a pergunta e em seguida assinale com um “X” a resposta indicada. Anote APENAS UMA 
OPÇÃO, com base na atividade mais frequente relatada pelo usuário (Ex. duas vezes corrida e uma 
vez caminhada. Corrida deve ser a opção marcada). LEMBRE-SE de frisar o núcleo descrito na 
questão 91. 
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BLOCO 16 – CONHECIMENTO DO PROGRAMA CIDADE ATIVA – CIDADE 
SAUDÁVEL 

(QUESTÕES 95 A 98) 
 
Neste bloco pretendemos avaliar o conhecimento do programa Cidade Ativa – Cidade 
Saudável, ofertado pela SEMEL. 
 
QUESTÃO 95. Você CONHECE alguma destas atividades promovidas pela Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer? 
 
Leia o enunciado e em seguida relate as ATIVIDADES descritas nas questões 86.1 a 86.8. Assinale 
com um “X” a resposta indicada para CADA UMA destas. 
 

x QUESTÃO 95.1. Atividades nos núcleos de esporte e lazer 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 95.2. Ônibus do lazer 

Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 95.3. Eventos dos esportes de rendimento (jogos) 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 95.4. Programa ginástica aeróbica e ritmos 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 95.5. Festival Cidade Ativa Cidade Saudável 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 95.6. Copa São José de futsal 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 95.7. Corridas de rua/ caminhadas e passeios ciclísticos 
Leia a ATIVIDADE DESCRITA e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 95.8. Outras, quais? ___________________ 
Pergunte se há outra(s) atividade(s) que o entrevistado gostaria de relatar e assinale com um 
“X” a resposta indicada. Caso a resposta seja SIM, TRANSCREVA a(s) atividade(s). 

 
 
QUESTÃO 96. Você CONHECE esta logo? (Mostrar logo na prancheta) 
 
Faça a pergunta e em seguida MOSTRE a logo. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
 
QUESTÃO 97. Você CONHECE o programa Cidade Ativa – Cidade Saudável? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” a resposta indicada. 
Caso a resposta seja NÃO, pule para a questão Q99. 
 
QUESTÃO 98. Como você conheceu o programa? 
 
Leia o enunciado e em seguida relate as MANEIRAS DE DIVULGAÇÃO descritas nas questões 
98.1 a 98.5. Assinale com um “X” a resposta indicada para CADA UMA destas. 
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x QUESTÃO 98.1. Mídias sociais 
Leia a MANEIRA DE DIVULGAÇÃO e assinale com um “X” a resposta indicada. 
 

x QUESTÃO 98.2. Material impresso (Flyer, banner, faixa) 
Leia a MANEIRA DE DIVULGAÇÃO e assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 98.3. Rádio/TV/Jornal 
Leia a MANEIRA DE DIVULGAÇÃO e assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 98.4. Orientação profissional 
Leia a MANEIRA DE DIVULGAÇÃO e assinale com um “X” a resposta indicada. 

 
x QUESTÃO 98.5. Outros, quais?________________ 
Pergunte se há outra(s) maneira(s) que o entrevistado gostaria de relatar e assinale com um “X” 
a resposta indicada. Caso a resposta seja SIM, TRANSCREVA a(s) resposta(s). 

 
 
 

BLOCO 17 – DADOS DE SAÚDE 
QUESTÕES 99 A 110 

 
Neste bloco pretendemos realizar algumas perguntas sobre SUA SAÚDE. Os dados de saúde 
são utilizados para estudos da situação de saúde das pessoas. Geram informações fidedignas e 
completas. 
 
QUESTÃO 99. Algum médico já disse que você tem... 
 

x QUESTÃO 99.1. Pressão alta? 
x QUESTÃO 99.2. Diabetes? 
x QUESTÃO 99.3. Dislipidemia? 
x QUESTÃO 99.4. Doença arterial coronariana? 
x QUESTÃO 99.5. Problemas relacionados a circulação? (varizes) 
x QUESTÃO 99.6. Osteoporose, fraqueza os ossos? 
x QUESTÃO 99.7. Doença pulmonar? 
x QUESTÃO 99.8. Depressão? 
 
Você deverá fazer uma pergunta de cada vez. Assinale com um “X” a resposta relatada. Após 
ler a pergunta, espere a o entrevistado dar a resposta. Caso ele divague na resposta, incentive-o a 
dar uma resposta bem simples e direta: “Sim” ou “Não”. Se o entrevistado informar que não 
sabe ou não se lembra, reforçe novamente a pergunta “Algum médico já disse que você tem…”. 
Atenção: Nessas perguntas é muito importante ressaltar se as “doenças” ou condições acima 
tiveram diagnóstico médico. Caso ele confirme a resposta, preencha o campo reservado para 
esta opção. O campo “Não lembra” deve ser preenchido em último caso. 
 

QUESTÃO 100: Você faz uso CONTÍNUO de algum medicamento? (não incluir 
anticoncepcionais / polivitamínicos) 
 
Assinale com um “X” a resposta relatada. LEMBRE-SE: há uma lista de remédios que podem 
entrar nesta questão. Caso tenha dúvida se o remédio deve ser contabilizado, anotar o nome e 
verificar na lista ANTES de codificar a questão. Caso o usuário já relate que é para diabetes 
ou hipertensão, por exemplo, já pode contabilizar. 
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QUESTÃO 101: Quantos? (não incluir anticoncepcionais / polivitamínicos) 
 
Preencher com números legíveis o número de medicamentos. Lembre-se, se os números estiverem 
ilegíveis você poderá ter que entrar em contato com o usuário entrevistado. LEMBRE-SE: há uma 
lista de remédios que podem entrar nesta questão. Caso tenha dúvida se o remédio deve ser 
contabilizado, anotar o nome e verificar na lista ANTES de codificar a questão. Caso o 
usuário já relate que é para diabetes ou hipertensão, por exemplo, já pode contabilizar. 
 
 
QUESTÃO 102: Qual o seu peso? 
 
Preencher com números legíveis no seguinte formato: 86,7 kg. Lembre-se, se os números estiverem 
ilegíveis você poderá ter que entrar em contato com o usuário entrevistado. 
 
QUESTÃO 103. Qual a sua altura? 
 
Preencher com números legíveis no seguinte formato: 1,92 m. Lembre-se, se os números estiverem 
ilegíveis você poderá ter que entrar em contato com o usuário entrevistado. 
 
QUESTÃO 104. Você fuma? (considerar apenas o consumo de tabaco, ou seja: cigarro, cachimbo, 
charuto e cigarro de palha) 
 
Assinale com um “X” a resposta relatada. Após ler a pergunta, espere a o entrevistado dar a 
resposta. Caso ele divague na resposta, incentive-o a dar uma resposta bem simples e direta: “Sim” 
ou “Não”. Se a resposta for “Não”, passe para a questão 106. 
 
QUESTÃO 105. Há quanto tempo você fuma? 
 
Preencher com os meses e/ou anos que o usuário relatar fumar. Para codificação dos dados, você 
deve passar sempre para meses. Por exemplo, se o usuário relatar fumar há 5 anos, na codificação 
você deverá preencher com 60 meses. 
 
QUESTÃO 106. EM MÉDIA, quantas vezes você esteve na UBS no último ano? 
 
QUESTÃO 107. Qual o tempo MÉDIO que você fica na UBS (sem incluir a consulta)? (sala de 
espera, outras atividades) 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar ficar na UBS “3 horas” você deverá preencher 
com 180 minutos. Caso o usuário não lembre, tente lembrar com ele. APÓS FINALIZAR o 
questionário, preencha o campo de codificação com o tempo em minutos. 
 
QUESTÃO 108. Qual o tempo MÉDIO você fica na CONSULTA? 
 
