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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
Tebar, WR. Modificações epidemiológicas na atividade física de adultos 

brasileiros por um período de cinco anos. [dissertação de mestrado]. São 

Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – 

FSP/USP; 2014. 

 
 
 
 
 
A associação da atividade física a condições de saúde e qualidade de vida, 

tem sido um alerta para mudanças dos hábitos de vida da população. Nas 

últimas décadas foram intensificadas políticas e programas para estimular 

um comportamento fisicamente mais ativo. Para descrever mudanças no 

padrão de atividade física da população adulta do município de São Paulo, 

este estudo transversal de base populacional foi composto por dados 

provenientes de Inquérito domiciliar realizado no município de São Paulo nos 

anos de 2003 e 2008. Foram analisadas as prevalências de indivíduos 

fisicamente ativos segundo os domínios da atividade física na população 

adulta de 20 a 59 anos, bem como sua relação com fatores 

socioeconômicos e demográficos. Foi observado aumento da prevalência de 

indivíduos fisicamente ativos no período estudado, segundo sexo, situação 

conjugal, faixa etária, escolaridade e renda, bem como segundo os domínios 

de atividade física. Houve ainda modificações entre os grupos das variáveis 

independentes, de acordo com o ano do inquérito.  

 

 
 
 
Descritores: 1. Atividade Física 2. Epidemiologia 3. Inquérito Populacional. 

 

 
 
 



ABSTRACT 
 
 

 

 

Tebar, WR. Modificações epidemiológicas na atividade física de adultos 

brasileiros por um período de cinco anos / Epidemiological changes in 

physical activity of Brazilian adults over a period of five years. [dissertação de 

mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo – FSP/USP; 2014. 

 

 

The association of physical activity to health and quality of life, has been an 

alert to changes in lifestyle of the people. In recent decades policies and 

programs to encourage a physically active behavior were intensified. To 

describe changes in physical activity patterns of the adult population in São 

Paulo, this cross-sectional population-based study comprised data from a 

household survey conducted in the city of São Paulo in 2003 and 2008. 

Prevalence of subjects were analyzed physically active according to the 

domains of physical activity in adults aged 20 to 59 years, as well as its 

relationship with socioeconomic and demographic factors. Increased 

prevalence of physically active individuals during the study period was 

observed according to sex, marital status, age, education and income, as 

well as according to domains of physical activity. There were also changes 

between groups of independent variables, according to the survey year.  

 

 

 
 
 
 
Descriptors: 1. Physical Activity 2.Epidemiology 3.Population Survey. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

 

Um estilo de vida com baixo nível de atividade física tem causado 

tantas mortes quanto o tabagismo nos últimos anos1. Evidências atuais em 

estudos de seguimento sugerem que a participação em esportes pode 

reduzir a mortalidade na meia-idade e na velhice, assim como foi apontado 

por estudos randomizados e laboratoriais sobre os benefícios decorrentes do 

esporte para com a saúde2. 

A atividade física, além de fonte de lazer, equilíbrio, e motivação para 

a vida, é também fator fundamental de socialização, além do fato de se tratar 

de um importante fator de saúde3.  

O amplo conceito consensual de atividade física difundido por 

Caspersen4, referente a “qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que resulta em gasto energético maior do que os 

níveis de repouso”,tem sido atualmente utilizado como referência 

especialmente àquelas atividades realizadas com a finalidade de manter ou 

melhorar a saúde física, mental e espiritual.  

 
O contexto de atividade física considera quatro domínios 

fundamentais: atividades ocupacionais (realizadas no trabalho), atividades 

domésticas, o transporte (deslocamento caminhando ou de bicicleta) e as 

atividades de lazer, que incluem, dentre outros, os esportes, dança, artes 

marciais e o “exercício físico”, que corresponde a uma das formas de 

atividade física, planejada, estruturada, repetitiva, que objetiva o 

desenvolvimento da aptidão física, de habilidades motoras ou a reabilitação 

orgânico-funcional5. 
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As razões para realização de atividade física variam para os 

diferentes estágios da vida6 e seus níveis estão diretamente relacionados 

com a condição de saúde. No caso de doenças degenerativas crônicas, 

como a doença cardíaca, a maioria das pessoas não percebe que o 

processo patológico avança de maneira latente e progride até o ponto em 

que poderá causar graves complicações, inclusive a morte7, agravada pelas 

importantes modificações decorrentes do processo de transição demográfica 

decorrente do mundo globalizado, pela qual países em desenvolvimento, 

como o Brasil, estão sendo submetidos ao longo das últimas décadas8.  

Pessoas fisicamente inativas têm risco de mortalidade geral 

aumentado de 20 a 30% em relação às fisicamente ativas9, além de estarem 

associadas à maior prevalência de hipertensão arterial e diabetes10, assim 

como ao aumento do número de internações hospitalares11.  

A falta de atividade física suficiente é atualmente identificada como o 

quarto principal fator de risco para a mortalidade global. Dentre as doenças 

crônicas não transmissíveis, as Doenças Cardiovasculares (DCV) são as 

principais causas de morte da população brasileira, sendo responsáveis por 

cerca de 20% de todas as mortes em homens e mulheres acima de 30 

anos12.  

Embora a taxa de mortalidade por DCV tenha apresentado maior 

redução nas últimas décadas na população idosa, principalmente nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil13 – que possuem maior índice de 

desenvolvimento humano14-, sua ocorrência ainda é elevada e atinge 

indivíduos cada vez mais jovens. 
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Em nível mundial, estima-se que a falta de atividade física seja 

responsável por 5,3 milhões de mortes 6% das mortes por doença coronária 

do coração, 7% das mortes por diabetes tipo 2, 10% das mortes por câncer 

de mama e 10% por câncer de cólon, além de ser responsável por 9% de 

todas as mortes prematuras no mundo. Não obstante, se reduzidos os níveis 

de sedentarismo em 25%, mais de 1,3 milhões de mortes poderiam ser 

evitadas a cada ano1.  

A importância da atividade física para a saúde pública era até então 

limitada pela restrita existência de orientações de sua prática voltada à 

saúde em países de baixa e média renda, o que evidenciava a necessidade 

de serem desenvolvidas recomendações globais que abordassem a relação 

entre a freqüência, a duração, a intensidade, o tipo e a quantidade de 

atividade física necessária para a prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis, principalmente com foco na prevenção primária dessas 

doenças em nível populacional15.  

Atualmente, várias são as instituições e organizações de saúde que 

abordam a prática de atividade física na prevenção e reabilitação de 

doenças crônicas em nível mundial, como o American College of Sports 

Medicine, Centers for Disease Control and Prevention, American Heart 

Association, National Institutes of Health, US Surgeon General, a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia e a Organização Mundial de Saúde (OMS), com 

ampla produção e difusão de conteúdos informativos e normativos em 

âmbito mundial.  

 
A mais recente recomendação da Organização Mundial de Saúde15, 
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divulgada no início de 2011, estratifica os níveis de atividade física 

recomendados segundo faixa etária, norteadas por evidências científicas. 

Estas recomendações compreendem as atividades realizadas no lazer, no 

transporte, em trabalhos domésticos e atividades profissionais (caso o 

indivíduo exerça atividade profissional), no cotidiano, ambiente familiar e em 

atividades comunitárias. O objetivo é de melhorar a capacidade 

cardiorrespiratória e muscular, saúde óssea e reduzir o risco de doenças 

crônicas e depressão, bem como reduzir sintomas de ansiedade em 

crianças e de declínio cognitivo e funcional em idosos. 

 
Nessas recomendações, crianças e jovens entre 05 e 17 anos devem 

acumular pelo menos 60 minutos diários de atividades físicas, de 

intensidade moderada a vigorosa, para o fornecimento de benefícios 

adicionais à saúde, com predominância de atividades aeróbias e 

incorporação de atividades vigorosas de força muscular e óssea por pelo 

menos três vezes na semana. 

 
Indivíduos adultos, entre 18 e 64 anos, devem realizar atividades 

aeróbicas de intensidade moderada por pelo menos 150 minutos na 

semana, ou atividades vigorosas por pelo menos 75 minutos semanais, bem 

como uma combinação equivalente de ambas as atividades, sendo que 

devem durar por pelo menos 10 minutos em cada sessão de atividade. Para 

benefícios adicionais é recomendado é que adultos realizem o dobro do 

volume recomendado, inclusive com a associação de atividades de força 

muscular por pelo menos duas vezes na semana. 

 
Entre os idosos, de 65 anos e mais, a recomendação é semelhante à 

da população adulta, inclusive com o dobro do volume para promoção de 
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benefícios adicionais à saúde. Entretanto, caso o indivíduo nessa faixa etária 

não seja apto para realizar o volume recomendado por conta de suas 

condições de saúde, deverá este ser tão fisicamente ativo quanto suas 

habilidades e condições permitirem. 

 

 

 

1.1 EPIDEMIOLOGIA DA ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
 
 
 
 

 

As evidências de estudos científicos das últimas décadas tornam 

inquestionável a associação da atividade física a melhores condições de 

saúde. A atividade física associada ao bem estar, à saúde e à qualidade de 

vida das pessoas, apesar de presente em todas as faixas etárias, é ainda 

mais visível a partir da meia idade, quando os riscos potenciais da 

inatividade se materializam, levando a perda precoce de vidas e de muitos 

anos de vida útil5. 

Além disso, o treinamento físico de resistência pode reduzir 

significativamente o risco de doenças cardiovasculares, bem como exercer 

mudanças benéficas na pressão arterial, nos níveis de lipídios, no controle 

da glicemia e na composição corporal16. 

Estudos populacionais realizados no Brasil constataram prevalência 

de pessoas insuficientemente ativas em torno de 29,6%17 a 31,8%18, mesmo 

quando avaliada a atividade física em todos os seus domínios. 

Nível insatisfatório de atividade física tem sido considerado fator de 

risco para mortalidade precoce na mesma proporção de importância do 
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tabagismo, hipertensão arterial e dislipidemia19. 

O grande número de pessoas atingidas por males provenientes da 

síndrome metabólica tem sido um alerta populacional para a mudança de 

hábitos de vida, por meio da adoção de níveis mais saudáveis de 

alimentação e atividade física. 

A síndrome metabólica é caracterizada por um agrupamento de 

fatores de risco cardiovascular, dentre eles a resistência à insulina, 

hipertensão arterial, hiperinsulinemia, diabetes, obesidade central e 

dislipidemia (aumento do LDL colesterol e triglicérides; e diminuição do HDL 

colesterol).  

Para esses casos, a prática regular de atividade física se mostrou um 

importante fator contribuinte no tratamento e prevenção dessas doenças de 

forma não-farmacológica, por estar associada à diminuição da gordura 

corporal total e também da gordura visceral – considerada como elevado 

indicador de risco coronariano – ocasionadas pelo exercício físico, à 

melhoras significativas dos níveis pressóricos, no perfil lipídico e na 

resistência à insulina20,21.  

 
Níveis recomendados de atividade moderada ou vigorosa por 

semana15, podem ser realizados não somente por atividades no tempo livre, 

como também na execução de diversas tarefas do cotidiano. Isso explica o 

importante papel da atividade física em seus quatro contextos (trabalho, 

como meio de transporte, nos momentos de lazer e nas tarefas domésticas), 

tanto para promoção de um estilo de vida ativo como também para a 

diminuição do risco de doenças crônicas22. 
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A avaliação da atividade física ao longo dos anos pode ter, dentre 

outros objetivos, o de monitorar tendências nos níveis de atividade 

realizados pela população23 além de permitir identificar em quais domínios 

ocorre maior ou menor prática. Entretanto, estimar um estilo de vida 

fisicamente ativo somente pela mensuração da atividade física realizada nos 

momentos de lazer, pode superestimar resultados de inatividade, vez que as 

pessoas podem realizar atividades moderadas e/ou vigorosas no seu 

cotidiano também enquanto trabalham, se locomovem ou até mesmo 

quando estão em casa, realizando tarefas domésticas. 

