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Recomendações para a prática de exercício 
físico regular em indivíduos com fatores de 
risco cardiovascular
Apesar dos benefícios do exercício físico como coadjuvante na prevenção de DCV’s, grande parte da população continua 
inativa e o sedentarismo é o fator de risco mais prevalente no Brasil. Será a falta de informação responsável por esse alto 
número de indivíduos sedentários? Ou será que sofre influências de outros determinantes do exercício físico regular? 
Neste estudo buscou-se identificar se há recomendação para a prática de ERF, quem recomenda e qual atividade física é 
recomendada para estes indivíduos. Participaram voluntariamente deste estudo 65 usuários de uma Unidade Básica de 
Saúde do município de São Paulo; irregularmente ativos ou sedentários; com idade entre 18 e 65 anos; de ambos os se-
xos; portador de um ou mais fatores de risco para DCV’s. Foi considerado apenas o exercício físico realizado no momento 
de lazer. A população entrevistada pertencia em sua maioria ao sexo feminino, com idade entre 31 e 50 anos, com o 2° 
grau completo, renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos, as profissões mais encontradas foram a de vendedor e empre-
gada doméstica. Apesar de não realizarem exercício físico regular 67,7% receberam recomendação para a prática, sendo 
que 41,9% das recomendações foram feitas por médicos. A caminhada foi recomendada para 64,6% da amostra. Conclui-
se que apenas a recomendação ou o conhecimento dos benefícios do EFR não foram suficientes para sua realização. O 
aconselhamento médico para a prática não deve ser utilizado como recurso isolado, deve estar associado a outras mudan-
ças: condicões socioeconômicas, espaço físico e relação médico-paciente.
Descritores: exercício físico, sedentarismo, recomendação médica.

Although the benefits of the physical exercise as supporting in the prevention of cardiovascular disease, great part of the 
population continues inactive and the sedentarism is the factor of more prevalent risk in Brazil. Is the lack of information 
responsible for this high number of sedentary? Or would have influences from other determinants of EFR, for example: 
personal interest, time available, fear, age, socioeconomic level, family, culture, social climate, available to local practice, 
among others. Therefore sought to identify if there are recommendations for practice ERF, who recommends and what 
physical activity is recommended for this kind of person? 65 users of a Basic Unit of Health  in São Paulo city, São Paulo, 
Brazil, had voluntarily participated in this study; inactive or sedentary person; between 18 and 65 years old; of both sexes; 
carrier of one or more factors of risk for cardiovascular disease. The only exercise considered was done in the leisure 
time. The interviewed population belonged in its majority to the female sex, between 31 and 50 years, high school degree, 
familiar income between 1 and 3 minimum wages. The most common professions was salesman and the house servant.  
Although not performing regular exercise, 67.7% received a recommendation for practice, and 41.9% of recommendations 
were made by doctors. Walking was recommended for 64.6% of the sample. It is concluded that only the recommenda-
tion or the knowledge of the benefits of EFR were not sufficient for its completion. The medical advice for the practice 
should not be used as an isolated resource, but it should be linked to other changes: socioeconomic condition, con-
text in the physical space, doctor-patient relationship.
Descriptors: physical exercise, sedentarism, medical recommendation.

A pesar de los beneficios del ejercicio físico como un complemento en la prevención del DCV, gran parte de la población 
permanece inactiva y el sedentarismo es el factor de riesgo más prevalente en Brasil. ¿La falta de información es respon-
sable de este elevado número de individuos sedentarios? ¿O sufri influencias de otros determinantes del ejercicio regular? 
Este estudio buscó determinar si existe una recomendación para la práctica de EF, quien recomienda y qué actividad física 
se recomienda para estas personas. Voluntariamente participaran de este estudio 65 usuarios de una unidad de salud bási-
ca en el municipio de São Paulo; São Paulo/Brasil, irregularmente activo o sedentario; edad entre 18 y 65 años; ambos se-
xos; portador de uno o más factores de riesgo para DCV’s. Se consideró sólo ejercicio celebrado en el tiempo de ocio. La 
población entrevistada en su mayoría eran mujeres, entre 30 y 50 años, con el 2° grado escolar,  renda  familiar entre 1 a 3 
salarios mínimos. La mayoría de las ocupaciones encontradas eran de vendedor y de empleada domestica. A pesar de que 
no emprendian el ejercicio regular, 67,7% recibian recomendación a la práctica, siendo que los médicos hicieron 41,9% de 
recomendaciones. La caminata fue recomendada para el 64,6% de la muestra. Se concluye que sólo la recomendación o 
conocimiento de los beneficios de EFR no fueron suficientes para su realización. Consejos médicos para el EFR no deben 
ser el único recurso, pero debe estar asociado con otros cambios: condiciones socioeconómicas, espacio físico y la relaci-
ón médico-paciente. 
Descriptores: ejercicio físico, sedentários, recomendación médica. 
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INTRODUÇÃO