Preencher com números legíveis os MINUTOS relatados. Para isso, você deverá converter o tempo 
de horas para minutos. Exemplo: Se a pessoa relatar ficar na UBS “3 horas” você deverá preencher 
com 180 minutos. Caso o usuário não lembre, tente lembrar com ele. APÓS FINALIZAR o 
questionário, preencha o campo de codificação com o tempo em minutos. 
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QUESTÃO 109. Quais foram os motivos das suas vindas na UBS durante o último ano? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” TODAS as opções 
de resposta.  Obrigatoriamente você deve realizar uma a uma as questões e obter uma resposta de 
não ou sim. 
Nessa questão queremos saber os motivos das suas vindas na UBS durante o último ano. 
 
QUESTÃO 110. Com qual profissional você costuma consultar? 
 
Faça a pergunta e em seguida leia as opções de resposta. Assinale com um “X” TODAS as opções 
de resposta.  Obrigatoriamente você deve realizar uma a uma as questões e obter uma resposta de 
não ou sim. 
Nessa questão queremos saber com qual profissional você costuma consultar nas suas vindas na 
UBS. 
 
 

BLOCO 18 – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
QUESTÕES 111 A 132 

 
Neste bloco pretendemos obter algumas informações pessoais do entrevistado. 
 
QUESTÃO 111. Sexo? (OBSERVAR E ANOTAR) 
 
Observar e preencher com um “X” a opção que se aplica. “Masculino” ou “Feminino”. 
 
QUESTÃO 112. Qual sua data de nascimento? 
 
Preencher com números legíveis em formato: dd / mm / aaaa (exemplo: 27/03/1980). Lembre-se, se 
os números estiverem ilegíveis você poderá ter que entrar em contato com o usuário entrevistado. 
 
QUESTÃO 113. Cor da pele? (OBSERVAR E ANOTAR) 
 
OBSERVE e assinale com um “X” a resposta que se aplica. 
LEMBRE-SE:  
Branca: pessoas com a pele de cor branca. 
Preta: pessoas com a pele de cor preta. 
Amarela: Pessoas com origem asiática. 
Parda: Pessoas que tem algum grau de miscigenação: ancestrais africanos ou indígenas. 
Indígena: Pessoas de raça indígena. 
 
QUESTÃO 114. Estado civil? 
 
Assinale com um “X” a resposta relatada. 
 
QUESTÃO 115. Qual sua ocupação profissional? 
 
Preencher com letras legíveis a profissão que o entrevistado relatar. Mulheres que se consideram 
com “do lar” também deverá ser considerada como profissão. 
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QUESTÃO 116. Qual seu nível de escolaridade? 
 
Assinale com um “X” a resposta relatada. Fique atento, às vezes algumas pessoas não estão 
familiarizados com os termos. 
Caso a pessoa relatar que nunca estudou, preencha a opção “Analfabeto/fundamental 1 incompleto”. 
 
“Ensino fundamental” é o equivalente ao antigo “1ª à 8ª série do primeiro grau”. 
“Ensino médio” é o equivalente ao antigo “1º ao 3º ano do segundo grau”. 
“Ensino superior” é quando a pessoa cursou alguma faculdade/universidade. 
Em todas as respostas existe a opção “Completo” ou “Incompleto”. 
 
Q117: Quantos destes itens você possui em casa? (indique também se possui empregada): 
 
QUESTÃO 117.1. Banheiros 
O que define o banheiro é a existência de vaso sanitário. Considerar todos os banheiros e lavabos 
com vaso sanitário, incluindo os de empregada, os localizados fora de casa e os da(s) suíte(s). Para 
ser considerado, o banheiro tem que ser privativo do domicílio. Banheiros coletivos (que servem a 
mais de uma habitação) não devem ser considerados. 
 
QUESTÃO 117.2. Automóveis 
Não considerar táxis, vans ou pick-ups usados para fretes, ou qualquer veículo usado para 
atividades profissionais. Veículos de uso misto (pessoal e profissional) não devem ser considerados. 
 
QUESTÃO 117.3. Motocicleta 
Não considerar motocicletas usadas exclusivamente para atividades profissionais. Motocicletas 
apenas para uso pessoal e de uso misto (pessoal e profissional) devem ser consideradas. 
 
QUESTÃO 117.4. Microcomputador 
Considerar os computadores de mesa, laptops, notebooks e netbooks. Não considerar: calculadoras, 
agendas eletrônicas, tablets, palms, smartphones e outros aparelhos. 
 
QUESTÃO 117.5. Lava louça 
Considere a máquina com função de lavar as louças. 
 
QUESTÃO 117.6. Geladeira 
No quadro de pontuação há duas linhas independentes para assinalar a posse de geladeira e freezer 
respectivamente. A pontuação será aplicada de forma independente: Havendo uma geladeira no 
domicílio, serão atribuídos os pontos (2) correspondentes a posse de geladeira; Se a geladeira tiver 
um freezer incorporado – 2ª porta – ou houver no domicílio um freezer independente serão 
atribuídos os pontos (2) correspondentes ao freezer. Dessa forma, esse domicílio totaliza 4 pontos 
na soma desses dois bens. 
 
QUESTÃO 117.7. Freezer 
No quadro de pontuação há duas linhas independentes para assinalar a posse de geladeira e freezer 
respectivamente. A pontuação será aplicada de forma independente: Havendo uma geladeira no 
domicílio, serão atribuídos os pontos (2) correspondentes a posse de geladeira; Se a geladeira tiver 
um freezer incorporado – 2ª porta – ou houver no domicílio um freezer independente serão 
atribuídos os pontos (2) correspondentes ao freezer. Dessa forma, esse domicílio totaliza 4 pontos 
na soma desses dois bens. 
 
QUESTÃO 117.8. Lava roupa 
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Considerar máquina de lavar roupa, somente as máquinas automáticas e/ou semiautomática. O 
tanquinho NÃO deve ser considerado. 
 
QUESTÃO 117.9. DVD 
Considere como leitor de DVD (Disco Digital de Vídeo ou Disco Digital Versátil) o acessório 
doméstico capaz de reproduzir mídias no formato DVD ou outros formatos mais modernos, 
incluindo videogames, computadores, notebooks. Inclua os aparelhos portáteis e os acoplados em 
microcomputadores. Não considere DVD de automóvel. 
 
QUESTÃO 117.10 Micro-ondas 
Considerar forno micro-ondas e aparelho com dupla função (de micro-ondas e forno elétrico). 
 
QUESTÃO 117.11. Secadora de roupa 
Considerar a máquina de secar roupa. Existem máquinas que fazem duas funções, lavar e secar. 
Nesses casos, devemos considerar esse equipamento como uma máquina de lavar e como uma 
secadora. 
 
Você deverá fazer uma pergunta de cada vez. Preencher com números legíveis a quantidade os ítens 
relatados em cada questão. Lembre-se, se os números estiverem ilegíveis você poderá ter que entrar 
em contato com o usuário entrevistado. Caso a pessoa não possuir algum destes itens você deverá 
preencher o campo com o número 0 (zero). 
 
QUESTÃO 118.  Você tem empregado(a) doméstico? 
 
Considerar apenas os empregados mensalistas, isto é, aqueles que trabalham pelo menos cinco dias 
por semana, durmam ou não no emprego. Não esqueça de incluir babás, motoristas, cozinheiras, 
copeiras, arrumadeiras, considerando sempre os mensalistas. Note bem: o termo empregado 
mensalista se refere aos empregados que trabalham no domicílio de forma permanente e/ou 
continua, pelo menos cinco dias por semana, e não ao regime de pagamento do salário. 
Assinale com um “X” a resposta relatada. Caso a resposta seja NÃO, pule para a questão 120. 
 
QUESTÃO 119. Se sim, quantos empregados(as) você tem? 
 
Apenas para quem respondeu SIM na questão 118. 
Assinale com um “X” a resposta relatada. 
 
QUESTÃO 120. Quantas pessoas moram com você? 
 
Assinale com um “X” a resposta relatada. 
 