 
Apesar das características pontuadas, a avaliação da atividade física 

realizada no tempo livre ainda é o método utilizado na maior parte dos 

estudos existentes na literatura direcionados a estimar níveis de atividade, 

principalmente em países desenvolvidos. No contexto epidemiológico, 

somente nas últimas décadas passaram a ser desenvolvidos estudos em 

países em desenvolvimento. 

Em adultos americanos, 32% não realizam nenhum tipo de atividade 

física no lazer, ou seja, não realizam nenhuma sessão sequer de 10 minutos 

de atividade leve/moderada ou vigorosa por dia. Maior prevalência de 

indivíduos que não atingiram o mínimo necessário de atividade física foi 

encontrada em mulheres (33,2%) do que em homens (29,9%), sendo que 

essa prevalência ainda aumentou com o avanço da idade. Adultos negros 

não-latinos (41,1%) e adultos latinos (42,2%) foram mais propensos a não 

serem suficientemente ativos do que adultos brancos não-latinos (27,7%). 

Outro fato observado foi que, em média, somente 21% dos indivíduos 

avaliados tinham conhecimento sobre recomendações governamentais 

acerca dos níveis necessários de atividade física. Esse resultado foi 
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associado inversamente com o nível de escolaridade24.  

Outros estudos realizados nos Estados Unidos25, 26 revelaram que 

aproximadamente a metade dos jovens americanos (entre 12 e 21 anos) não 

é vigorosamente ativa de forma regular e que níveis insuficientes de 

atividade física são mais prevalentes entre meninas do que em meninos 

(13.8% contra 7.3%), atividade insuficiente também foi mais prevalente entre 

indivíduos jovens não brancos do que brancos (15.3% contra 9.3%) e em 

meninas não brancas em relação a meninas brancas (21.4% contra 11.6%). 

Além disso, a atividade física no lazer diminuiu drasticamente durante 

a adolescência, quando escola, trabalho e atividades de lazer menos ativas 

tornam-se mais proeminentes na população americana. Isso torna a 

adolescência um período essencial para intervenção e influência na vida 

adulta. Porém, esses resultados de inatividade podem ter sido 

superestimados, uma vez que os adolescentes podem vir a desenvolver 

atividades físicas também no ambiente de trabalho e em demais tarefas que 

realizam no cotidiano, mas que não foram mensuradas. 

 
Segundo o mesmo estudo, a cada quatro adultos americanos, um 

deles se mostrou absolutamente inativo. Nessa população, o comportamento 

sedentário no lazer apresentou maior prevalência em mulheres, em idosos, 

em indivíduos de baixa escolaridade, baixa renda, minoridade étnica, 

pessoas com doenças crônicas e indivíduos portadores de deficiência. 

 
Em recente estudo envolvendo 122 países27, a estimativa mundial de 

prevalência de atividade física insuficiente em adultos foi de 31,1%. Essa 

proporção global foi originada pela média ponderada da prevalência nos 

países estudados, levando em consideração a população de cada país. 

Dentre as regiões de abrangência da Organização Mundial de Saúde, a 
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região das Américas foi a que apresentou maior prevalência de 

insuficientemente ativos (43,3%), seguida pela região do Mediterrâneo 

Oriental (43,2%). 

No Brasil, estudos de base populacional com amostras domiciliares 

são realizados há algumas décadas. Um deles, desenvolvido no município 

de Pelotas, revelou que maior nível de atividade física global está 

relacionada com faixas etárias mais jovens, com indivíduos de maior renda, 

boa condição de saúde auto-referida, cor branca, solteiros e não-fumantes28.  

Entretanto, esse estudo utilizou o Questionário IPAQ em sua versão 

curta, que embora compreenda atividades físicas realizadas no cotidiano, 

não as estratifica por domínio de atividade física. Outro estudo realizado 

anteriormente29, com dados da primeira pesquisa populacional domiciliar a 

avaliar níveis de atividade física, a Pesquisa sobre Padrões de Vida, 

desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – nas 

regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, avaliou somente atividades físicas 

realizadas no tempo livre – lazer -, além do fato de seus dados serem 

correspondentes aos anos de 1996 e 1997, porém com publicação no 

mesmo ano da pesquisa realizada em Pelotas o que compromete 

comparações. 

A adoção de diferentes instrumentos de pesquisa nos estudos pode 

ter gerado dados subestimados de atividade física, por não terem 

compreendido a totalidade de ações do cotidiano, avaliadas separadamente 

por domínio e posteriormente no geral, por meio da qual seria possível inibir 

vieses de memória e de classificação por parte dos entrevistados e 

entrevistadores, respectivamente.  

Foi observado que a prevalência de inatividade física aumenta 
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quando considerada somente a realizada no tempo livre30, uma vez que, 

especialmente em países em desenvolvimento, atividades de lazer 

contribuem em menor escala para o gasto energético total do que atividades 

realizadas no trabalho e no deslocamento28,31. A atividade física realizada no 

deslocamento ainda possui níveis insuficientes de fisicamente ativos no 

Brasil, o que reflete a necessidade de ações direcionadas. Entretanto, 

mesmo que não seja alcançado o escore necessário para serem 

considerados fisicamente ativos no deslocamento, o aumento do nível de 

atividade física nesse domínio passa a contribuir de forma importante para o 

nível de atividade física geral32.  

Mesmo diante de toda a evidência existente na área, a ciência ainda 

encontra dificuldade de medir com precisão os níveis de atividade física das 

pessoas em seu ambiente natural. As técnicas e os instrumentos utilizados 

ainda não correspondem a uma medida ideal (gold standard) que possa 

servir de referência para a construção e validação de instrumentos mais 

simples e de baixo custo para uso em grandes grupos5. 

 
Novos instrumentos passaram a ser desenvolvidos no intuito de 

produzir dados mais precisos de atividade física, como o pedômetro e o 

acelerômetro. Entretanto, há ainda limitações em suas aplicações e 

escassez de estudos populacionais com uso desses métodos em países em 

desenvolvimento, apesar da sua tendência de aplicação nos próximos 

anos33. 

Igualmente importante como mensurar os níveis de atividade física de 

uma população em seus diferentes domínios, é o incentivo à prática regular 

de atividade física, que desponta como uma importante ação de saúde 

pública e origina com isso oportunidades de iniciativas de grande 
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abrangência populacional, por meio de campanhas e programas que 

favoreçam um estilo de vida ativo34. 

 

1.2 POLÍTICAS DE SAÚDE E PROGRAMAS DE INCENTIVO À 

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA  

 
 

Medidas consistentes de atividade física são essenciais para a 

orientação de ações de saúde pública, além de facilitar e direcionar 

iniciativas de promoção de sua prática. Além disso, identificar a contribuição 

dos diversos domínios da atividade física permite uma abordagem direcional 

nos diversos setores visados pelas políticas em saúde35. 

As estratégias e ações de promoção de saúde, prevenção e combate 

às Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) são atualmente um dos 

maiores desafios para o setor de saúde. Fazer com que a busca por uma 

vida saudável, voltada ao viver e não somente ao sobreviver, seja 

incorporada no cotidiano de todos é um grande desafio cultural a ser 

superado. Necessita-se de articulação entre políticas públicas e estratégias 

para promover saúde dentro de uma estratégia social, de modo que haja 

interação dos órgãos responsáveis com os demais setores da sociedade, 

assim como entre as pessoas e o ambiente em que vivem, para que as 

responsabilidades não sejam concentradas e isoladas da própria população 

alvo36. 

 
De acordo com um levantamento de intervenções de atividade física 

que ocorreram entre os anos 2000 e 2011 mundialmente, ressalta-se a 

maior efetividade de programas que abordem a mídia em massa, 
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mensagens curtas em “locais-chave” das comunidades, bem como 

abordagens que proporcionem o apoio social para prática de atividade física 

nas comunidades, nos locais de trabalho, nas escolas – tanto na sala de 

aula como em atividades esportivas extracurriculares -, além da estimulação 

do uso de meios de transporte mais ativos e de políticas ambientais, que 

promovam a criação e melhoria do acesso a locais destinados à prática de 

atividade física37. 

Dentre as diversas estratégias de promoção da saúde, a prevenção 

das Doenças Crônicas e Agravos Não-transmissíveis – DANTs – além de 

possibilitar melhores condições de saúde para a população, proporciona 

diminuição de parte dos gastos públicos com serviços de saúde, como em 

internações, medicamentos, exames clínicos e laboratoriais. 

No município de São Paulo, as DANT são responsáveis por 76% da 

mortalidade geral, 63% das internações pagas e 73% dos gastos do SUS 

por internações de indivíduos38. No Brasil, as DANT foram responsáveis por 

74% das mortes em 2010, sendo que as doenças cardiovasculares foram 

responsáveis por 39% das mortes de indivíduos abaixo de 70 anos de idade. 

Em todo o mundo, ocorrem anualmente mais mortes por DANT do que por 

todas as outras causas combinadas39. 

Se fosse incorporada a prática de atividade física no cotidiano das 

pessoas, em longo prazo, poderia resultar em uma redução da procura por 

serviços de saúde por essas causas. Além disso, seria possível atingir uma 

economia de cerca de 50% dos gastos públicos em internações por doenças 

do aparelho circulatório, 13% dos gastos com internações por diabetes e 

12% dos gastos com medicamentos para tratamento de diabetes e 

hipertensão arterial, segundo estimativa realizada por pesquisa populacional 

em cidade da região Sul do País40. 
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Diante da baixa prevalência de atividade física adequada na 

população brasileira referida por estudos populacionais e devido aos seus 

benefícios físicos, sociais e econômicos anteriormente referidos, a 

necessidade da promoção de programas de incentivo à prática de atividade 

física era eminente. Esse panorama deu origem a políticas e programas de 

saúde em níveis federal, estaduais e municipais, na tentativa de atenuar 

essa condição. 

 
No município de São Paulo, a Secretaria de Saúde tem desenvolvido 

ações voltadas a renovar a saúde pública. Desde 2001, a implantação de 

práticas corporais abertas à população foi um dos seus focos de atuação, no 

intuito de gerar formas diferenciadas de produzir saúde, compor relações 

sociais e melhorar a qualidade de vida36. 

 
Uma das ações da Secretaria Municipal de Saúde foi a implantação 

da Portaria GM 971 de 03/05/2006a - que versa sobre a Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde - e a 

Portaria GM 853 de 17/11/2006b - que inclui práticas Integrativas e 

Complementares como serviço no Programa de Medicina Tradicional, do 

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do SUS, 

como forma de integrar a atividade física nas ações e programas de saúde 

do município. 

 
Além do importante papel exercido pelo município de São Paulo na 

                                                           
a
 BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria GM 971 - Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no Sistema Único de Saúde. Disponível em: 
<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-971.htm. Acesso: 13/05/2013. 
 
b
 BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria GM 853 – Práticas integrativas e complementares no 

Programa de Medicina Tradicional do Sistema Único de Saúde. Disponível em: 
<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/PT-853.htm>. Acesso em: 19/05/2013. 
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implantação de programas populacionais de saúde, convergentemente, 

políticas públicas federais foram e ainda continuam sendo implantadas no 

intuito de estimular e orientar a prática de atividades físicas para uma vida 

mais saudável, como também para monitorar as DANT. 

 
Por intermédio do Ministério da Saúde, foi publicada em 2006 a 

Política Nacional de Promoção da Saúde, como consolidação da Rede 

Nacional de Promoção da Saúde, que financiou por editais públicos cerca de 

1,5 mil entes federados entre os anos de 2005 e 2009, sendo 1.465 

municípios – 23,6% do total no país – e 27 estados, cujo principal foco dos 

projetos era o campo da atividade física. Essa política visa promover a 

qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde, com 

destaque das práticas corporais/atividade física como prioridades da saúde 

pública e fator protetor de saúde, por meio de projetos e programas que 

promovam a prática de atividade física no Sistema Único de Saúde e o 

fortalecimento das articulações intersetoriais para a melhoria dos espaços 

públicos de lazer41. 