A prática de exercícios físicos auxilia na prevenção e reabi-
litação das DCV’s1-4. O exercício físico regular (EFR) atua 

reduzindo a pressão arterial sistólica e diastólica5 diminuin-
do os níveis de triglicerídeos e aumentando níveis de HDL-
colesterol6, prevenindo ou reduzindo o peso corporal quando 
associado a reeducação alimentar7 aumentando a captação de 
glicose pelos músculos esqueléticos, independente de insuli-
na8, reduzindo o estresse9 e melhorando do condicionamento 
físico reduzindo a sobrecarga cardíaca10. Homens e mulheres 
sedentários tem uma probabilidade duas vezes maior de sofrer 
um ataque cardíaco fatal do que seus congêneres fi sicamente 
mais ativos. A manutenção da aptidão aeróbia por toda a vida 
também proporciona uma proteção importante contra os fato-
res de risco para DCV´s e a ocorrência de doenças11.

O sedentarismo parece ser um dos mais importantes fato-
res de risco cardiovascular nas sociedades modernas, sendo 
mais prevalente no Estado de São Paulo (69%) do que o fumo 
(38%), a hipertensão arterial (22%), a obesidade (18%) e o 
alcoolismo (8%)12. 

Estudo, realizado em 1995 e publicado em 2000, mostra que 
a prevalência do sedentarismo continua elevada na cidade de 
São Paulo, pois, apenas 31,3%, dentre as 1000 pessoas entrevis-
tadas, praticavam atividade física13.

Nos anos de 1996 e 1997, 11.033 indivíduos com 20 anos 
ou mais foram questionados quanto ao nível de atividade fí-
sica realizada: somente 13% referiram realizar no mínimo 
30 minutos de atividade física (AF) um dia da semana ou 
mais e apenas 3,3% referiram realizar 30 minutos durante 5 
dias da semana ou mais. Este estudo apontou que a prática 
de atividade física diminui com a idade e com baixos níveis 
socioeconômicos14.

No estado de São Paulo, foram entrevistados 2001 indivídu-

os entre 14 e 77 anos, apenas 45,7 % atingem a recomendação 
atual de atividade física para promoção de saúde, e 46% não 
cumprem no mínimo 30 minutos de AF por dia15.

Dados do inquérito domiciliar sobre comportamento de 
risco e morbidade referida de doenças e agravos não trans-
missíveis revelam que 35,4% de 1151 entrevistados na ci-
dade de São Paulo, são inativos fisicamente, predominando 
o sexo feminino, representado por 40,6%, com faixa etária 
entre 50 a 69 anos8. Neste estudo a prevalência de AF abai-
xo do recomendado, é mais baixa do que a encontrada em 
estudos que consideram apenas as atividades físicas relacio-
nadas ao lazer.

A prática de atividade física recreacional é menor no nível 
socioeconômico baixo, variando de 3% a 7,2% contra 13% e 
17% no alto nível socioeconômico15.

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) e o American College of Sports Medicine (ACSM), 
baseados em evidências disponíveis, recomendam que todo 
adulto realize, no mínimo 30 minutos de AF de intensidade 
moderada por dia, ao menos cinco dias da semana, de for-
ma acumulada (três sessões de 10 minutos; cinco vezes por 
semana) ou contínua (30 minutos em uma só sessão, cinco 
vezes por semana)16.

Será a falta de informação responsável por esse alto nú-
mero de indivíduos sedentários? Ou será que sofre influên-
cias de outros determinantes do EFR, como por exemplo, 
interesse pessoal, tempo disponível, medo, idade, nível so-
cioeconômico, família, cultura, clima social, local disponí-
vel para a prática?15,17.