QUESTÃO 121. Qual o nível de escolaridade DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA PARTE 
FINANCEIRA EM SUA CASA?  (perguntar quem é o responsável financeiro primeiro / 
quem ganha mais) 
 
Assinale com um “X” a resposta relatada. Após ler a pergunta, você deverá dar as opções de 
resposta ao entrevistado. Fique atento, às vezes algumas pessoas não estão familiarizados com os 
termos. 
Caso a pessoa relatar que nunca estudou, preencha a opção “Analfabeto/fundamental 1 incompleto”. 
“Ensino fundamental” é o equivalente ao antigo “1ª à 8ª série do primeiro grau”. 
“Ensino médio” é o equivalente ao antigo “1º ao 3º ano do segundo grau”. 
“Ensino superior” é quando a pessoa cursou alguma faculdade/universidade. 
Em todas as respostas existe a opção “Completo” ou “Incompleto”. 
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QUESTÃO 122. Em sua casa você possui água encanada? 
 
Assinale com um “X” a resposta relatada. 
 
QUESTÃO 123. A rua da sua casa é pavimentada/asfaltada? 
 
Assinale com um “X” a resposta relatada. 
 
QUESTÃO 124. Você possui bicicleta em condições de uso? 
 
Assinale com um “X” a resposta relatada. 
 
ENDEREÇO COMPLETO 
 
QUESTÃO 125. Rua: Nome da rua onde o usuário mora. ESCREVER O NOME COMPLETO, 
SEM ABREVIAÇÕES 
 
QUESTÃO 126. Número: Número da casa do entrevistado 
 
QUESTÃO 127. Complemento: Assinale com um “X” a resposta relatada. 
 
QUESTÃO 128. Bairro: Nome do bairro 
 
QUESTÃO 129. CEP: CEP da rua 
 
Caso o usuário não saiba o CEP, você deverá procurar de acordo com a rua para realizar a 
codificação depois. NÃO ENTREGAR O QUESTIONÁRIO SEM O PREENCHIMENTO DO 
CEP. 
 
QUESTÃO 130. Há quanto tempo você mora nesse endereço? 
 
Preencher com os meses e/ou anos que o usuário relatar. Para codificação dos dados, você deve 
passar sempre para meses. Por exemplo, se o usuário relatar morar há 5 anos nesse endereço, na 
codificação você deverá preencher com 60 meses. 
 
QUESTÃO 131. Telefone: 
Preencher com números legíveis o telefone residencial e celular (com o código de área). Exemplo 
(41), (42), (43)). 
 
QUESTÃO 132. Email: Preencher com letras legíveis. 
 
HORÁRIO FINAL: 
Preencher com números legíveis no seguinte formato: hh : mm hrs (exemplo: 14:32 hrs) 
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APÊNDICE C – Carta de apresentação 
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APÊNDICE D – Formulário de abordagem 
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APÊNDICE E – Questionário  
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Q6.  EM MÉDIA, quanto tempo de atividade física VIGOROSA você faz POR DIA? 
 
_________ + _________ + _________ + _________ + _________ + _________ + _________ 
      2ª                   3ª                   4ª                      5ª                   6ª                    SAB               DOM 

Q6.  

Q7.  QUAIS são essas atividades físicas? ONDE você faz? (listar por ordem de frequência semanal) 
 
Q7.1   ________________________  1[   ] Local Público     ²[   ] Local Privado  ONDE? ________________ 
Q7.2   ________________________  1[   ] Local Público     ²[   ] Local Privado  ONDE? ________________ 
Q7.3   ________________________  1[   ] Local Público      ²[   ] Local Privado  ONDE? ________________ 

Q7.  

Q8.  Em uma semana NORMAL, quantos dias você faz atividade física MODERADA no seu TEMPO LIVRE, por 
pelo menos 10 MINUTOS SEGUIDOS? (pedalar ou nadar a velocidade regular, jogar bola, vôlei, basquete) 
(NÃO inclua a caminhada) 
0[   ] 0 (pule para a questão Q11)      
1[   ] 1           ²[   ] 2           ³[   ] 3            4[   ] 4            5[   ] 5          6[   ] 6            7[   ] 7 

Q8.  

Q9.  EM MÉDIA, quanto tempo de atividade física MODERADA você faz POR DIA? 
 
_________ + _________ + _________ + _________ + _________ + _________ + _________ 
       2ª                   3ª                   4ª                    5ª                       6ª               SAB               DOM 

Q9.  

Q10.  QUAIS são essas atividades físicas? ONDE você faz? (listar por ordem de frequência semanal) 
 
Q10.1   ________________________  1[   ] Local Público       ²[   ] Local Privado  ONDE? _______________ 
Q10.2   ________________________  1[   ] Local Público       ²[   ] Local Privado  ONDE? _______________ 
Q10.3   ________________________  1[   ] Local Público       ²[   ] Local Privado  ONDE? _______________ 

Q10.  

Q11.  Em uma semana NORMAL, quantos dias você faz CAMINHADA no seu TEMPO LIVRE, por pelo menos 10 
MINUTOS SEGUIDOS? 
0[   ] 0 (pule para a questão Q14)      
1[   ] 1           ²[   ] 2           ³[   ] 3            4[   ] 4            5[   ] 5          6[   ] 6            7[   ] 7 

Q11.  

Q12.  EM MÉDIA, quanto tempo de CAMINHADA você faz POR DIA? 
 
_________ + _________ + _________ + _________ + _________ + _________ + _________ 
      2ª                   3ª                   4ª                    5ª                   6ª               SAB               DOM 

Q12.  

Q13.  ONDE você caminha?  
1[   ] Local Público       ²[   ] Local Privado            ONDE? _____________________ 

Q13.  

 
 BLOCO 3: ACONSELHAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

As próximas questões serão relacionadas ao aconselhamento para a prática de atividade física. Este aconselhamento é 
utilizado para auxiliar e orientar as pessoas a praticarem atividade física, contribuindo para melhorar suas condições de 
saúde. Com base nisso: 
Q14.  Durante o ÚLTIMO ANO, alguma vez que você esteve na Unidade Básica de Saúde, recebeu 

aconselhamento para praticar atividade física? (dicas, orientações sobre atividade física) 
0[   ] Não (pule para a questão Q25)     1[   ] Sim 

Q14.  

Q15.  Quantas vezes você recebeu o aconselhamento para ATIVIDADE FÍSICA no último ano? 
___________________________ vezes/ano 

Q15.  

Q16.  Qual foi o local do aconselhamento para ATIVIDADE FÍSICA? (marque todas as opções) Q16.  
 Q16.1 Consulta 0[   ] Não           1[   ] Sim Q16.1 
 Q16.2 Grupo em que participava na UBS 0[   ] Não           1[   ] Sim Q16.2 
 Q16.3 Sala de espera 0[   ] Não           1[   ] Sim Q16.3 
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 Q16.4 Onde verificou a pressão arterial 0[   ] Não           1[   ] Sim Q16.4 
 Q16.5 Visita domiciliar 0[   ] Não           1[   ] Sim Q16.5 
 Q16.6 Não sei 0[   ] Não           1[   ] Sim Q16.6 
Q17.  Qual foi o profissional que lhe aconselhou? (marque todas as opções) Q17.  
 Q17.1 Médico 0[   ] Não           1[   ] Sim Q17.1 
 Q17.2 Enfermeiro 0[   ] Não           1[   ] Sim Q17.2 
 Q17.3 Nutricionista 0[   ] Não           1[   ] Sim Q17.3 
 Q17.4 Psicólogo 0[   ] Não           1[   ] Sim Q17.4 
 Q17.5 Farmacêutico 0[   ] Não           1[   ] Sim Q17.5 
 Q17.6 Fisioterapeuta 0[   ] Não           1[   ] Sim Q17.6 
 Q17.7 Agente Comunitário de Saúde (ACS) 0[   ] Não           1[   ] Sim Q17.7 
Q18.  Com relação ao aconselhamento para a prática de atividade física, o profissional: (marque todas as 

opções) 
Q18.  