 
Neste período, foi consolidada a implantação de um sistema em 

âmbito nacional de monitoramento de doenças crônicas e agravos não 

transmissíveis (DANT) e seus fatores de risco, o Vigitel. Este sistema passou 

também a incorporar dados sociodemográficos e de atividade física da 

população brasileira ao longo dos anos, o que permitiu com isso maior 

análise da situação de saúde dos brasileiros também com relação à 

atividade física. Sua estruturação contou com o apoio da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo e do Centro de Controle de 
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Doenças dos Estados Unidos e é uma evolução do sistema implantado no 

município de São Paulo em 2003, o SIMTEL/MSP42. 

 
Concomitantemente à implantação da Rede Nacional de Promoção à 

Saúde, foi iniciado o Projeto Guia (Guide for Useful Interventions for Activity 

in Brazil and Latin America), com investimento por parte do Ministério da 

Saúde para criação de infraestrutura local, estadual e nacional para 

vigilância, avaliação e intervenção na área de atividade física e saúde, para 

examinar e promover estratégias baseadas em evidência, com o intuito de 

promover maior prática de atividade física na América Latina e no Brasil41. 

 
Dentre outras ações de âmbito federal, destaca-se a criação, em 

janeiro de 2008, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que tem 

como responsabilidade central atuar e reforçar diretrizes na atenção à 

saúde, dentre elas a promoção da saúde, dividido em áreas estratégicas, 

das quais a atividade física e práticas corporais são parte integrante43; e a 

publicação, em 07 de abril de 2011, da Portaria n° 719, que deu origem ao 

programa Academia da Saúdec, com o objetivo de implantar pólos em 

espaços públicos, com infra-estrutura, equipamentos e quadro pessoal 

qualificado para a orientação de práticas corporais, atividade física de lazer e 

modos de vida saudáveis44. 

A mais recente ação governamental no Brasil ocorreu em 2011, por 

meio de um plano estratégico de combate às doenças não-transmissíveis. O 

objetivo é de reduzir as DANT em 2% ao ano, assim como reduzir a 

exposição a fatores de risco como o tabagismo, consumo de álcool, ingestão 

                                                           
c
BRASIL. Portal da Saúde - Academia da Saúde. 2013. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/ 

portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=37078>. Acesso em: 15.01.2013. 
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de sal e sedentarismo45, 46. 

Dessa forma, uma maior atenção passou a ser destinada à atividade 

física como agente promotor de saúde pública e o papel do profissional de 

Educação Física torna-se de fundamental importância para efetividade 

desses programas. 

 

 

1.3 PROGRAMA AGITA SÃO PAULO 
 
 

Por meio de convênio entre a Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo (SES-SP) e o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de 

São Caetano do Sul (CELAFISCS) foi lançado em 1996 o programa Agita 

São Paulo, visando contribuir para a promoção da atividade física. 

 
Esse programa foi um dos precursores no país para a promoção de 

um estilo de vida mais ativo e deparou-se primeiramente com a escassez de 

trabalhos científicos voltados à promoção da prática de atividade física em 

países em desenvolvimento e posteriormente com a grande população alvo.  

A busca de parcerias com o Center for Disease Control and 

Prevention (CDC) dos Estados Unidos, o “Health Education Authority”, da 

Inglaterra e com o programa “Active” na Austrália, resultaram na obtenção 

de experiências de outras nações e programas internacionais. 

 
O programa Agita São Paulo também possui políticas de promoção de 

atividade física nos municípios, compostas por ações pontuais e 

permanentes, pois o programa tem muito claro que os grandes eventos não 

são por si só suficientes para efetivar a mudança de comportamento em 

relação à atividade física, mas que uma intervenção em diversos níveis na 
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comunidade pode resultar em um bom impacto47. Para tanto, o programa é 

focado em informar as pessoas de que um pequeno período diário destinado 

à prática de atividade física já permite promover a ela uma série de 

benefícios com relação à sua saúde e, com isso, estimular a sua prática. 

 A adoção dos princípios do programa Agita São Paulo no município 

de Sorocaba ocasionou uma diminuição de 50% no número de internações 

por hipertensão no período de 2008 a 2011. Estratégias como essa 

contribuem para estimular autoridades, pesquisadores, profissionais da 

saúde e líderes comunitários a encontrarem estratégias criativas para 

estimular a prática de atividade física48. 

 Novos programas internacionais passaram a ser implantados ao longo 

do tempo também em países desenvolvidos e, assim como o Agita São 

Paulo, apresentam resultados de sucesso na promoção de um estilo de vida 

mais saudável e fisicamente ativo. Um exemplo é o Programa Healthy 

People 2010, desenvolvido ao longo dos 50 estados americanos pela CDC – 

Centers for Disease Control and Prevention -, com o objetivo de promover o 

aumento do nível de atividade física em 50%, além de reduzir disparidades 

étnicasemsaúdeeematividadefísica32. 

 

1.4 ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 
 

No dia 01 de setembro de 1998 foi sancionada a Lei 9.696, de 

regulamentação da profissão de Educação Física e criação dos Conselhos 

Federal e Regionais de Educação Física (CONFEF e CREFs)d. 

                                                           
d BRASIL. Lei 9.696 - Regulamentação da Profissão de Educação Física e criação dos respectivos 
Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física., 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9696.htm>. Acesso em: 10.12.2012. 
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A partir dessa nova lei, a profissão de Educação Física passou a ter 

maior respaldo político49 e ser detentora de maior visibilidade e credibilidade 

perante a população, tendo ainda sua atuação profissional regulamentada e 

fiscalizada pelos Conselhos, o que garantiu uma melhor condição de 

trabalho e uma maior segurança para a população na utilização de seus 

serviços50. 

 
Com isso, uma maior demanda de cursos superiores de Educação 

Física nas diversas Instituições de Ensino foi gerada e promoveu uma maior 

oferta de serviços de profissionais de Educação Física à populaçãoe.  

Dessa forma, maior quantidade e qualidade de pesquisas e 

programas relacionados à atividade física como agente promotor de saúde 

foram disseminados ao público, o que veio a contribuir com maiores 

informações e conhecimentos na área acadêmica. 

Mundialmente, houve um expressivo aumento de artigos que contêm 

o termo “atividade física” no seu título ou resumo, publicados em bases de 

dados, a partir do ano 2000, superando a quantidade de toda a produção 

acadêmica do século XX. Essa tendência também foi observada no Brasil51. 

Outra importante contribuição para o profissional de Educação Física 

e seu campo de atuação, foi a criação da Lei 10.793, de 01 de Dezembro de 

2003f, que alterou a redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacionalg sob número 9.394/96, em seu artigo 26, parágrafo terceiro, onde a 

Educação Física passou a ser componente curricular obrigatório no ensino 

                                                                                                                                                                     
 
e UNESP. Educação Física - Valorização de vida mais saudável impulsiona carreira. 2010. Disponível 
em: <http://www.unesp.br/guia/educacao_fisica.php>. Acesso em: 28.01.2013. 
 
f BRASIL. Lei 10.793 - DE 1º DE DEZEMBRO DE 2003 - DOU DE 2/12/2003. 2003. Disponível em: 
<http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/2003/10793.htm>. Acesso em: 17.12.2012. 
 
g BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96. 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 15.12.2012. 
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básico. 

Ações como estas contribuem para uma Educação Física Escolar de 

qualidade, que promove o desenvolvimento de capacidades físicas 

necessárias às tarefas cotidianas dos alunos52 e é responsável por uma 

disseminação de informações e hábitos de saúde no âmbito familiar dos 

escolares, de forma a gerar adeptos e agentes multiplicadores de hábitos 

saudáveis no meio em que vivem. Por meio de revisão sistemática sobre 

intervenções de atividade física da América Latina53, observou-se que o 

desenvolvimento de programas de promoção da atividade física nas escolas 

exerce influência positiva na diminuição do sedentarismo. 

 
 Neste contexto, a associação de uma profissão regulamentada e em 

plena expansão a uma atuação efetiva no meio social pode ser um fator de 

influência para o aumento da adesão populacional a maiores níveis de 

atividade física e conseqüentemente a uma vida mais saudável. 

 

1.5 EXPANSÃO DAS ACADEMIAS E A CONTRIBUIÇÃO DA MÍDIA 

NA PROMOÇÃO DA SAÚDE  

 

Dados da International Health, Racquet & Sportsclub Association 

(IHRSA), entidade internacional do setor de esporte e saúde, mostram que o 

número de academias no Brasil duplicou em três anos – 2007 a 2010 -, 

sendo atualmente superado apenas pelos Estados Unidos. O Brasil conta 

hoje com 7,3 milhões de pessoas inscritas em 23.400 academias, sendo que 

mais de 50% desses estabelecimentos encontram-se na região sudeste do 

Brasil. A totalidade deste mercado gerou receitas que atingiram 2,45 bilhões 
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de reais por ano, o que torna esse segmento de mercado um dos mais 

promissores da economia nacionalh.  

Segundo o mesmo órgão, tamanho aumento pode estar relacionado a 

uma combinação entre o aumento da renda da população e disseminação 

de um estilo de vida saudável, aliada à eleição do Brasil como sede dos dois 

mais importantes eventos esportivos mundiais, os Jogos Olímpicos e a 

Copado Mundo de Futebol, que aquece negócios ligados a atividades físicas 

no País, impulsionados pela ascensão das classes C e D.  

No ano de 2012, próximo ao início dos Jogos Olímpicos de Londres, 

foi publicada pelo “The Lancet”, uma série destinada exclusivamente à 

atividade física, aproveitando-se do que, segundo seus pesquisadores, 

corresponde à maior vitrine mundial do esporte de elite, com o intuito de 

alarmar as pessoas para os atuais índices de sedentarismo e seus 

conseqüentes riscos.  

Entretanto, a idéia de que esses eventos podem tornar os 

telespectadores fisicamente mais ativos é incerta e recentemente revisada54, 

pois enquanto atletas de elite são observados em competições extremas, a 

maioria de seus expectadores são completamente inativos.  

Além disso, a popularidade de uma determinada modalidade esportiva 

não se traduz na participação em massa da população em exercícios e 

atividades físicas que melhorem suas condições de saúde no mundo55. 

Em complemento a esses fatores, na última década observou-se uma 

                                                           
h
 IHRSA - INTERNATIONAL HEALTH, R. S. A. The 2012 IHRSA Latin American Report: Size & Scope of 

Key Health Club Markets (PORTUGESE). 2012. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/104426133/The-2012-IHRSA-Latin-American-Report-Size-Scope-of-Key-
Health-Club-Markets-PORTUGESE>. Acesso em: 10.01.2013. 
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maior importância por parte da mídia em disseminar informações e 

programas voltados à adoção de um estilo de vida de melhor qualidade e 

fisicamente mais ativo. Através também das inovações tecnológicas, ocorre 

o aumento da visibilidade das propostas e de iniciativas que permitem 

atuação de novos paradigmas sociais e comportamentais. A ação dos 

veículos de comunicação em grande escala é responsável por uma rápida e 

abrangente penetração na sociedade, o que é de extrema importância para 

o sucesso de programas de intervenção56.  

Em consoante, ocorreu ainda um grande desenvolvimento de 

tecnologias de informação e comunicação, como a grande expansão do uso 

de telefones celulares e acessos à rede mundial de computadores. Essa 

ocorrência corresponde a uma das “megatendências” que podem exercer 

influência sobre a promoção ou manutenção da atividade física nas 

populações, pelo fato de que os diferentes acessos a essas tecnologias 

permitem alcançar as desigualdades em saúde existentes na população, 

tanto dentro quanto entre os países57. 