Assim, o objetivo deste estudo foi identifi car se há recomen-
dação para a prática de ERF, quem recomenda e qual atividade 
física é recomendada para estes indivíduos.

METODOLOGIA
A amostra foi composta de indivíduos recrutados por conveniên-
cia em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro do Tatuapé.

Foram incluídos indivíduos irregularmente ativo ou seden-
tário, de acordo com o consenso realizado entre o Centro de 
Estudo do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul 
(CELAFISCS) e o Center for Disease Control (CDC); com idade 
entre 18 e 65 anos; de ambos os sexos e que possuam fatores de 
risco para DCV´s15.

Para classifi cação do nível de atividade física foi considerada 
somente a atividade física realizada no momento de lazer: 

1. Irregularmente ativo: aquele que realiza atividade físi-
ca, porém insufi ciente para ser classifi cado como ativo, pois 
não cumpre as recomendações quanto à frequência ou dura-
ção. Para realizar essa classifi cação soma-se a frequencia e a 
duração dos diferentes tipos de atividades.

2. Sedentário: aquele que não realizou nenhuma ativi-
dade física por pelo menos 10 minutos contínuos durante 
a semana15.

A frequência e a duração da atividade física foram classifi-
cadas segundo o American College Sports Medicine (ACSM) 
e o American Heart Association (AHA) que recomendam 
que adultos com idade entre 18 e 65 anos pratiquem ativi-
dade física moderada de qualidade aeróbia no mínimo 30 
minutos (forma contínua) por dia em 5 vezes na semana ou 
em atividades físicas aeróbias intensas por um mínimo de 
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20 minutos por dia em 3 vezes por semana ou combinações 
entre atividades moderadas e vigorosas a fim de atingir esta 
recomendação. Por exemplo, uma pessoa pode atender esta 
recomendação fazendo uma caminhada rápida por 30 mi-
nutos, duas vezes na semana e depois correr 20 minutos, 
duas vezes nos outros dias da semana. Esta atividade pode 
ser acumulada em sessões maiores ou iguais a 10 minutos 
(forma acumulada)16.

Foram excluídos os indivíduos que não se adequaram a al-
gum dos critérios de inclusão; profissionais da área de saúde e 
indivíduos portadores de cardiopatias diagnosticadas.

Inicialmente foi aplicado um questionário sobre fatores de 
risco cardiovasculares. O entrevistado que apresentou risco car-
diovascular respondeu o outro questionário sobre recomenda-
ção do exercício físico.

Todos os indivíduos foram esclarecidos quanto 
aos objetivos deste estudo antes de responderem 
os questionários e assinaram o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE).

Para assegurar o grau de confiabilidade, os ques-
tionários foram pré-testados em 12 indivíduos, no 
mesmo local em que foi realizado o estudo.

RESULTADOS
Foram entrevistados 65 indivíduos usuários da 
UBS do bairro Tatuapé, destes 64,6% correspon-
diam ao sexo feminino e 35,4% ao masculino.

Quanto à faixa etária 20% possuíam idade en-
tre 18-30 anos; 64,6% entre 31-50 anos e 15,4% 
entre 51-65 anos.

Os níveis de escolaridade mais encontrados 
foram: 2º grau completo, 1º grau incompleto, 
1º grau completo, Superior incompleto e com-
pleto, 2º incompleto e não alfabetizado, res-
pectivamente 36,9%, 23,1%, 16,9%, 16,9%, 
4,6% e 1,5%.

Em relação à renda familiar observou-se que 
72,3% dos entrevistados possuíam de 1 a 3 sa-
lários mínimos, 21,5% entre 4 e 6 salários míni-
mos e 6,2% mais que 7 salários mínimos. Sen-
do as profissões mais prevalentes a de vendedor 
(20%), doméstica (13,8%), ajudante (7,7%), do 
lar (7,7%) e outros como auxiliar administrativo, 
segurança, aposentado, pedreiro, cabeleireiro 
(50,8%).