 Q18.1 Perguntou sobre seu nível de atividade física? (ex: o quanto você 
faz de atividade física por semana?) 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q18.1 

 Q18.2 Comentou sobre os benefícios da prática regular de atividade 
física?  

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q18.2 

 Q18.3 Comentou sobre as recomendações de atividade física para a 
saúde? (ex: tempo total/semana, frequência, intensidade, atividades) 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q18.3 

 Q18.4 Aconselhou com base nas SUAS características, recomendando 
frequência e intensidade específicas de atividade física? (ex: idade, sexo, 
condições de saúde) 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q18.4 

 Q18.5 Identificou os motivos que dificultam ou impedem que você 
realize atividade física? (ex: barreiras para a prática de atividade física) 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q18.5 

 Q18.6 Ofereceu alguma solução para auxiliar com as dificuldades? 0[   ] Não           1[   ] Sim Q18.6 
 Q18.7 Utilizou alguma estratégia (ex: visitas, ligações, mensagem de texto) 

para saber se você COMEÇOU a realizar atividade física A PARTIR DO 
ACONSELHAMENTO? 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q18.7 

 Q18.8 Utiliza alguma estratégia (ex: visitas, ligações, mensagem de texto) 
para saber se você ESTÁ REALIZANDO atividade física regularmente A 
PARTIR DO ACONSELHAMENTO? 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q18.8 

Q19.  O profissional aconselhou algum local específico para a prática de atividade física? 
0[   ] Não (pule para a questão Q21)    1[   ] Sim 

Q19.  

Q20.  Se sim, qual local ele aconselhou? (marque todas as opções) Q20.  

 Q20.1 Núcleo/centro de esporte e lazer 0[   ] Não           1[   ] Sim Q20.1 
 Q20.2 Praças e parques 0[   ] Não           1[   ] Sim Q20.2 
 Q20.3 Academias privadas / clubes 0[   ] Não           1[   ] Sim Q20.3 
 Q20.4 Academia ao ar livre 0[   ] Não           1[   ] Sim Q20.4 
 Q20.5 Quadras/canchas públicas 0[   ] Não           1[   ] Sim Q20.5 
 Q20.6 Pista de caminhada 0[   ] Não           1[   ] Sim Q20.6 
 Q20.7 Outros. Quais? _______________________       0[   ] Não           1[   ] Sim Q20.7 
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  BLOCO 4: ADESÃO AO ACONSELHAMENTO PARA ATIVIDADE FÍSICA 
Este bloco contém algumas perguntas referentes a sua adesão ao aconselhamento para atividade física, ou seja, se o 
aconselhamento foi importante ou não para você. 
APENAS PARA QUEM RECEBEU ACONSELHAMENTO PARA ATIVIDADE FÍSICA (BLOCO 3). 
PARA QUEM NÃO RECEBEU -> PULE PARA O PRÓXIMO BLOCO (BLOCO 5). 
Q21.  APÓS o aconselhamento, você diria que o seu nível de atividade física (a sua prática de atividade física):  

0[  ] Aumentou        1[   ] Permaneceu o mesmo       ²[   ]  Diminuiu 
Q21.  

Q22.  Após o aconselhamento, você diria que: (marque apenas uma opção) 
1[   ] Realiza todas as recomendações (pule para Q24) 
2[   ] Realizou todas as recomendações, mas agora parou 
3[   ] Realiza apenas algumas recomendações 
4[   ] Realizou algumas recomendações, mas agora parou 
5[   ] Não realizou nenhuma recomendação 

Q22.  

Q23.  Por que você não realizou e/ou parou todas as recomendações? (marque todas as opções) Q23.  
 Q23.1 Falta de tempo 0[   ] Não           1[   ] Sim Q23.1 
 Q23.2 Preguiça 0[   ] Não           1[   ] Sim Q23.2 
 Q23.3 Não ter local adequado 0[   ] Não           1[   ] Sim Q23.3 
 Q23.4 Lesão 0[   ] Não           1[   ] Sim Q23.4 
 Q23.5 Falta de dinheiro 0[   ] Não           1[   ] Sim Q23.5 
 Q23.6 Falta de companhia 0[   ] Não           1[   ] Sim Q23.6 
 Q23.7 Acha chato 0[   ] Não           1[   ] Sim Q23.7 
 Q23.8 Falta de segurança na rua 0[   ] Não           1[   ] Sim Q23.8 
 Q23.9 Outros, quais? ____________________________     0[   ] Não           1[   ] Sim Q23.9 

Q24.  Qual o PRINCIPAL motivo para você realizar atividade física? (MARCAR SÓ UMA) Q24.  
 Q24.1 O aconselhamento do profissional de saúde 0[   ] Não           1[   ] Sim Q24.1 
 Q24.2 Gostar de fazer atividade física 0[   ] Não           1[   ] Sim Q24.2 
 Q24.3 Achar a atividade física importante para a saúde 0[   ] Não           1[   ] Sim Q24.3 
 Q24.4 Para manter o peso 0[   ] Não           1[   ] Sim Q24.4 
 Q24.5 Outros, quais?  ______________________                 0[   ] Não           1[   ] Sim Q24.5 

 

BLOCO 5: ESTÁGIOS DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO PARA ATIVIDADE FÍSICA 
Agora vamos fazer algumas perguntas referentes a sua pratica de atividade física. 
Q25.  Você pratica atividade física regular? (3 x 50 min/sem; 5 x 30 min/sem -> TOTALIZAR 150min/sem) 

0[   ] Não (pule para a questão Q27)        1[   ] Sim 
Q25.  

Q26.  Começou há mais de 6 meses? 
0[   ] Não (pule para a questão Q29)        1[   ] Sim (pule para a questão Q29) 

Q26.  

Q27.  Pretende começar nos próximos 6 meses? 
0[   ] Não (pule para a questão Q29)        1[   ] Sim 

Q27.  

Q28.  Pretende começar nos próximos 30 dias? 
0[   ] Não                                                         1[   ] Sim 

Q28.  

 BLOCO 6: COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO 
Este bloco contém questões referentes ao tempo que você passa em comportamento sedentário, ou seja, o tempo que 
você passa sentado ou deitado, incluindo horários de trabalho, deslocamento e lazer. 
Agora eu gostaria que você pensasse só nas atividades que faz NOS DIAS DE SEMANA, SEM CONTAR SÁBADO E DOMINGO: 

Q29.  Você assiste televisão TODOS OU QUASE TODOS os dias? Q29.  
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0[   ] Não (pule para a questão Q31)     1[   ] Sim 
Q30.  Em um dia de semana NORMAL, quanto tempo em média POR DIA você assiste televisão sentado?  

_____ horas _____ minutos         
Q30.  

Q31.  Você usa computador na sua casa? 
0[   ] Não (pule para a questão Q33)     1[   ] Sim 

Q31.  

Q32.  Em um dia da semana NORMAL, quanto tempo em média POR DIA você usa computador na sua casa 
sentado? 
_____ horas _____ minutos 

Q32.  

Q33.  Você trabalha fora de casa? 
0[   ] Não (pule para a questão Q35)     1[   ] Sim 

Q33.  

Q34.  Em um dia de semana NORMAL, quanto tempo em média POR DIA você fica sentado no seu trabalho? 
_____ horas _____ minutos 

Q34.  

Q35.  Você faz algum curso técnico, faculdade ou outro curso?  
0[   ] Não (pule para a questão Q37)     1[   ] Sim 

Q35.  

Q36.  Em um dia de semana NORMAL, quanto tempo em média POR DIA você fica sentado no curso técnico, 
faculdade ou outro curso?  
_____ horas _____ minutos 

Q36.  

Q37.  Você anda de carro, ônibus ou moto TODOS ou QUASE TODOS os dias? 
0[   ] Não (pule para a questão Q39)     1[   ] Sim 

Q37.  