O acesso à internet é considerado, por metade de seus usuários, como um 

importante meio de informação em saúde58 e pode, portanto, fazer parte 

cada vez mais efetiva dos programas de promoção de atividade física e de 

saúde global. 

 

1.6 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA  
 
 
 

Entender por que as pessoas são fisicamente ativas ou inativas 

contribui para o planejamento baseado em evidências de intervenções de 
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saúde pública. Estudos populacionais permitem uma visão ampla do 

comportamento de saúde com o ambiente social e físico, incluídos como 

contribuintes para a inatividade física, particularmente aqueles fora do setor 

da saúde, tais como planejamento urbano, sistemas de transporte, parques 

e trilhas59. 

Entretanto, avaliar o nível de atividade física realizada por um grande 

grupo populacional corresponde a uma tarefa complexa, circundada por 

custo e minucioso planejamento de ações.  

De forma a contribuir nessas ações, foram desenvolvidos 

questionários auto-referidos, com a finalidade de proporcionar estimativas do 

volume de atividade física realizado pelas pessoas. 

A utilização de questionários tornou-se, portanto, uma alternativa de 

aplicação aos estudos epidemiológicos, por conta de sua facilidade de 

utilização, baixo custo e grande volume de informações geradas. Por outro 

lado, a adoção de diferentes instrumentos e metodologias limita 

comparações. 

Em países desenvolvidos, sistemas de vigilância populacionais 

padronizados do nível de atividade física já existem há várias décadas60, 61. 

Entretanto, em outros países, esses sistemas são menos consistentes e não 

utilizam os mesmos instrumentos de avaliação, o que impossibilita 

comparações62. 

 
Dentre os diversos questionários existentes e mais utilizados63, havia 

ainda a necessidade de um instrumento internacional para avaliar níveis de 

atividade física que permitisse comparações entre populações. O objetivo de 

desenvolver esse instrumento resultou na proposta do IPAQ (International 
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Physical Activity Questionnaire), elaborado por pesquisadores reunidos pela 

Organização Mundial de Saúde, do Instituto Karolinska da Suécia e do 

Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. O IPAQ 

possuía diferentes versões e possibilitava a comparação dos seus dados 

entre diferentes populações. Sua aplicação foi então iniciada no ano 2000, 

em 12 países, dentre eles o Brasil64. 

Em contraponto, um instrumento de pesquisa dessa espécie pode ser 

questionado por sua acurácia, por estar sujeito a vieses de classificação e 

de memória oriundos de informações auto-referidas, com risco de não 

identificar todos os comportamentos de atividade física presentes no 

cotidiano das pessoas. Por outro lado, sua aplicação em grandes grupos 

relacionada ao volume de informações obtidas em menor tempo e custo 

quando comparadas a outros estudos, associados à sua facilidade de 

aplicação, torna o questionário um importante instrumento de avaliação em 

nível epidemiológico, com alta viabilidade em estudos amplos com grupos de 

adultos e idosos65. 

 

1.7 IPAQ –International Physical Activity Questionnaire  
 
 

A ampla difusão do IPAQ, bem como sua utilização em estudos 

populacionais a nível mundial, possibilita a comparação entre diversos 

países e grupos66, 67.  

 Em sua versão longa, o IPAQ avalia os níveis de atividade física 

realizados em quatro contextos: atividade física no trabalho, atividade física 

utilizada como meio de transporte, atividade física envolvida em afazeres 
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domésticos e aquelas realizadas nos momentos de lazer. Contudo, cautelas 

devem ser adotadas quanto à mensuração do nível de atividade física em 

diferentes domínios, assim como com relação às conseqüências das 

decisões metodológicas nas estimativas de prevalências35. 

Neste instrumento, a contagem da atividade física será calculada para 

cada um dos quatro domínios de atividade e também no total, através da 

soma dos minutos de atividade moderada e caminhada moderadamente 

rápida, mais duas vezes o número de minutos de atividade vigorosa28. 

 A atividade física moderada é definida pelo IPAQ como atividades 

que aumentem o ritmo da respiração, dos batimentos cardíacos e da 

sudorese, realizadas por pelo menos 10 minutos por sessão. Já atividade 

vigorosa é definida como aquela que produz aumentos vigorosos nas 

mesmas variáveis relatadas. 

Níveis insuficientes de Atividade Física para cada uma das definições 

do IPAQ foi caracterizada quando o indivíduo não atinge a recomendação 

mínima de 150 minutos semanais em atividades de trabalho, transporte, 

doméstica ou de lazer. Atividade global foi definida como a soma de todos os 

contextos de atividade física. A definição de indivíduos fisicamente ativos e 

insuficientemente ativos obedece o corte de 150 minutos de atividades 

físicas por semana, definido de acordo com as recomendações do Relatório 

Geral dos Cirurgiões dos EUA22 e o Colégio Americano de Medicina 

Esportiva26. 

 

1.8 COMPORTAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA NA POPULAÇÃO 
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A abordagem da atividade física somente no aspecto saúde/doença 

revela apenas parte de seus benefícios, que se estendem além da saúde 

exclusivamente. O bem-estar físico e mental, assim como uma melhor 

qualidade de vida, do sono, diminuição do estresse e melhor inter-relação 

afetiva e social, podem ser estimuladas pela adoção de um estilo de vida 

fisicamente ativo68.  

Pesquisas acerca da atividade física realizada nos momentos de lazer 

e até mesmo as realizadas no deslocamento, como caminhada rápida e 

bicicleta, afirmam ser promissora sua associação quando relacionadas à 

Saúde Pública69. Porém, disparidades sociodemográficas são fatores que 

influenciam negativamente nesses hábitos. Recente estudo identificou maior 

prevalência de pessoas que não eram fisicamente ativos no transporte em 

indivíduos do sexo feminino, de cor branca, maior idade e nível de 

escolaridade70. 

E mesmo diante do conhecimento das evidências relacionadas aos 

benefícios da prática regular de atividade física, as pessoas que 

incorporaram comportamentos sedentários na sua juventude e 

permaneceram expostas à inatividade física na vida adulta, tendem a 

apresentar maiores dificuldades para modificar suas atitudes e, 

principalmente, a sua conduta em relação à prática de atividades físicas64. 

Essa conduta predominantemente sedentária acaba por gerar uma 

menor prevalência de indivíduos fisicamente ativos, principalmente nos 

grandes centros urbanos e áreas mais industrializadas, como é o caso do 

município de São Paulo. No Brasil, apesar de informações ainda imprecisas 
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a esse respeito, acredita-se que cerca de 60 a 65% da população adulta é 

pouco ativa fisicamente71. 

 
Em adultos americanos, entre os anos de 2001 e 2005, foi observado 

um aumento no nível de atividade física geral tanto em homens (3,5%) 

quanto em mulheres (8,6%). Entre as mulheres, houve aumento significativo 

em todos os grupos (racial/étnico, etário e de escolaridade), com exceção 

apenas do grupo etário entre 18 e 24 anos. Já entre os homens, o nível de 

atividade física apresentou aumento em indivíduos que possuíam de 45 a 64 

anos de idade, além dos não-latinos brancos e negros, e aqueles que 

possuíam maior escolaridade (nível superior e médio)72. Porém, mesmo com 

melhora nos níveis de atividade física da população, disparidades étnicas 

permaneceram evidentes ao longo dos anos, o que acentua a importância e 

necessidade de programas e políticas direcionadas, como o Healthy People 

2010, voltado não somente na equidade relativa à atividade física, como 

também na saúde global. 

Outra pesquisa avaliou a atividade física entre os anos de 2006 e 

2012 em adultos mexicanos73. Foi observado um aumento da prevalência de 

sedentarismo, bem como houve diminuição da prevalência de indivíduos 

considerados “muito ativos”. O volume de atividade física foi 

significativamente diferente entre homens e mulheres, assim como 

indivíduos de maior grupo etário foram mais propensos a serem menos 

ativos do que indivíduos mais jovens. O mesmo foi verificado em relação aos 

indivíduos obesos, que apresentaram menor nível de atividade física em 

relação aos indivíduos classificados como saudáveis.  
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Foi ainda observado que um maior nível de escolaridade não foi 

associado à maior nível de atividade física, como ocorre em países 

desenvolvidos. No México, pessoas com menor nível de escolaridade têm 

maiores demandas físicas de trabalho e não possuem recursos financeiros 

suficientes para o acesso a meios de transporte motorizados, o que acaba 

por acarretar maior nível de atividade física ocupacional e no deslocamento, 

aumentando o nível geral de atividade.  

Dessa forma, a avaliação do comportamento da atividade física em 

grandes populações permite estimar se os hábitos de vida de grandes 

grupos populacionais estão sendo modificados pela maior demanda de 

informações relacionadas à saúde para a população, bem como através da 

eficácia de programas e políticas voltadas à promoção da saúde e aumento 

dos níveis de atividade física. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Embora existam no Brasil estudos que analisaram a prevalência de 

atividade física em seus quatro domínios, os estudos sobre mudanças no 

padrão da atividade física são recentes e escassos74. 
 

Em recente revisão sistemática da literatura75, foi constatada ausência 

de estudos sobre tendências temporais de atividade física em países de 

baixa e média renda até o ano de 2009. 

 
Recomenda-se que para se estabelecer padrões de manutenção da 

prática de atividade física seria necessário monitorar os participantes por 5 a 

10 anos, bem como para avaliar estratégias efetivas de intervenção voltadas 

à manutenção do nível de atividade física a longo prazo. Entretanto, ações 

como estas ainda encontram-se em fase precoce25. 

O monitoramento periódico por meio de inquéritos permite 

acompanhar as flutuações e tendências históricas do padrão epidemiológico 

de uma mesma população em períodos distintos, de forma a identificar 

mudanças temporais76. 

Em meio a diferentes políticas, programas e práticas direcionadas à 

promoção da saúde presentes no cotidiano da população, o que se espera é 

que o comportamento populacional com relação à prática de atividade física 

sofra modificações positivas e evidencie com o passar dos anos uma 

diminuição da prevalência de inatividade física, bem como ocorra um 

aumento dos níveis de atividade física suficiente no lazer77. 

 
Para análise dessa ocorrência, estudos de prevalência realizados em 

séries históricas podem fornecer dados que permitam verificar a efetividade 
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de programas e condições de saúde e estilo de vida da população, bem 

como se houveram modificações na atividade física praticada ao longo dos 

anos. 
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3. OBJETIVOS 

 

Estimar a prevalência de atividade física em adultos no município de 

São Paulo nos anos de 2003 e 2008, de acordo com os quatro domínios de 

atividade física – Trabalho, Lazer, Domestica e Transporte – e no geral. 

Descrever as mudanças segundo fatores socioeconômicos e 

demográficos, por meio da análise das prevalências segundo os anos de 

2003 e 2008. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para comparação das estimativas de prevalências de indivíduos 

fisicamente ativos foram utilizados dados dos Inquéritos de Saúde realizados 

no município de São Paulo (ISA – Capital), nos anos de 2003 e 2008. 

 

4.1 ISA CAPITAL: INQUÉRITOS DE SAÚDE NA CAPITAL 2003 E 

2008 

 

O Inquérito de Saúde da Capital foi realizado nos anos de 2003 e 

2008 por um grupo de pesquisadores das três universidades públicas do 

Estado de São Paulo – Universidade de São Paulo-USP; Universidade 

Estadual de Campinas-Unicamp e Universidade Estadual Paulista-Unesp – e 

da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo - SES-SP. 

 
Trata-se de um estudo transversal de base populacional, com 

entrevistas domiciliares envolvendo a população não-institucionalizada 

residente em área urbana, que teve como objetivo investigar o perfil 

epidemiológico e elementos adicionais da população da cidade de São 

Paulo por meio de amostra probabilística, de forma a originar um banco de 

dados com informações sobre a situação atual de saúde da população 

paulistana e permitir futuras comparações com as pesquisas anterioresi. 