Quanto à recomendação para o exercício fí-
sico regular, dos indivíduos entrevistados 32,3% 
não receberam qualquer recomendação, apesar 
de possuírem algum fator de risco para DCV. Re-
ceberam alguma recomendação 67,7% dos entre-
vistados, a partir destes dados pode-se conjeturar 
que apenas a recomendação ou o conhecimento 
dos benefícios do EFR não são suficientes para sua 
realização no grupo estudado.

Dos 67,7% indivíduos que receberam alguma 
recomendação para prática de EFR, 41,9% foram 
realizadas por médicos, 24,3% por familiares ou 
conhecidos, 17,6% por outros profissionais da 
saúde, 16,2% relataram os meios de comunica-

ção, conforme o gráfico 1.  
Como se pode observar no gráfico 2, a caminhada foi o exer-

cício mais recomendado totalizando 64,6% das recomendações.
A recomendação médica pode ser um fator de adesão ao EFR, 

pois tem se mostrado eficaz em algumas situações estudadas, 
porém não é motivo de manutenção de atividade física17-20.

Alguns estudos apontam que o número de indivíduos que 
recebem recomendação médica para a prática é baixo18, no 
entanto, 41,9% dos entrevistados neste estudo receberam tal 
aconselhamento médico e 67,7% receberam recomendação 
de alguma outra forma e ainda sim não aderiram a esta prá-
tica. Este ato mostra-se efetivo em alguns grupos, porém, não 
se mostrou eficaz neste grupo, pode-se dever à não especi-
ficação da quantidade ou do tipo de exercício que deve ser 
realizado entre outros. Deve-se ressaltar que o aconselhamento 
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como fator isolado, pode não exercer infl uência sobre o nível 
de atividade física desta população, porém não foi questio-
nada a forma como o indivíduo recebeu esta recomendação.

Um outro estudo aplicou um questionário sobre o conheci-
mento do exercício físico para 3182 indi-
víduos. Os meios de comunicação foram a 
fonte de informação sobre os benefícios do 
exercício físico mais frequente, seguida pelo 
médico e por parente ou amigo. Mais de um 
quinto da amostra refere que nunca recebeu 
este tipo de informação21.

Já a recomendação de familiares ou co-
nhecidos, correspondeu a 24,3% das res-
postas, mostra-se um valor alto em relação 
aos demais, embora não tenha sido sufi cien-
te para este grupo iniciar a prática de EFR. 
Uma das estratégias utilizadas para incenti-
var o comparecimento às sessões de ativida-
de física em adultos portadores de DM foi 
à premiação pela frequência e aconselha-
mento de familiares, para que estes manti-
vessem o EFR. Neste estudo o envolvimento 
familiar mostrou-se um forte motivo para a 
adesão. Em algumas populações a família 
exerce infl uência no estilo de vida e com-
portamento dos indivíduos22,23.

Apenas 17,6% relataram receber tal 
recomendação de outros profi ssionais da 
saúde, porém, não se sabe qual o tipo de 
acesso eles têm a outros profi ssionais da 
saúde, sabe-se que no serviço em que foram entrevistados 
são oferecidos trabalhos em grupo de psicólogos, assistente 
social e enfermeiro. Poucos profi ssionais da saúde orientam 

o EFR. Segundo um estudo realizado com profi ssionais de 
saúde de São Caetano do Sul, apenas 48,5% recomendam 
atividade física regular há mais de seis meses19.

O conhecimento sobre a prática de EFR através dos meios de 
comunicação foi citado por apenas 11 dos 
entrevistados, correspondendo a 14,9% do 
valor total. Dentre os meios de comunica-
ção que divulgam os benefícios de um estilo 
de vida mais ativo tem-se a mídia televisiva, 
radiofônica e escrita. A mídia possui facili-
dade para atingir grandes massas populacio-
nais, tem levado ao aumento da visibilidade 
das propostas para incentivar os indivíduos 
a adquirirem um estilo de vida mais ativo. 
A parceria com a mídia é muito importante 
para a redução do estilo de vida sedentário, 
pois se mostra um meio rápido e possível 
formador de opinião24. Porém atualmente os 
enfoques principais da mídia são os espor-
tes de competição e o culto ao corpo atléti-
co, deixando de lado o que seria aplicável à 
população, fugindo da realidade da massa, 
não ocasionando o impacto desejado.