Q38.  Em um dia de semana NORMAL, quanto tempo em média, POR DIA você fica sentado no carro, ônibus ou 
moto? 
_____ horas _____ minutos 

Q38.  

 BLOCO 7: ACONSELHAMENTO PARA COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO 
As próximas questões serão relacionadas ao aconselhamento para a redução do comportamento sedentário. 
Comportamento sedentário se caracteriza pelos hábitos das pessoas em permanecer períodos sentados ou deitados, 
incluído horários de trabalho, deslocamento e lazer. 
Q39.  Durante o ÚLTIMO ANO, em alguma vez que você esteve na unidade básica de saúde, recebeu 

aconselhamento sobre comportamento sedentário? (para ficar menos tempo sentado?) 
0[   ] Não (pule para a questão Q47)     1[   ] Sim 

Q39.  

Q40.  Quantas vezes você recebeu o aconselhamento para reduzir o comportamento sedentário no último 
ano? 
___________________________ vezes/ano 

Q40.  

Q41.  Qual foi o local do aconselhamento? (marque todas as opções) Q41.  
 Q41.1 Consulta 0[   ] Não           1[   ] Sim Q41.1 
 Q41.2 Grupo em que participava na UBS 0[   ] Não           1[   ] Sim Q41.2 
 Q41.3 Sala de espera 0[   ] Não           1[   ] Sim Q41.3 
 Q41.4 Onde verificou a pressão arterial 0[   ] Não           1[   ] Sim Q41.4 
 Q41.5 Visita domiciliar 0[   ] Não           1[   ] Sim Q41.5 
 Q41.6 Não sei 0[   ] Não           1[   ] Sim Q41.6 
Q42.  Qual foi o profissional que lhe aconselhou? (marque todas as opções) Q42.  
 Q42.1 Médico 0[   ] Não           1[   ] Sim Q42.1 
 Q42.2 Enfermeiro 0[   ] Não           1[   ] Sim Q42.2 
 Q42.3 Nutricionista 0[   ] Não           1[   ] Sim Q42.3 
 Q42.4 Psicólogo 0[   ] Não           1[   ] Sim Q42.4 
 Q42.5 Farmacêutico 0[   ] Não           1[   ] Sim Q42.5 
 Q42.6 Fisioterapeuta 0[   ] Não           1[   ] Sim Q42.6 
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 Q42.7 Agente Comunitário de Saúde 0[   ] Não           1[   ] Sim Q42.7 
Q43.  Com relação ao aconselhamento sobre o tempo em comportamento sedentário, o profissional: (marque 

todas as opções) 
Q43.  

 Q43.1 Perguntou sobre o tempo que você passa em comportamento 
sedentário (tempo sentado) ? 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q43.1 

 Q43.2 Comentou sobre os benefícios de evitar o comportamento 
sedentário? (ex: evitar ficar muito tempo sentado no trabalho) 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q43.2 

 Q43.3 Comentou sobre as recomendações para comportamento 
sedentário? (ex: evitar ficar muito tempo sentado no trabalho) 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q43.3 

 Q43.4 Aconselhou com base nas suas características e atividades diárias, 
maneiras de evitar o comportamento sedentário? (ex: no trabalho) 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q43.4 

 Q43.5 Identificou os motivos que dificultam ou impedem que você evite 
o comportamento sedentário? (ex: só pode trabalhar sentado) 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q43.5 

 Q43.6 Ofereceu alguma solução para auxiliar com estas dificuldades? 0[   ] Não           1[   ] Sim Q43.6 
 Q43.7 Utilizou alguma estratégia (ex: visitas, ligações, mensagem de 

texto) para saber se você COMEÇOU a realizar as recomendações A 
PARTIR DO ACONSELHAMENTO? 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q43.7 

 Q43.8 Utiliza alguma estratégia (ex: visitas, ligações, mensagem de texto) 
para saber se você ESTÁ REALIZANDO as recomendações A PARTIR DO 
ACONSELHAMENTO? 

0[   ] Não           1[   ] Sim 
Q43.8 

BLOCO 8: ADESÃO AO ACONSELHAMENTO PARA EVITAR O COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO 
Este bloco contém algumas perguntas referentes a sua adesão ao aconselhamento para reduzir o tempo em 
comportamento sedentário, ou seja, se o aconselhamento foi importante ou não para você. 
APENAS PARA QUEM RECEBEU ACONSELHAMENTO PARA COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO (BLOCO 7).  
PARA QUEM NÃO RECEBEU -> PULE PARA O PRÓXIMO BLOCO (BLOCO 9). 
Q44.  APÓS o aconselhamento, você diria que seu tempo em comportamento sedentário:  

0[  ] Aumentou           1[   ] Permaneceu o mesmo         ²[   ] Diminuiu 
Q44.  

Q45.  Após o aconselhamento, você diria que: (marque apenas uma opção) 
1[   ] Realiza todas as recomendações  (pule para o próximo bloco (bloco 9)) 
2[   ] Realizou todas as recomendações, mas agora parou 
3[   ] Realiza apenas algumas recomendações 
4[   ] Realizou algumas recomendações, mas agora parou 
5[   ] Não realizou nenhuma recomendação 

Q45.  

Q46.  Por que você não realizou/parou todas as recomendações? (marque todas as opções) Q46.  
 Q46.1 Falta de tempo 0[   ] Não           1[   ] Sim Q46.1 
 Q46.2 Preguiça 0[   ] Não           1[   ] Sim Q46.2 
 Q46.3 Falta de entendimento do conceito 0[   ] Não           1[   ] Sim Q46.3 
 Q46.4 Não ter situação adequada / trabalho não permite 0[   ] Não           1[   ] Sim Q46.4 
 Q46.5 Não consegue 0[   ] Não           1[   ] Sim Q46.5 
 Q46.6 Outros, quais?  ______________________                 0[   ] Não           1[   ] Sim Q46.6 

  BLOCO 9: ESTÁGIOS DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO PARA COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO 
Agora, vamos fazer algumas perguntas referentes ao tempo que você passa em comportamento sedentário. 
Q47.  Você evita permanecer sentado/deitado por muito tempo? 

0[   ] Não (pule para a questão Q49)        1[   ] Sim 
Q47.  

Q48.  Você faz isso há mais de 6 meses? 
0[   ] Não (pule para a questão Q51)        1[   ] Sim (pule para a questão Q51) 

Q48.  
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Q49.  Você pretende evitar ficar muito tempo sentado / deitado nos próximos 6 meses? 
0[   ] Não (pule para a questão Q51)        1[   ] Sim  

Q49.  

Q50.  Você pretende evitar ficar muito tempo sentado / deitado nos próximos 30 dias? 
0[   ] Não                                                         1[   ] Sim 

Q50.  

 
BLOCO 10: QUALIDADE DE VIDA 

Agora vamos falar sobre a sua percepção sobre aspectos da sua vida. PENSE NAS DUAS ÚLTIMAS SEMANAS. 
Q51.  O que você acha da sua qualidade de vida?  

1[   ] Muito ruim    2[   ] Ruim    3[   ] Nem ruim/nem boa      4[   ] Boa    5[   ] Muito boa 
Q51.  

Q52.  Você está satisfeito com a sua saúde? 
1[   ] Muito insatisfeito         2[   ] Insatisfeito        3[   ] Nem satisfeito/nem insatisfeito       
4[   ] Satisfeito                        5[   ] Muito satisfeito 

Q52.  

Q53.  Você tem disposição para as atividades do seu dia-a-dia? 
1[   ] Nada     2[   ] Muito pouco    3[   ] Médio      4[   ] Muito     5[   ] Completamente 

Q53.  

Q54.  Você está satisfeito com a sua capacidade de desempenhar as atividades do dia-a-dia? 
1[   ] Muito insatisfeito         2[   ] Insatisfeito        3[   ] Nem satisfeito/nem insatisfeito       
4[   ] Satisfeito                        5[   ] Muito satisfeito 

Q54.  