O município de São Paulo totaliza atualmente mais de 11 milhões de 

                                                           
i
 USP/FSP - Universidade de São Paulo/Faculdade de Saúde Pública. Inquéritos de Saúde no 
Município de São Paulo – ISA Capital. Disponível em: http://www.fsp.usp.br/isa-sp. Acesso: 
20.01.2013. 

http://www.fsp.usp.br/isa-sp
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habitantes e corresponde ao mais populoso do país. Desta população, 47% 

são homens e 53% mulheres. Mais de 99% da população do município de 

São Paulo reside em área urbana e a divisão étnica é formada por 60.64% 

de indivíduos brancos, 30.51% de pardos, 6.54% de negros, além de 2.19% 

de amarelos e 0.12% de indígenas. Seu Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) de 0,841 é considerado elevado pelo programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e seus índices de 

longevidade e renda são superiores  à média nacional. Trata-se da cidade 

mais influente no cenário nacional, da maior cidade do país e a mais 

importante economicamentej. 

Para a realização do ISA - Capital, foram definidos oito domínios 

demográficos: crianças menores de 1 ano; crianças entre 1 e 11 anos 

deidade; mulheres de 12 a 19 anos; mulheres de 20 a 59 anos; mulheres 

com 60 anos e mais; homens de 12 a 19 anos; homens de 20 a 59 anos e 

homens com 60 anos e mais. 

A metodologia utilizada nos dois inquéritos foi baseada em amostras 

probabilísticas, estratificadas por conglomerados em dois estágios, sendo 

inicialmente sorteados os setores censitários, segundo o Censo 2000, e 

posteriormente os domicílios de cada setor. 

 
No ISA - Capital 2003, os setores foram estratificados em três níveis, 

de acordo com o percentual de chefes da família com nível universitário de 

instrução. Já no ISA - Capital 2008, não houve essa estratificação. Entre os 

dois estudos diferiram o número de setores censitários sorteados, o erro de 

                                                           
j
 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm>. Acesso: 
05.02.2013. 
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amostragem e o efeito do desenho. 

A busca da obtenção de 420 entrevistas por domínio em 2003 e 300 

entrevistas em 2008, de acordo com o plano amostral dos dois estudos, 

representou um tamanho de amostra de 3.357 pessoas em 2003 e 3.271 

pessoas em 200878, considerada em ambos a perda estimada de 20% de 

unidades da amostra em função da não resposta. 

Nas entrevistas, foi aplicado questionário de forma direta ao 

entrevistado, no seu próprio domicílio, ou aplicado à mãe ou responsável 

nos casos de crianças menores de 12 anos. O questionário foi dividido por 

blocos temáticos, sendo previamente testado em estudo piloto e o grupo de 

entrevistadores foi treinado especificamente para sua aplicação. 

 
Para a garantia da qualidade e consistência dos dados, um 

questionário simplificado foi aplicado em uma sub-amostra do inquérito, por 

meio de visita às residências e entrevistas telefônicas.  

 

4.2 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Para a avaliação dos níveis de atividade física, foi utilizado o 

questionário IPAQ79 – International Physical Activity Questionnaire-, 

localizado no Bloco L do Inquérito de Saúde ISA CAPITAL. O IPAQ em sua 

versão longa avalia os níveis de atividade física de forma separada, 

tipificando essa atividade em quatro contextos: ocupacional, doméstico, lazer 

e transporte, de acordo com o relato dos sete últimos dias do entrevistado. 

 
A escolha do referido questionário deu-se por sua aceitável precisão e 

validação em populações adultas no Brasil80
, além de ser de ampla 
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utilização em diversos outros estudos nacionais81, 82, 83, 84
. 

Estudos internacionais adotaram a alternativa de analisar a média 

entre a semana anterior e uma semana típica, por conta do período de 

recuperação da atividade física constatada85. Todavia, ainda não há dados 

populacionais consolidados acerca de sua efetividade. Haveria, portanto, um 

contraponto entre a efetividade do IPAQk – que avalia os sete dias anteriores 

à pesquisa – e o GPAQl – que avalia atividade física em uma semana 

habitual, além do fato de que a adoção de outro método comprometeria 

análises posteriores. 

 

4.3 VARIÁVEL DEPENDENTE  
 

A variável dependente do presente estudo foi ser ou não fisicamente 

ativo segundo o IPAQ. Foi considerado fisicamente ativo o indivíduo que 

apresentou volume semanal de atividade física moderada e/ou vigorosa 

maior ou igual a 150 minutos. Os indivíduos que não atingiram esse nível 

semanal foram considerados insuficientemente ativos. 

 

 

4.4 VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

                                                           
k
 International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – Long form. Disponível em:<http://www.ipaq. 

ki.se/questionnaires/IPAQ_LS_rev021114.pdf >. Acesso: 12.08.2013 
 
l
 Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) – Disponível em:< http://www.who.int/chp/steps/ 
GPAQ%20Instrument%20and%20Analysis%20Guide%20v2.pdf> Acesso: 03.12.2013. 
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Foram analisadas as seguintes variáveis independentes, constantes 

do inquérito: sexo, idade, cor da pele (branca ou não branca), situação 

conjugal (casado/vivendo com parceiro; solteiro ou 

divorciado/separado/viúvo), escolaridade (0 a 3 anos de estudo, 4 a 7 anos, 

8 a 11 anos, e 12 anos e mais), renda familiar mensal per capita (<1 salário 

mínimo, 1 a 3 salários mínimos ou 4 e mais salários mínimos), índice de 

massa corporal (IMC), calculado pela divisão do peso em quilos pela 

estatura em metros elevada ao quadrado, ambos auto-referidos. 

Segundo a classificação da OMS, foram definidos como obesos 

aqueles cujo IMC foi igual ou maior que 30 kg/m²; como sobrepeso aqueles 

com IMC entre 25 e 29.9 kg/m²; peso normal os que apresentaram IMC entre 

18.5 e 24.9 kg/m² e abaixo do peso normal aqueles cujo IMC fosse inferior a 

18.5 kg/m². Foi criada a variável ANO (2003 ou 2008) para a distinção de 

qual inquérito a informação era proveniente. 

 

4.5 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Foram utilizados dados referentes aos adultos de 20 a 59 anos do ISA 

- Capital 2003 e 2008, segundo sexo e estratificados por faixa etária, por 

década: 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos. 

O corte populacional de 60 anos para distinção entre indivíduos 

adultos e idosos obedece ao Estatuto Nacional do Idosom – Lei no 10.741, de 

                                                           
m

 BRASIL. Lei nº 10.741 – de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências.  Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/ l10.741.htm> 
Acesso: 15.07.2013. 
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1º de outubro de 2003 – e à Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosan - 

Portaria nº 2.528 de 19 de outubro de 2006. 

Para o presente estudo, foram elegíveis 795 indivíduos provenientes 

do inquérito de 2003, sendo 382 homens e 413 mulheres; e 1.162 indivíduos 

provenientes do inquérito domiciliar de 2008, sendo 492 homens e 670 

mulheres. O tamanho da amostra estudada totaliza, portanto, 1.957 

indivíduos (44.7% homens e 55.3% mulheres). 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados dos dois inquéritos foram unidos em um único banco de 

dados, de forma que as variáveis possuíssem a mesma identificação. As 

variáveis foram igualmente categorizadas em ambos os bancos, seguido 

pela criação de uma nova variável que identificou o ano de origem do 

dado86,87 (Quadro1). Essa nova variável foi denominada ANO e distingue se 

o dado é proveniente do inquérito de 2003 ou de 2008. 

 
Foi calculada a prevalência de fisicamente ativos dentro de cada 

inquérito separadamente, de forma a identificar a diferença entre grupos, 

segundo as variáveis independentes. A significância estatística foi calculada 

por meio do teste qui-quadrado para diferenças entre proporções em 2003 e 

2008 de cada subgrupo das variáveis independentes. 

Para comparação da prevalência de indivíduos fisicamente ativos 

                                                                                                                                                                     
 
n
 BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria 2.528 de 19 de outubro de 2006. Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa. Disponível em:< http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port 2006/GM/GM-
2528.htm> Acesso: 21.08.2013. 
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entre os dois inquéritos, a variável dependente foi apresentar um volume de 

atividade física semanal maior ou igual a 150 minutos de atividade 

moderada/vigorosa, dentro de cada domínio e no geral e a variável 

independente foi a variável ANO, que identificou a origem do inquérito. A 

significância estatística foi calculada pelo teste qui-quadrado para diferenças 

entre proporções. O nível de significância estatística para todas as análises 

foi estabelecido em 0,05.  

Para realização das análises, foi utilizado o pacote estatístico Stata 

versão 10, que permitiu incorporar os aspectos referentes ao delineamento 

complexo da amostra – estratos, conglomerados e ponderações – por meio 

do módulo survey. 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Os projetos ISA - Capital 2003 e ISA - Capital 2008 foram aprovados 

pela Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, protocolo nº 381 (Parecer no 13/01). Foram 

esclarecidos aos entrevistados os objetivos da pesquisa e assegurada a 

confidencialidade das informações relatadas. Como meio de anuência formal 

e critério para participação na pesquisa, foi solicitada assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e apenas dados consolidados foram 

analisados e divulgados, sem identificação dos indivíduos estudados. 

Quadro 1 - Variáveis dos inquéritos ISA–Capital 2003, ISA–Capital 2008 e 
variáveis utilizadas no banco de dados unificado. São Paulo, 2013. 

 
ISA – Capital 2003 ISA – Capital 2008 Banco unificado 
n=795 n=1.162 n=1.957 
B04. Data de Nascimento B04. Data de Nascimento Idade (4 categorias) 
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(Idade – em anos) (Idade – em anos) 20 a 29 anos 
  30 a 39 anos 
  40 a 49 anos 
  50 a 59 anos 
B05. Sexo B05. Sexo Sexo 
Masculino Masculino Masculino 
Feminino Feminino Feminino 
B06.  Qual  é  a  sua  cor  ou B06.  Qual  é  a  sua  cor  ou Raça (2 categorias) 
raça? raça? Branca 
Branca Branca Não branca 
Preta Preta  

Parda Parda  

Amarela Amarela  

Indígena Indígena  

O05. Qual é a sua situação O05. Qual é a sua situação Situação Conjugal 
conjugal? conjugal? (3 categorias) 

Casado(a) Casado(a) 1-Casado/Vivendo com o  
União conjugal estável União conjugal estável   Parceiro 

Solteiro(a) Solteiro(a) 2-Solteiro 
Separado(a) Separado(a)   3-Divorciado/Separado/ 
Desquitado(a)/divorciado(a) Desquitado(a)/divorciado(a)   Viúvo 

Viúvo(a) Viúvo(a)  

O06. Até que ano da escola O06. Até que ano da escola Escolaridade 
o(a) Sr.(a) completou? o(a) Sr.(a) completou? (4 categorias) 
Nunca freqüentou, não sabe Nunca freqüentou, não sabe 0 a 3 anos 
ler e escrever ler e escrever 4 a 7 anos 
Nunca freqüentou, sabe ler e Nunca freqüentou, sabe ler e 8 a 11 anos 
Escrever Escrever 12 anos e mais 
1° grau ou primário (ano/série) 1° grau ou primário (ano/série)  

1° grau ou ginásio (ano/série) 1° grau ou ginásio (ano/série)  

2° grau ou colegial (ano/série) 2° grau ou colegial (ano/série)  

Cursos técnicos de nível Cursos técnicos de nível médio  

médio incompletos Incompletos  

Cursos técnicos de nível Cursos técnicos de nível médio  

médio completos Completos  

Curso superior incompleto Curso superior incompleto  

Curso superior completo Curso superior completo  

NS/NR 40-Outros, especif.:_______  

 NS/NR  

Renda mensal Renda mensal Renda (3 categorias) 
(em reais) (em reais) <1 salário mínimo 
  1 a 3 salários mínimos 
  4 ou mais salários 
L02.Qual a sua altura? L02.Qual a sua altura? IMC – kg/m² 
__m. e __ __ cm. __m. e __ __ cm. (4 categorias) 

  Obesidade (IMC>=30) 
L03. Qual o seu peso L03. Qual o seu peso Sobrepeso ( 25 - 29.9) 
__ __ __ kg. e __ __ __ gr. __ __ __ kg. e __ __ __ gr. Normal (18.5 – 24.9) 

  Abaixo do peso 
  (IMC<18.5)   

O presente projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo, por intermédio da Plataforma Brasil, sob protocolo CAAE 
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13366413.9.0000.5421 e Parecer nº 404.182. 