Em alguns grupos o aconselhamento mé-
dico para a prática de EFR se mostra efi caz. 
Quando analisados os motivos de adesão de 
indivíduos habituados à atividade física há 
pelo menos dois meses, esta prática foi efi caz 
em 59,8% dos casos, sendo o cardiologista o 
especialista mais citado19. Existem barreiras 

para médicos não aconselharem sobre atividade física: falta de 
tempo e conhecimento, é mais comum, a comunicação médico-
paciente difi culta ainda mais esta orientação. O aconselhar sobre 
a atividade física ajudaria indivíduos irregularmente ativos ou se-

“A MÍDIA POSSUI FACILIDADE 
PARA ATINGIR GRANDES 

MASSAS POPULACIONAIS, 
TEM LEVADO AO AUMENTO DA 
VISIBILIDADE DAS PROPOSTAS 

PARA INCENTIVAR OS 
INDIVÍDUOS A ADQUIRIREM UM 

ESTILO DE VIDA MAIS ATIVO. 
A PARCERIA COM A MÍDIA É 
MUITO IMPORTANTE PARA A 
REDUÇÃO DO ESTILO DE VIDA 

SEDENTÁRIO, POIS SE MOSTRA 
UM MEIO RÁPIDO E POSSÍVEL 

FORMADOR DE OPINIÃO”

Gráfi co 2. Tipo de atividade recomendada. 
São Paulo, 2007
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Gráfi co  1. Fonte das recomendações para EFR, 
São Paulo, 2007
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dentários a modifi car comportamentos e favorecer a adoção de 
um estilo de vida ativo. 

O médico deveria procurar primeiramente, compreender o 
modo de vida do paciente e de seus fami-
liares e, em segundo lugar, observar como 
interpretam a doença25. O processo de es-
tabelecimento de relações humanas com 
os pacientes concorre para desenvolver o 
sentimento de responsabilidade do médi-
co, bem como melhorar os resultados e a 
adesão ao tratamento, aumentando o grau 
de satisfação do paciente. É mais provável 
quando ocorre algum vínculo entre o pa-
ciente e o médico, quando, por exemplo, 
o médico acompanha o paciente por bas-
tante tempo, o que não é muito frequente 
na rede pública de saúde do Brasil.

No Brasil ainda é adotada a postura pa-
ternalista, onde os médicos informam muito 
pouco aos pacientes sobre o seu estado de 
saúde e sobre as possibilidades de tratamen-
to, fi cando o paciente dependente do julga-
mento e das idéias do médico25. 

Frente à necessidade de um processo de 
comunicação que busque um modelo de comunicação bidi-
recional e não unidirecional, sugere-se um modelo comunica-
cional, que exija mudança de atitude do médico, no intuito de 

estabelecer uma relação empática e participativa que ofereça ao 
paciente a possibilidade de decidir na escolha do tratamento25.

A prática da caminhada foi o exercício mais recomenda-
do por ser um exercício natural e sem 
restrições, se respeitados os limites de 
seus adeptos, pode ser vivenciada por 
qualquer pessoa, em qualquer idade, em 
quaisquer espaços ou “lugares”26. Além 
disso, como descrito anteriormente, a ca-
minhada é uma atividade aeróbica, que 
contribui para a redução dos fatores de 
risco cardiovascular. Contudo, a popula-
ção entrevistada não realiza esta prática 
em suas atividades de lazer. 

  
CONCLUSÃO
Conclui-se que apenas a recomendação 
ou o conhecimento dos benefícios do EFR 
não foram sufi cientes para sua realização. 
O aconselhamento médico para a práti-
ca não deve ser utilizado como recurso 
isolado, deve estar associado a outras 
mudanças no quadro socioeconômico, 
no espaço físico e na relação médico-

paciente.                                                 
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“A PRÁTICA DA CAMINHADA 
FOI O EXERCÍCIO MAIS 

RECOMENDADO POR SER 
UM EXERCÍCIO NATURAL 
E SEM RESTRIÇÕES, SE 

RESPEITADOS OS LIMITES DE 
SEUS ADEPTOS, PODE SER 

VIVENCIADA POR QUALQUER 
PESSOA, EM QUALQUER 
IDADE, EM QUAISQUER 

ESPAÇOS”
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