Q55.  Você está satisfeito consigo mesmo?  
1[   ] Muito insatisfeito         2[   ] Insatisfeito        3[   ] Nem satisfeito/nem insatisfeito       
4[   ] Satisfeito                        5[   ] Muito satisfeito 

Q55.  

Q56.  Você está satisfeito com suas relações pessoais? (amigos, parentes, conhecidos e colegas)? 
1[   ] Muito insatisfeito         2[   ] Insatisfeito        3[   ] Nem satisfeito/nem insatisfeito       
4[   ] Satisfeito                        5[   ] Muito satisfeito 

Q56.  

Q57.  Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 
1[   ] Nada     2[   ] Muito pouco    3[   ] Médio      4[   ] Muito     5[   ] Completamente 

Q57.  

Q58.  Você está satisfeito com as condições do lugar onde mora? 
1[   ] Muito insatisfeito         2[   ] Insatisfeito        3[   ] Nem satisfeito/nem insatisfeito       
4[   ] Satisfeito                        5[   ] Muito satisfeito 

Q58.  

       
BLOCO 11: APOIO SOCIAL PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

Agora vamos falar sobre o apoio social que você recebe para a prática de atividade física: 
Nos últimos 3 meses, com que frequência alguém que MORA COM VOCÊ...(que dorme e faz refeições na mesma casa) 
Q59.  FEZ CAMINHADA com você? 

0[  ] Nunca               1[   ] Ás vezes              ²[   ] Sempre 
Q59.  

Q60.  Te CONVIDOU para caminhar? 
0[  ] Nunca               1[   ] Ás vezes              ²[   ] Sempre 

Q60.  

Q61.  Te INCENTIVOU a caminhar? 
0[  ] Nunca               1[   ] Ás vezes              ²[   ] Sempre 

Q61.  

Q62.  FEZ exercícios de intensidade MODERADA OU VIGOROSA com você? 
0[  ] Nunca               1[   ] Ás vezes              ²[   ] Sempre 

Q62.  

Q63.  Te CONVIDOU a fazer exercícios de intensidade MODERADA OU VIGOROSA? 
0[  ] Nunca               1[   ] Ás vezes              ²[   ] Sempre 

Q63.  

Q64.  Te INCENTIVOU a fazer exercícios de intensidade MODERADA OU VIGOROSA? 
0[  ] Nunca               1[   ] Ás vezes              ²[   ] Sempre 

Q64.  

Nos últimos 3 meses, com que frequência algum AMIGO...(qualquer pessoa que NÃO more na casa, mesmo que seja parente) 
Q65.  FEZ CAMINHADA com você? 

0[  ] Nunca               1[   ] Ás vezes              ²[   ] Sempre 
Q65.  
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Q66.  Te CONVIDOU para caminhar? 
0[  ] Nunca               1[   ] Ás vezes              ²[   ] Sempre 

Q66.  

Q67.  Te INCENTIVOU a caminhar? 
0[  ] Nunca               1[   ] Ás vezes              ²[   ] Sempre 

Q67.  

Q68.  FEZ exercícios de intensidade MODERADA OU VIGOROSA com você? 
0[  ] Nunca               1[   ] Ás vezes              ²[   ] Sempre 

Q68.  

Q69.  Te CONVIDOU a fazer exercícios de intensidade MODERADA OU VIGOROSA? 
0[  ] Nunca               1[   ] Ás vezes              ²[   ] Sempre 

Q69.  

Q70.  Te INCENTIVOU a fazer exercícios de intensidade MODERADA OU VIGOROSA? 
0[  ] Nunca               1[   ] Ás vezes              ²[   ] Sempre 

Q70.  

BLOCO 12: AUTOEFICÁCIA PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 
As questões abaixo estão relacionadas ao quanto você se sente capaz de realizar atividade física mediante algumas 
condições. Não existem respostas erradas. Por favor, assinale apenas uma opção para cada questão. 
Nesta seção, considere somente a CAMINHADA que você faz no seu TEMPO LIVRE. 
Q71.  Você consegue fazer caminhada quando está cansado? 0[   ] Não          1[   ] Sim      Q71.  
Q72.  Você consegue fazer caminhada quando está de mau humor? 0[   ] Não          1[   ] Sim      Q72.  
Q73.  Você consegue fazer caminhada quando está sem tempo? 0[   ] Não          1[   ] Sim      Q73.  
Q74.  Você consegue fazer caminhada quando está de férias? 0[   ] Não          1[   ] Sim      Q74.  
Q75.  Você consegue fazer caminhada quando está muito frio?  0[   ] Não          1[   ] Sim      Q75.  
Agora, considere as atividades físicas de intensidade MODERADA E/OU VIGOROSA (ex: correr, nadar, pedalar, jogar vôlei, 
futebol). NÃO INCLUA A CAMINHADA. 
Q76.  Você consegue fazer AFMV quando está cansado? 0[   ] Não          1[   ] Sim      Q76.  
Q77.  Você consegue fazer AFMV quando está de mau humor? 0[   ] Não          1[   ] Sim      Q77.  
Q78.  Você consegue fazer AFMV quando está sem tempo? 0[   ] Não          1[   ] Sim      Q78.  
Q79.  Você consegue fazer AFMV quando está de férias? 0[   ] Não          1[   ] Sim      Q79.  
Q80.  Você consegue fazer AFMV quando está frio? 0[   ] Não          1[   ] Sim      Q80.  
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BLOCO 13: BARREIRAS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 
Agora vamos realizar perguntas sobre as possíveis barreiras para a pratica de atividade física, ou seja, os fatores do seu 
dia-a-dia que impossibilitam que você faça atividade física regularmente. 
Q81.  Com que frequência os fatores abaixo listados DIFICULTAM sua prática de ATIVIDADE FÍSICA? Q81.  
 Q81.1 Falta de dinheiro Q81.1 

1[   ] Sempre             2[   ] Quase sempre ³[   ] Ás vezes 4[   ] Raramente 5[   ] Nunca 
 Q81.2 Sente-se muito cansado Q81.2 

1[   ] Sempre             2[   ] Quase sempre ³[   ] Ás vezes 4[   ] Raramente 5[   ] Nunca 
 Q81.3 Falta de companhia Q81.3 

1[   ] Sempre             2[   ] Quase sempre ³[   ] Ás vezes 4[   ] Raramente 5[   ] Nunca 
 Q81.4 Falta de tempo Q81.4 

1[   ] Sempre             2[   ] Quase sempre ³[   ] Ás vezes 4[   ] Raramente 5[   ] Nunca 
 Q81.5 Tem alguma lesão/ doença Q81.5 

1[   ] Sempre             2[   ] Quase sempre ³[   ] Ás vezes 4[   ] Raramente 5[   ] Nunca 
  Q81.6 Medo de lesionar-se Q81.6 

1[   ] Sempre             2[   ] Quase sempre ³[   ] Ás vezes 4[   ] Raramente 5[   ] Nunca 
 Q81.7 Não gosta de exercício Q81.7 

1[   ] Sempre             2[   ] Quase sempre ³[   ] Ás vezes 4[   ] Raramente 5[   ] Nunca 
 Q81.8 Sente-se velho Q81.8 

1[   ] Sempre             2[   ] Quase sempre ³[   ] Ás vezes 4[   ] Raramente 5[   ] Nunca 
 

 BLOCO 14: CONHECIMENTO DOS LOCAIS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E 
 ATIVIDADES OFERTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

As próximas questões serão relacionadas ao seu conhecimento em relação aos locais para a prática de atividade de física 
próximo a sua residência, e as atividades oferecidas pelo centro de esporte e lazer mais próximo da sua casa.  
Q82.  MESMO QUE VOCÊ NÃO VÁ, quanto tempo você levaria para ir caminhando até o __________ MAIS 

PRÓXIMO da sua residência? 
Q82.  