 

4.8 FINANCIAMENTO 

 

O ISA – Capital dos anos 2003 e 2008 foram realizados mediante 

financiamento da Secretaria de Saúde do Município de São Paulo. O 

presente estudo foi financiado por meio de Bolsa de Mestrado do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 
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5. RESULTADOS 
 

 

 As características descritivas da população de São Paulo entre os 

estudos não apresentaram disparidades significativas no período de 2003 a 

2008. Eventuais diferenças observadas no presente estudo, podem ser 

decorrentes de variação amostral. Em virtude da elevada densidade 

demográfica da metrópole de São Paulo, bem como pela heterogeneidade 

de sua população, variações sociodemográficas significativas necessitariam 

de um maior período entre os estudos para serem observadas - Tabela 01.  

Para o presente estudo, a renda foi expressa em percentual do salário 

mínimo per capita, com a utilização do valor nacional vigente na realização 

do inquérito, que correspondeu a 240 reais em 2003o (Lei nº10.699, de 09 

de Julho de 2003) e 415 reais em 2008p (Leinº11.709, de 19 de Junho de 

2008). 

Os níveis de atividade física Geral apresentaram aumento significativo 

entre indivíduos de cor branca (de 81,4% em 2003 para 86,6% em 2008), 

em indivíduos que relataram ter 12 anos ou mais de estudo (de 82,7% em 

2003 para 85,1% em 2008) e nos que relataram IMC entre 18.5 e 24,9, ou 

seja, os que possuíam peso normal em relação à estatura (de 83,7% em 

                                                           
o Lei n. 10.699, de 09 de Julho de 2003. Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de Abril de 

2003, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1991/ ..%5C2003%5C10699.htm>. Acesso: 
05.11.2013 
 
p
 Lei n. 11.709, de 19 de Junho de 2008. Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de Março de 

2008, e dá outras providências. Disponível em: <http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/ 
1991/ ..%5C2003%5C10699.htm>. Acesso: 05.11.2013 
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2003 para 89,1% em 2008). - Tabela 02.  

 
Tabela 01 - Comparação entre os Inquéritos ISA Capital dos anos 2003 e 
2008, segundo características descritivas da amostra. 
 

 Inquérito de origem 
 ISA 2003 ISA 2008 

Amostra total do inquérito 3.357 3.271 
Elegíveis para o estudo 795 1.162 
Homens (%) 45,95 47,43 
Idade (média – DP) 36,18 (±11,30) 37,68 (±11,28) 
Anos de estudo (média – DP) 8,68 (±3,62) 9,27 (±3,13) 
IMC (média – DP) 24,84 (±4,37) 25,30 (±4,67) 
Casados/união estável (%) 53,07 54,95 
Renda em reais (% Salário Mínimo) 271,00 (112,9%) 421,05(101,5%) 
Pele branca (%) 65,74 59,58 

 
 

Quando analisadas as prevalências de fisicamente ativos entre sexos, 

alterações significativas foram observadas, de acordo com os grupos das 

variáveis independentes. 

Nas mulheres, o aumento da prevalência de fisicamente ativas no 

GERAL foi constatado na faixa etária de 30 a 39 anos (83,2% em 2003 para 

88,5% em 2008) e também entre as que relataram ter 40 a 49 anos (82,2% 

em 2003 para 87,6% em 2008). No sexo masculino não houve alterações 

significantes de acordo com grupo etário.  

Pessoas que relataram ser de cor branca apresentaram aumento dos 

níveis de atividade física tanto no sexo feminino (81,9% em 2003 para 87,3% 

em 2008), quanto no masculino (de 81,5% em 2003 para 86,4% em 2008).  

Entre as mulheres, o aumento da prevalência de fisicamente ativos foi 

significante somente entre as que referiram ser solteiras (81,5% em 2003 

para 87,5 em 2008), não sendo constatado aumento significativo no sexo 

masculino com relação à situação conjugal. 
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Tabela 02 - Prevalência de indivíduos fisicamente ativos no GERAL, de 
acordo com as variáveis independentes e ano do inquérito. São Paulo, 
Brasil. 
 

 
% Fisicamente Ativos 

 

 
ISA Capital 2003 

 
ISA Capital 2008 

  Variável Homens  Mulheres  Geral p* Homens  Mulheres  Geral p* p † 

Sexo 

   
0,920 

   
0,239 

 
Masculino - - 83,6 

 

- - 85,6 
 

0,274 

Feminino - - 84,6 
 

- - 85,6 
 

0,064 

Faixa etária 

   
0,396 

   
0,826 

 
20-29 anos 81,8 82,6 83,6 

 

86,4 87,7 85,6 
 

0,114 

30-39 anos 82,8 83,2 83,9 
 

86,0 88,5 86,5 
 

0,279 

40-49 anos 83,8 82,2 83,3 
 

86,0 87,6 86,6 
 

0,748 

50-59 anos 81,4 82,6 83,2 
 

86,4 87,3 85,9 
 

0,085 

Cor da pele 

   
0,008 

   
0,632 

 
Branca 81,5 81,9 84,2 

 

86,4 87,3 84,5 
 

0,022 

Não branca 84,0 83,4 84,1 
 

86,8 87,6 87,0 
 

0,800 

Situação Conjugal 

   
0,004 

   
0,119 

 Casado/ 
   Vive com parceiro 84,0 83,1 84,3 

 

87,5 87,6 87,0 
 

0,490 

Solteiro 81,1 81,5 82,8 
 

85,3 87,5 85,0 
 

0,075 

Divorciado/ 
   Separado/Viúvo 82,0 82,5 82,6 

 

85,7 88,0 86,6 
 

0,062 

Escolaridade 

   
0,001 

   
0,161 

 
0-3 anos de estudo 82,3 81,5 82,6 

 

85,7 88,1 86,2 
 

0,063 

4-7 anos de estudo 83,8 82,8 83,4 
 

86,7 88,2 87,3 
 

0,577 

8-11 anos de estudo 83,7 83,3 83,7 
 

87,0 87,3 87,1 
 

0,909 

12 anos e mais 80,2 81,9 82,7 
 

85,4 87,6 85,1 
 

0,042 

Renda per capita 

   
0,179 

   
0,497 

 
até 1 salário 82,2 82,7 82,3 

 

86,8 87,8 87,8 
 

0,019 

1-3 salários 83,5 83,0 83,3 
 

86,8 86,8 86,9 
 

0,878 

4 salários e mais 81,9 82,2 82,6 
 

85,2 88,2 86,2 
 

0,358 

IMC 

   
0,133 

   
0,162 

 
< 18,5 kg/m² 82,1 82,4 82,3 

 

85,3 88,0 86,6 
 

0,785 

18,5 a 24,9 kg/m² 82,3 83,6 83,7 
 

87,3 88,1 89,1 
 

0,032 

25,0 a 29,9 kg/m² 83,8 82,7 85,4 
 

86,1 87,4 86,5 
 

0,776 

> 30,0 kg/m² 82,0 82,0 82,7 
 

85,6 87,5 86,1 
 

0,223 

* Teste qui-quadrado para diferenças entre proporções 

† Teste qui-quadrado para diferenças entre proporções em 2003 e 2008 de cada subgrupo 

 
 

Segundo o nível de escolaridade, a prevalência de fisicamente ativos 

apresentou aumento significante apenas no sexo feminino, no grupo das 
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mulheres que relataram ter de 0 a 3 anos de estudo (de 81,5% em 2003 

para 88,1% em 2008) e no grupo em que referiram 12 anos ou mais de 

estudo (81,9% em 2003 contra 87,6% em 2008). Não foi observada 

mudança significativa no sexo masculino. 

Mulheres cuja renda era inferior a um salário mínimo apresentaram 

aumento na prevalência de fisicamente ativas (de 82,7% em 2003 para 

87,8% em 2008), assim como as que referiram renda de quatro salários 

mínimos ou mais (de 82,2% em 2003 para 88,2% em 2008). Houve aumento 

significativo no sexo masculino apenas dentre os que relataram renda per 

capita inferior a um salário mínimo (de 82,2% em 2003 para 86,8% em 

2008).  

Indivíduos com IMC normal apresentaram aumento na prevalência de 

fisicamente ativos, tanto no sexo masculino (de 82,3% em 2003 para 87,3% 

em 2008), quanto no sexo feminino (83,6% em 2003 contra 88,1% em 2008). 

Foi observado ainda o aumento da prevalência de fisicamente ativos entre 

as mulheres obesas (de 82,0% em 2003 para 87,5% em 2008). 

De acordo com cada domínio de atividade física, foi observado 

aumento da prevalência de fisicamente ativos apenas com relação à 

atividade física doméstica. A prevalência de fisicamente ativos no domínio 

Doméstico apresentou aumento significativo entre os indivíduos obesos 

(IMC>30kg/m²), de 37,7% em 2003 para 55,2% em 2008 – Tabela 03. 

Não foram verificadas alterações significativas na prevalência de 

fisicamente ativos nos domínios de atividade física no Trabalho, Lazer e 

Transporte no período estudado – Tabelas 04, 05 e 06, respectivamente. 
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Tabela 03 - Prevalência de indivíduos fisicamente ativos no domínio 
DOMÉSTICO, de acordo com as variáveis independentes e ano do inquérito. 
São Paulo, Brasil. 
 

 
% Fisicamente Ativos 

 

 
ISA Capital 2003 

 
ISA Capital 2008 

  Variável Homens  Mulheres  Geral p* Homens  Mulheres  Geral p* p † 

Sexo 

   
0,001 

   
0,001 

 
Masculino - - 25,8 

 

- - 29,8 
 

0,310 

Feminino - - 62,0 
 

- - 67,9 
 

0,181 

Faixa etária 

   
0,067 

   
0,079 

 
20-29 anos 34,5 52,0 45,7 

 

36,9 59,2 49,9 
 

0,324 

30-39 anos 36,4 57,6 46,9 
 

39,4 60,9 52,3 
 

0,959 

40-49 anos 33,6 57,0 48,4 
 

38,0 60,8 50,8 
 

0,731 

50-59 anos 31,1 57,4 45,0 
 

38,2 62,8 46,9 
 

0,078 

Cor da pele 

   
0,650 

   
0,824 

 
Branca 41,3 48,9 47,2 

 

44,7 55,1 47,9 
 

0,212 

Não branca 36,5 53,8 46,6 
 

41,8 57,1 49,1 
 

0,502 

Situação Conjugal 

   
0,001 

   
0,001 

 Casado/ 
   Vive com parceiro 43,7 61,3 51,2 

 

46,0 64,6 54,3 
 

0,680 

Solteiro 28,3 53,4 43,5 
 

33,1 60,2 45,8 
 

0,108 

Divorciado/ 
   Separado/Viúvo 26,3 61,5 45,4 

 

30,9 67,0 49,7 
 

0,431 

Escolaridade 

   
0,001 

   
0,004 

 
0-3 anos de estudo 28,5 60,9 45,7 

 

32,0 67,1 49,9 
 

0,964 

4-7 anos de estudo 35,7 61,3 46,9 
 

35,4 66,0 52,3 
 

0,933 

8-11 anos de estudo 37,5 57,5 48,4 
 

41,6 62,7 50,8 
 

0,382 

12 anos e mais 27,4 57,4 45,0 
 

34,3 63,3 46,9 
 

0,261 

Renda per capita 

   
0,086 

   
0,248 

 
até 1 salário 42,7 48,4 47,7 

 

46,8 53,3 48,4 
 

0,224 

1-3 salários 34,0 57,2 46,4 
 

38,5 61,1 49,6 
 

0,753 

4 salários e mais 27,6 59,4 44,9 
 

31,8 65,8 48,6 
 

0,442 

IMC 

   
0,047 

   
0,567 

 
< 18,5 kg/m² 26,2 60,9 45,3 

 

30,6 67,2 49,2 
 

0,196 

18,5 a 24,9 kg/m² 38,4 51,3 46,8 
 

42,7 56,7 48,1 
 

0,236 

25,0 a 29,9 kg/m² 36,9 54,9 46,4 
 

40,7 57,6 50,0 
 

0,785 

> 30,0 kg/m² 28,5 58,3 46,6 
 

34,9 64,8 48,8 
 

0,016 

* Teste qui-quadrado para diferenças entre proporções 

† Teste qui-quadrado para diferenças entre proporções em 2003 e 2008 de cada subgrupo 
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Tabela 04 - Prevalência de indivíduos fisicamente ativos no TRABALHO, de 
acordo com as variáveis independentes e ano do inquérito. São Paulo, 
Brasil. 
 

 
% Fisicamente Ativos 

 

 
ISA Capital 2003 

 
ISA Capital 2008 

  Variável Homens  Mulheres  Geral p* Homens  Mulheres  Geral p* p † 

Sexo 

   
0,001 

   
0,001 

 
Masculino - - 45,3 

 

- - 46,8 
 

0,747 

Feminino - - 27,1 
 

- - 28,6 
 

0,644 

Faixa etária 

   
0,621 

   
0,103 

 
20-29 anos 38,8 30,6 34,5 

 

42,6 29,9 35,9 
 

0,922 

30-39 anos 42,2 31,6 36,9 
 

43,2 33,6 38,1 
 

0,918 

40-49 anos 42,3 29,4 37,1 
 

42,9 34,2 37,2 
 

0,227 

50-59 anos 41,5 29,7 34,9 
 

42,9 30,2 36,8 
 

0,787 

Cor da pele 

   
0,094 

   
0,993 

 
Branca 35,5 31,8 35,5 

 

39,2 34,0 34,9 
 

0,198 

Não branca 42,8 33,3 36,8 
 

41,7 34,6 38,9 
 

0,295 

Situação Conjugal 

   
0,562 

   
0,802 

 Casado/ 
Vive com parceiro 36,8 27,7 34,2 

 

40,0 30,3 34,5 
 

0,170 

Solteiro 41,1 29,2 34,1 
 

43,0 29,1 36,2 
 

0,591 

Divorciado/ 
Separado/Viúvo 45,0 26,9 35,3 

 

46,3 28,7 37,1 
 

0,578 

Escolaridade 

   
0,041 

   
0,816 

 
0-3 anos de estudo 45,0 27,6 35,4 

 

45,9 29,1 37,5 
 

0,414 

4-7 anos de estudo 41,0 27,6 35,5 
 

45,0 29,7 36,1 
 

0,090 

8-11 anos de estudo 38,3 29,3 34,3 
 

41,5 29,6 35,5 
 

0,596 

12 anos e mais 41,5 26,7 33,8 
 

42,5 28,5 35,6 
 

0,864 

Renda per capita 

   
0,266 

   
0,083 

 
até 1 salário 34,1 31,9 35,7 

 

37,4 28,4 35,5 
 

0,304 

1-3 salários 45,2 31,4 37,0 
 

45,7 31,1 38,6 
 

0,576 

4 salários e mais 44,3 30,1 35,2 
 

44,5 29,6 37,1 
 

0,749 

IMC 

   
0,230 

   
0,338 

 
< 18,5 kg/m² 45,3 27,4 35,4 

 

46,3 28,8 37,4 
 

0,397 

18,5 a 24,9 kg/m² 40,1 33,1 36,7 
 

41,9 33,7 37,7 
 

0,937 

25,0 a 29,9 kg/m² 40,3 30,2 36,4 
 

41,0 34,7 36,4 
 

0,243 

> 30,0 kg/m² 42,3 28,5 35,0 
 

43,9 29,8 36,5 
 

0,578 

* Teste qui-quadrado para diferenças entre proporções 

† Teste qui-quadrado para diferenças entre proporções em 2003 e 2008 de cada subgrupo 
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Tabela 05 - Prevalência de indivíduos fisicamente ativos no LAZER, de 
acordo com as variáveis independentes e ano do inquérito. São Paulo, 
Brasil. 
 

 
% Fisicamente Ativos 

 

 
ISA Capital 2003 

 
ISA Capital 2008 

  Variável Homens  Mulheres  Geral p* Homens  Mulheres  Geral p* p † 

Sexo 

   
0,001 

   
0,001 

 
Masculino - - 19,5 

 

- - 31,8 
 

0,546 

Feminino - - 15,7 
 

- - 19,1 
 

0,245 

Faixa etária 

   
0,105 

   
0,010 

 
20-29 anos 26,5 20,1 24,4 

 

30,0 23,3 25,4 
 

0,202 

30-39 anos 24,2 17,7 22,4 
 

27,9 21,7 23,4 
 

0,062 

40-49 anos 27,1 16,5 21,3 
 

28,0 19,9 24,2 
 

0,886 

50-59 anos 28,1 18,0 22,8 
 

30,1 20,6 25,2 
 

0,989 

Cor da pele 

   
0,255 

   
0,595 

 
Branca 23,8 21,6 23,5 

 

27,0 23,7 24,6 
 

0,523 

Não branca 25,3 17,9 22,7 
 

27,5 22,3 23,7 
 

0,171 

Situação Conjugal 

   
0,005 

   
0,001 

 Casado/ 
   Vive com parceiro 23,7 16,7 20,9 

 

26,6 19,3 23,2 
 

0,670 

Solteiro 27,9 20,2 24,3 
 

30,9 22,8 26,1 
 

0,546 

Divorciado/ 
   Separado/Viúvo 29,1 15,8 22,1 

 

31,8 19,0 24,9 
 

0,386 

Escolaridade 

   
0,001 

   
0,001 

 
0-3 anos de estudo 27,6 15,5 21,5 

 

30,6 18,9 24,1 
 

0,964 

4-7 anos de estudo 26,7 15,6 21,3 
 

29,4 19,1 24,0 
 

0,933 

8-11 anos de estudo 25,3 19,2 21,5 
 

27,3 20,4 24,8 
 

0,382 

12 anos e mais 29,1 18,6 25,0 
 

32,6 22,0 26,2 
 

0,261 

Renda per capita 

   
0,094 

   
0,019 

 
até 1 salário 23,1 20,2 23,4 

 

25,9 24,4 25,1 
 

0,138 

1-3 salários 26,3 17,9 21,9 
 

28,5 20,2 24,5 
 

0,991 

4 salários e mais 29,0 17,6 23,2 
 

31,8 20,2 25,7 
 

0,556 

IMC 

   
0,223 

   
0,861 

 
< 18,5 kg/m² 29,1 15,6 22,0 

 

31,4 19,1 24,8 
 

0,650 

18,5 a 24,9 kg/m² 23,5 20,2 23,1 
 

28,2 21,8 23,9 
 

0,265 

25,0 a 29,9 kg/m² 28,9 18,5 23,2 
 

27,4 23,5 25,7 
 

0,650 

> 30,0 kg/m² 27,8 17,3 22,5 
 

29,9 20,7 24,9 
 

0,685 

* Teste qui-quadrado para diferenças entre proporções 

† Teste qui-quadrado para diferenças entre proporções em 2003 e 2008 de cada subgrupo 
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Tabela 06 - Prevalência de indivíduos fisicamente ativos no TRANSPORTE, 
de acordo com as variáveis independentes e ano do inquérito. São Paulo, 
Brasil. 
 

 
% Fisicamente Ativos 

 

 
ISA Capital 2003 

 
ISA Capital 2008 

  Variável Homens  Mulheres  Geral p* Homens  Mulheres  Geral p* p † 

Sexo 

   
0,306 

   
0,891 

 
Masculino - - 34,2 

 

- - 29,3 
 

0,172 

Feminino - - 30,4 
 

- - 29,7 
 

0,843 

Faixa etária 

   
0,621 

   
0,103 

 
20-29 anos 33,9 32,1 31,4 

 

28,7 30,2 30,9 
 

0,158 

30-39 anos 32,3 31,4 31,1 
 

28,5 29,6 29,7 
 

0,498 

40-49 anos 34,0 30,1 31,2 
 

29,5 28,5 29,7 
 

0,384 

50-59 anos 33,1 30,5 32,7 
 

30,8 30,1 29,4 
 

0,256 

Cor da pele 

   
0,094 

   
0,993 

 
Branca 32,3 30,4 31,7 

 

28,8 30,1 29,7 
 

0,849 

Não branca 33,5 32,9 31,3 
 

30,1 28,9 31,1 
 

0,068 

Situação Conjugal 

   
0,562 

   
0,802 

 Casado/ 
   Vive com parceiro 32,3 30,6 31,7 

 

29,0 30,5 29,5 
 

0,887 

Solteiro 34,5 30,7 32,0 
 

28,8 30,7 30,2 
 

0,667 

Divorciado/ 
   Separado/Viúvo 34,4 30,4 31,9 

 

28,9 29,8 29,6 
 

0,290 

Escolaridade 

   
0,041 

   
0,816 

 
0-3 anos de estudo 34,5 29,7 31,9 

 

29,1 29,6 29,4 
 

0,714 

4-7 anos de estudo 33,6 30,7 32,2 
 

29,3 30,1 29,7 
 

0,980 

8-11 anos de estudo 35,0 31,4 32,0 
 

29,2 30,6 30,9 
 

0,254 

12 anos e mais 31,2 30,3 31,6 
 

28,3 30,4 28,5 
 

0,253 

Renda per capita 

   
0,266 

   
0,083 

 
até 1 salário 33,3 31,9 30,1 

 

30,5 28,4 30,9 
 

0,259 

1-3 salários 33,2 31,4 32,2 
 

29,0 31,1 30,0 
 

0,921 

4 salários e mais 32,8 30,1 31,2 
 

28,0 29,6 28,9 
 

0,724 

IMC 

   
0,052 

   
0,342 

 
< 18,5 kg/m² 33,7 30,2 32,2 

 

29,1 30,1 29,2 
 

0,182 

18,5 a 24,9 kg/m² 33,5 33,1 31,9 
 

29,9 30,3 31,4 
 

0,228 

25,0 a 29,9 kg/m² 33,4 30,7 30,6 
 

29,1 28,3 29,8 
 

0,287 

> 30,0 kg/m² 33,1 29,6 31,8 
 

29,4 29,5 28,9 
 

0,254 

* Teste qui-quadrado para diferenças entre proporções 

† Teste qui-quadrado para diferenças entre proporções em 2003 e 2008 de cada subgrupo 
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6. DISCUSSÃO 
 

 

Embora a população brasileira seja submetida a um período de 

transição demográfica típica de países em desenvolvimento, os resultados 

do presente estudo não apresentaram alterações sociodemográficas 

significativas no período estudado, por tratar-se de um período de tempo 

relativamente pequeno, assim como pela suscetibilidade à variação amostral 

entre os dois anos. 

Mesmo não tendo sido suficientes para observar modificações 

significantes na prevalência de fisicamente ativos dentro de cada domínio, 

pequenas alterações no volume de atividade realizada em cada um deles 

podem ter contribuído no aumento da prevalência de atividade física geral no 

período estudado, como verificado em determinados grupos das variáveis 

independentes. 