  
¹1-5 
min 

²6-10 
min 

³11-20 
min 

421-30 
min 

5+ 30 

0Não 
existe/ 
não sabe 

 

 Q82.1 Parque       Q82.1 
 Q82.2 Praça       Q82.2 
 Q82.3 Centro/núcleo de esporte e lazer       Q82.3 
 Q82.4 Academia de ginástica (privado/pago)        Q82.4 
 Q82.5 Academia ao ar livre (terceira idade)       Q82.5 
 Q82.6 Ciclovia       Q82.6 
 Q82.7 Pista de caminhada       Q82.7 
 Q82.8 Quadra Esportiva/cancha       Q82.8 

Q83.  Qual é o centro/núcleo de esporte e lazer MAIS PRÓXIMO DA SUA RESIDÊNCIA? 
___________________________________________________ 

Q83.  

Q84.  Você conhece alguma modalidade de atividade física oferecida neste centro/núcleo? (nome do 
centro/núcleo da questão anterior)? 
0[   ] Não (pule para a questão Q86)    1[   ] Sim   

Q84.  

Q85.  Por exemplo, você conhece a atividade de: (já ouviu falar? NÃO precisa ter praticado) MARCAR TODAS Q85.  
 Q85.1 Iniciação Esportiva (7 aos 11 anos) 0[   ] Não        1[   ] Sim      Q85.1 
 Q85.2 Modalidades coletivas (futsal, handebol, vôlei e basquete) 0[   ] Não        1[   ] Sim      Q85.2 
 Q85.3 Atletismo ou mini-atletismo 0[   ] Não        1[   ] Sim      Q85.3 
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 Q85.4 Ginástica aeróbica e ritmos 0[   ] Não        1[   ] Sim      Q85.4 
 Q85.5 Treinamento Funcional 0[   ] Não        1[   ] Sim      Q85.5 
 Q85.6 Corrida de Rua 0[   ] Não        1[   ] Sim      Q85.6 
 Q85.7 Lutas 0[   ] Não        1[   ] Sim      Q85.7 
 Q85.8 Atividades para terceira idade 0[   ] Não        1[   ] Sim      Q85.8 
 Q85.9 Outros, quais? _______________________________ 0[   ] Não        1[   ] Sim      Q85.9 

 

BLOCO 15: UTILIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER 
As próximas questões são relacionadas ao padrão de uso do(s) centro/núcleo(s) de esporte e lazer, pelo usuário da 
Unidade Básica de Saúde. 
Q86.  Durante o ÚLTIMO ANO, você frequentou o centro/núcleo para realizar atividade física _____________ 

(Centro/núcleo de esporte e lazer indicado na Q83)? 
 
 0[   ] Não (pule para a questão Q90)                                                        1[   ] Sim 

Q86. 

Q87.  
 

Quantas VEZES o(a) senhor(a) foi ao _____________________________ ( Centro/núcleo de esporte e lazer 
indicado na Q83) no ÚLTIMO ANO, para realizar atividade física? 
 
0[      ] Algumas vezes no ano                    3[      ] 2 vezes por semana                        6[      ] 5 vezes por semana      
1[      ] Algumas vezes por mês                  4[      ] 3 vezes por semana                        7[      ] 6 vezes por semana         
2[      ] 1 vez por semana                             5[      ] 4 vezes por semana                        8[      ] 7 vezes por semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Q87. 
 

Q88.  Em um DIA NORMAL, quando o(a) senhor(a) vai ao ____________________ (Centro/núcleo de esporte e 
lazer indicado na Q83), por QUANTO TEMPO permanece fazendo atividades físicas no local? 
 
Horas _______            Minutos _______ 

Q88. 
 
 

Q89.  
  

Qual a ATIVIDADE FÍSICA PRINCIPAL que você realiza no ____________________ (Centro/núcleo de 
esporte e lazer indicado na Q83)? (MARQUE APENAS UMA OPÇÃO) 
                                                                                                              
1[      ]Levar/acompanhar os filhos     5[      ] Corrida                                     9[      ] Atividades./aulas no  ginásio   
2[      ]Passear com o cachorro            6[      ] Andar de bicicleta                 10[      ] Esportes na quadra       
3[      ] Alongamento                              7[      ] Andar de skate/patins         11[      ] Exercícios na AAL 
4[      ] Caminhada                                  8[      ] Ginástica                                12[      ] Outra. Qual? ___________                                                                                                                                                                                              

Q89. 
 
 
 

Q90.   Durante o ÚLTIMO ANO, você frequentou algum OUTRO núcleo de esporte e lazer que não seja o relatado 
anteriormente, para realizar atividade física? 
 
0[   ]Não (pule para a questão Q95)           1[   ]Sim 

Q90. 
 

Q91.  Qual o NOME do centro/núcleo? ____________________________________________ Q91. 
Q92.  
 

Quantas VEZES o(a) senhor(a) foi ao _____________________________ (centro/núcleo de esporte e lazer 
indicado na Q91) no ÚLTIMO ANO, para realizar atividade física? 
 
0[      ] Algumas vezes no ano                    3[      ] 2 vezes por semana                        6[      ] 5 vezes por semana      
1[      ] Algumas vezes por mês                  4[      ] 3 vezes por semana                        7[      ] 6 vezes por semana         
2[      ] 1 vez por semana                             5[      ] 4 vezes por semana                        8[      ] 7 vezes por semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Q92. 

Q93.  Em um DIA NORMAL, quando o(a) senhor(a) vai ao ____________________ (Centro/núcleo de esporte e 
lazer indicado na Q91), por QUANTO TEMPO permanece fazendo atividades físicas no local? 
 
Horas _______            Minutos _______ 

Q93. 

Q94.  
 

Qual a ATIVIDADE FÍSICA PRINCIPAL que você realiza no ____________________ (centro/núcleo de 
esporte e lazer indicado na Q91)? (MARQUE APENAS UMA OPÇÃO) 
1[      ]Levar/acompanhar os filhos     5[      ] Corrida                                     9[      ] Atividades./aulas no  ginásio   
2[      ]Passear com o cachorro            6[      ] Andar de bicicleta                 10[      ] Esportes na quadra       
3[      ] Alongamento                              7[      ] Andar de skate/patins         11[      ] Exercícios na AAL 
4[      ] Caminhada                                  8[      ] Ginástica                                12[      ] Outra. Qual? ___________                                

Q94. 



 
11 

 

BLOCO 16: CONHECIMENTO DO PROGRAMA CIDADE ATIVA – CIDADE SAUDÁVEL 
Este bloco se refere ao conhecimento do programa Cidade Ativa – Cidade Saudável, promovido pela SEMEL. 
Q95.  Você CONHECE alguma destas atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer?   Q95.  

 Q95.1 Atividades nos núcleos de esporte e lazer                 0[   ] Não        1[   ] Sim Q95.1 
 Q95.2 Ônibus do Lazer 0[   ] Não        1[   ] Sim Q95.2 
 Q95.3 Eventos dos esportes de rendimento (jogos) 0[   ] Não        1[   ] Sim Q95.3 
 Q95.4 Programa Ginástica Aeróbica e Ritmos 0[   ] Não        1[   ] Sim Q95.4 
 Q95.5 Festival Cidade Ativa Cidade Saudável 0[   ] Não        1[   ] Sim Q95.5 
 Q95.6 Copa São José de Futsal 0[   ] Não        1[   ] Sim Q95.6 
 Q95.7 Corridas de rua/caminhadas e passeios ciclísticos   0[   ] Não        1[   ] Sim Q95.7 
 Q95.8 Outros, quais? _______________________________ 0[   ] Não        1[   ] Sim Q95.8 

Q96.  Você CONHECE está logo? (mostrar logo na prancheta) 
0[   ] Não                1[   ] Sim 

Q96.  

Q97.  Você CONHECE o programa Cidade Ativa – Cidade Saudável? 
0[   ] Não (pule para a questão Q99)     1[   ] Sim 

Q97.  

Q98.  Como você conheceu o programa? Q98.  
 Q98.1 Mídias sociais                       0[   ] Não        1[   ] Sim Q98.1 
 Q98.2 Material impresso (flyer/banner/faixa) 0[   ] Não        1[   ] Sim Q98.2 
 Q98.3 Rádio/TV/Jornal 0[   ] Não        1[   ] Sim Q98.3 
 Q98.4 Orientação profissional 0[   ] Não        1[   ] Sim Q98.4 
 Q98.5 Outros, quais? _______________________________ 0[   ] Não        1[   ] Sim Q98.5 

BLOCO 17: DADOS DE SAÚDE 
Neste bloco, vamos realizar algumas perguntas sobre sua saúde. 
Q99.  Algum médico já disse que você tem... Q99.  
 Q99.1 Pressão Alta? 0[   ] Não          1[   ] Sim          2[   ] Não lembra   Q99.1 
 Q99.2 Diabetes? 0[   ] Não          1[   ] Sim          2[   ] Não lembra   Q99.2 
 Q99.3 Dislipidemia? 0[   ] Não          1[   ] Sim          2[   ] Não lembra    Q99.3 
 Q99.4 Doença arterial coronariana? 0[   ] Não          1[   ] Sim          2[   ] Não lembra    Q99.4 
 Q99.5 Problemas relacionados a circulação (varizes)? 0[   ] Não           1[   ] Sim          2[   ] Não lembra   Q99.5 
 Q99.6 Osteoporose, fraqueza nos ossos? 0[   ] Não          1[   ] Sim           2[   ] Não lembra   Q99.6 
 Q99.7 Doença pulmonar? 0[   ] Não          1[   ] Sim           2[   ] Não lembra   Q99.7 
 Q99.8 Depressão? 0[   ] Não          1[   ] Sim           2[   ] Não lembra   Q99.8 

Q100.  Você faz uso CONTÍNUO de algum medicamento? (não incluir anticoncepcionais, polivitamínicos) 
0[   ] Não (pule para a questão Q102)    1[   ] Sim  

Q100.  

Q101.  Quantos? __________ (não incluir anticoncepcionais, polivitamínicos) Q101.  
Q102.  Qual seu peso (kg)? _________ Q102.  
Q103.  Qual sua altura (m)? ________ Q103.  
Q104.  Você fuma? 

0[   ] Não (pule para a questão Q106)     1[   ] Sim 
Q104.  

Q105.  Há quanto tempo você fuma? 
__________meses _________ anos 

Q105.  

Q106.  EM MÉDIA, quantas vezes você esteve na UBS no último ano? 
____________ vezes/ano 

Q106.  

Q107.  Qual o tempo médio que você fica NA UBS (sem incluir a consulta)? (sala de espera, outras atividades) 
_____ horas _____ minutos 
 

Q107.  
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Q108.  Qual o tempo MÉDIO que você fica NA CONSULTA? 
_____ horas _____ minutos 

Q108.  

Q109.  Quais foram os motivos das suas vindas na UBS durante o último ano? Q109.  
 Q109.1 Consultar 0[   ] Não           1[   ] Sim Q109.1 
 Q109.2 Vacinação 0[   ] Não           1[   ] Sim Q109.2 
 Q109.3 Retirar remédios 0[   ] Não           1[   ] Sim Q109.3 
 Q109.4 Exames de rotina 0[   ] Não           1[   ] Sim Q109.4 
 Q109.5 Outros – Qual? 0[   ] Não           1[   ] Sim Q109.5 

Q110.  Com qual profissional você costuma consultar?  Q110.  
 Q110.1 Médico 0[   ] Não           1[   ] Sim Q110.1 
 Q110.2 Enfermeiro 0[   ] Não           1[   ] Sim Q110.2 
 Q110.3 Nutricionista 0[   ] Não           1[   ] Sim Q110.3 
 Q110.4 Psicólogo 0[   ] Não           1[   ] Sim Q110.4 
 Q110.5 Farmacêutico 0[   ] Não           1[   ] Sim Q110.5 
 Q110.6 Fisioterapeuta 0[   ] Não           1[   ] Sim Q110.6 
 Q110.7 Agente Comunitário de Saúde 0[   ] Não           1[   ] Sim Q110.7 

BLOCO 18: DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

Q111.  Sexo (observar):       1[   ] Masculino     2[   ] Feminino Q111.  
Q112.  Data de nascimento: ______/______/_________ Q112.  
Q113.  Cor da pele (observar):  

0[   ] Branca     1[   ] Preta     ²[   ] Amarela      ³[   ] Parda      4[   ] Indígena  
Q113.  

Q114.  Estado civil? 
1[   ] Solteiro(a)     2[   ] Casado(a)/união estável     ³[   ] Divorciado(a)/ viúvo(a) 

Q114.  

Q115.  Qual sua profissão? 
____________________________________________________________ 

Q115.  

Q116.  Qual seu nível de escolaridade? 
1[   ] Analfabeto/fundamental 1 incompleto     2[   ] Fundamental 1 completo/ Fundamental 2 incompleto      
³[   ] Fundamental 2 completo/ Médio incompleto     4[   ] Médio Completo/Superior incompleto     
5[   ] Superior Completo 

Q116.  

Q117.  Quantos destes itens você possui em casa: Q117.  
 Q117.1 Banheiros (existência de vaso sanitário) ________________ banheiros Q117.1 
 Q117.2 Automóveis ________________ automóveis Q117.2 
 Q117.3 Motocicleta ________________ motocicletas Q117.3 
 Q117.4 Microcomputador ________________ microcomputador Q117.4 

 Q117.5 Lava louça ________________ lava louça Q117.5 
 Q117.6 Geladeira ________________geladeira Q117.6 
 Q117.7 Freezer ________________ freezer Q117.7 
 Q117.8 Lava roupa ________________ lava roupa Q117.8 
 Q117.9 DVD ________________ DVD Q117.9 
 Q117.10 Micro-ondas ________________ Micro-ondas Q117.10 
 Q117.11 Secadora de roupa ________________ Secadoras Q117.11 

Q118.  Você tem empregado(a) doméstico? (que dorme na casa) 
0[   ] Não (pule para a Q120)     1[   ] Sim    

Q118.  

Q119.  Se sim, quantos empregados(as) você tem? 
0[ 0 ]        1[ 1 ]       ²[ 2 ]         ³[ 3  ]        4[ 4 ou mais ]     

Q119.  
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Q120.  Quantas pessoas moram com você? 
0[ 0 ]        1[ 1 ]       ²[ 2 ]         ³[ 3 ]        4[ 4 ou mais ]     

Q120.  

Q121.  Qual o nível de escolaridade da pessoa responsável pela parte financeira em sua casa? (perguntar 
quem é o responsável financeiro primeiro / quem ganha mais) 
1[   ] Analfabeto/fundamental 1 incompleto     2[   ] Fundamental 1 completo/ Fundamental 2 incompleto      
³[   ] Fundamental 2 completo/ Médio incompleto     4[   ] Médio Completo/Superior incompleto     
5[   ] Superior Completo 

Q121.  

Q122.  Em sua casa você possui água encanada? 0[   ] Não                1[   ] Sim    Q122.  
Q123.  A rua da sua casa é pavimentada/asfaltada? 0[   ] Não                1[   ] Sim    Q123.  
Q124.  Você possui bicicleta em condições de uso?  0[   ] Não                1[   ] Sim    Q124.  

 
Q125.  Rua: (Escrever o nome completo, SEM ABREVIAÇÕES) Q125.  

Q126.  Nº: Q126.  
Q127.  Complemento: 0[   ]  Casa     1[   ] Apartamento      ²[   ]  Sobrado Q127.  

Q128.  Bairro: Q128.  
Q129.  CEP: Q129.  

Q130.  Há quanto tempo você mora nesse endereço?        ______ anos _____meses Q130.  

Q131.  Telefone para contato (celular e fixo, se houver):  Q131.  

Q132.  Email:  Q132.  

 HORÁRIO FINAL:   
 