Apesar do principal objetivo do presente estudo, de analisar 

modificações na atividade física entre o período estudado, a descrição de 

determinadas constatações transversais contribuem na análise de diferenças 

dentro da população do município de São Paulo, uma vez que, embora 

possa ter sofrido modificações dentro de cada subgrupo, determinadas 

relações entre os grupos ainda permanecem na população. Estas 

constatações permitem também comparações com demais estudos 

nacionais e internacionais de prevalência de fisicamente ativos. 

Uma observação consensual entre os estudos com população 
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brasileira, bem como observado também estudos internacionais, é que 

homens são mais ativos fisicamente do que mulheres no lazer, bem como a 

prevalência de atividade física tende a diminuir com o avanço da idade75. 

No município de São Paulo, assim como observado em estudo 

desenvolvido por Florindo et al (2009)88, as mulheres foram menos ativas no 

lazer, no trabalho e no transporte, enquanto que homens tiveram menor 

atividade física doméstica 

Indivíduos de cor branca foram mais ativos no lazer e menos ativos 

no trabalho, quando comparados aos que não declararam ser de cor branca. 

Maior escolaridade foi relacionada à maior atividade física no lazer e menor 

no trabalho e na atividade física doméstica. As mulheres foram menos ativas 

que os homens no lazer.  

Outros estudos, que também avaliaram atividade física em domínios, 

não o fizeram com análise entre sexos, o que comprometeu outras 

comparações.  

A atividade física no domínio doméstico apresentou resultados 

concordantes entre os estudos temporais encontrados88, onde foi verificada 

maior prevalência de fisicamente ativos entre as mulheres, com exacerbada 

diferença com relação aos homens. Entretanto, o entendimento desses 

valores ainda não é completamente esclarecido com relação ao benefício da 

atividade física doméstica com relação à saúde. 

 No município de São Paulo, maior escolaridade foi correspondente a 

um menor nível de atividade física doméstica e no trabalho, por outro lado, 

apresentou maiores níveis de atividade física no lazer. 
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 Com relação à situação conjugal, não há concordância nos resultados 

existentes na literatura. Em estudos desenvolvidos no Brasil, foi observado 

que viver com o parceiro esteve associado a um menor nível de atividade 

física geral89 e também a um menor nível de atividade física no lazer90. Já 

em outros países em desenvolvimento, como o Peru91, observou-se que 

viver com o parceiro relacionou-se positivamente com a prática de atividade 

física no lazer. Entretanto, em países desenvolvidos, constatou-se que 

indivíduos solteiros apresentaram maior nível de atividade física no lazer92. 

Todavia, a situação conjugal em São Paulo apresentou associação 

positiva a maiores níveis de atividade física doméstica a menores níveis no 

lazer em 2008. Na atividade física geral, pela forte contribuição da atividade 

física doméstica já relatada, a prevalência foi maior em indivíduos que vivem 

com o parceiro do que em solteiros. 

 Por outro lado, pesquisas realizadas em países em desenvolvimento, 

que monitoraram o comportamento dos níveis de atividade física na 

população ao longo do tempo, ainda são raras na literatura.  

Estudos realizados nos Estados Unidos sobre tendências temporais 

de atividade física detectaram muito poucas ou insignificantes alterações na 

atividade física da população ao longo do tempo. Todavia, a realização de 

estudos que abordem esse tema em países em desenvolvimento, permite 

verificar tendências distintas daquelas observadas em países 

desenvolvidos75.  

Recente pesquisa realizada em capitais brasileiras por meio dados do 

VIGITEL – Inquérito domiciliar por meio de entrevistas telefônicas que 
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monitora Doenças Crônicas Não-Transmissíveis e fatores de risco – 

descreveu a prevalência de indivíduos fisicamente ativos de acordo com os 

domínios da atividade física88 e permitiu comparações da população 

brasileira com a residente no município de São Paulo. 

Na população brasileira, de 2006 a 2009, foi observado aumento do 

nível de atividade física no deslocamento, o que não ocorreu 

significativamente no município de São Paulo entre 2003 e 2008. Tal 

observação pode ser devida ao fato da população paulistana apresentar 

dados elevados de fisicamente ativos no deslocamento em relação à 

população brasileira desde períodos anteriores, como por exemplo, em 

2003, o que certamente limita a constatação de aumento significativo dessa 

prevalência em um curto período de tempo. Além disso, seu aumento ainda 

é visto com cautela pelo pesquisador, por conta da divergência de 

metodologias entre 2006 e 2009 nesse domínio específico. 

Tanto na população brasileira quanto na residente em São Paulo, os 

demais indicadores de atividade física permaneceram estáveis nos períodos 

estudados. Dados transversais legitimaram constatações de que homens 

são mais ativos que as mulheres no lazer e no trabalho, como previamente 

observado em outros estudos88,93,94. Entretanto, com relação ao 

deslocamento não houve diferença significativa entre sexos entre 2003 e 

2008 em São Paulo, como foi observado nacionalmente.  

Outro estudo no Brasil, desenvolvido na cidade de Pelotas-RS, 

avaliou mudanças na atividade física de adultos brasileiros em um período 



59 
 

 

de cinco anos, em 2002 e 200776. Entretanto, a diferença entre metodologias 

limitou maiores comparações, pois foi utilizada a versão curta do 

questionário IPAQ, que permite análise somente da atividade física geral, no 

qual os domínios são computados em conjunto. 

Nesse estudo, foi observado que níveis insuficientes de atividade 

física em 2007 deixaram de ser mais freqüentes entre mulheres que em 

homens, como constatado em 2002. Em São Paulo, não foram observadas 

modificações significativas de atividade física geral entre sexos, uma vez 

que quando avaliados todos os domínios, há contribuição de atividades 

domésticas em maior prevalência para mulheres e maior prevalência no 

trabalho para homens, por exemplo, que interferem na prevalência geral. 

A associação com a idade foi observada tanto no estudo de 2002 

como em 2007, assim como ocorreu em São Paulo em 2003 e 2008, onde 

indivíduos de maior idade apresentaram menor nível de atividade física. O 

nível de escolaridade apresentou também associação em ambos os anos e 

estudos, de forma que indivíduos de menor escolaridade tiveram menor nível 

de atividade física.  

O estudo realizado na cidade de Pelotas-RS observou ainda que o 

número de indivíduos que não atingiram níveis suficientes de atividade física 

aumentou após cinco anos, com diferença de aumento entre os grupos 

avaliados. O grupo que apresentou maior declínio de atividade física 

necessária foi o de menor renda. Não foram observadas diferenças 

significativas entre sexos de 2002 a 2007. 
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Mesmo diante de constatações semelhantes entre a população 

brasileira e a população do município de São Paulo, ainda há dados distintos 

entre os poucos estudos nacionais existentes. 

Algumas das variáveis adotadas no presente estudo não foram 

analisadas em outros estudos, como o índice de massa corporal. 

Em São Paulo, de 2003 a 2008, o nível de atividade física geral 

apresentou aumento em indivíduos de cor branca, de maior escolaridade, e 

com índice de massa corporal normal.  

 A relação entre o IMC e os níveis de atividade física sofre influência 

de diversos fatores de comportamento e de composição corporal do 

indivíduo. O peso absoluto levado em consideração pelo IMC não reflete 

fidedignamente as condições de saúde do indivíduo, que pode ter seu peso 

aumentado por incremento de musculatura esquelética decorrente da 

hipertrofia de células musculares, ou por aumento de tecido adiposo, por 

exemplo.  

Além disso, uma maior prevalência de fisicamente ativos dentre 

indivíduos com IMC elevado pode corresponder justamente a uma adoção 

da atividade física como forma de combater sua condição de sobrepeso e 

obesidade, ao invés de se tratar de um comportamento preventivo. 

Foi observado aumento da prevalência de fisicamente ativos em 

indivíduos de menor renda no período estudado. Essa observação também 

ocorreu no estudo envolvendo a população do Estado de São Paulo, 

referente aos anos 2002 e 200895.  
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Esse aumento pode sugerir uma diminuição das diferenças sociais 

acerca da atividade física, o que não foi observado na pesquisa realizada em 

Pelotas, mas que pode ser em decorrência de se ter avaliado somente a 

atividade física no Lazer e não ter sido analisada a prevalência geral de 

atividade física, o que resultou na diminuição da prevalência de fisicamente 

ativos entre 2002 e 2007, contrariamente ao observado nos demais estudos. 

A atividade física no trabalho, como meio de transporte e no lazer não 

apresentaram modificações significativas nos dois períodos estudados. 

 Um fator limitante foi a utilização, por ambos, da versão curta do 

IPAQ, que não possibilitou a descrição dos resultados de acordo com cada 

domínio da atividade física. 

 Nesse contexto, dados da população brasileira, do Estado e Município 

de São Paulo que relatam aumento nos níveis de atividade física indicam um 

possível resultado de políticas e programas de promoção à saúde e à prática 

de atividade física. Fato esse não observado na cidade de Pelotas-RS, que 

corresponde a um município de médio porte, localizado na região Sul do 

país e que não possui qualquer intervenção populacional88. Além disso, o 

Estado de São Paulo tem apresentado prevalência de fisicamente ativos 

superiores a media nacional96,97.  

 Algumas estimativas podem não ter sido consolidadas em virtude da 

possível flutuação amostral ente os inquéritos, assim como observado nos 

recentes estudos populacionais desta natureza.  
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Uma das limitações do presente estudo, também observada em 

outros estudos, foi o curto espaço de tempo para a verificação de mudanças 

significativas. Hipóteses levantadas nos estudos atuais, que não excederam 

lapso temporal de cinco anos, podem ser testadas dentro dos próximos 

anos. A confiabilidade das informações, bem como variações detectáveis 

estatisticamente poderão ser verificadas com o prolongamento da pesquisa 

e maior união de informações, visto que dados de ampla escala sobre 

intervenções em atividade física ainda são raros , principalmente em países 

da América Latina98. 

Outra limitação do estudo, assim como demais estudos que 

analisaram tendências temporais observados na população brasileira, foi sua 

realização mediante desenho transversal, que pode não identificar o 

estabelecimento de relações temporais na associação ao comportamento 

alvo, bem como aos determinantes da atividade física cotidiana ao longo do 

tempo. A falta de consenso entre a terminologia para descrever o 

comportamento referente à prática de atividade física também foi fator 

limitante para comparações e levantamento de dados. São adotadas 

diversas classificações como fisicamente ativos, sedentários, 

insuficientemente ativos, inatividade física. Em estudos mais antigos foi mais 

freqüentemente abordado o tema “inatividade física ou estilo de vida 

sedentário”, enquanto que, em estudos recentes, há tendência de se 

analisar “prevalência de atividade física”75. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo é um dos poucos existentes na literatura que 

descreveu a prevalência de fisicamente ativos em cada domínio da atividade 

física, em dois períodos.  

Estudos que utilizaram a versão longa do IPAQ e analisaram a 

atividade física entre períodos ainda são raros. Por essa razão, as 

comparações acerca das modificações da atividade física foram limitadas. 

Avaliar o nível de atividade física segundo seus domínios contribuiu 

para minimizar vieses de memória e de registro das atividades auto-

relatadas e originou assim dados mais completos da atividade física 

cotidiana, bem como reduziu subestimações. 

A abordagem da atividade física em diferentes domínios permitiu 

também a identificação para direcionamento de políticas públicas e ações 

pontuais voltadas à promoção de um estilo de vida mais ativo.  

O domínio doméstico de atividade física, assim como o realizado no 

trabalho, por apresentarem dependência de inúmeros fatores como a 

segurança na realização, conforto, funcionalidade física e ergonômica, ainda 

não apresentam grande influência nas estratégias de promoção à saúde e 

atividade física, tampouco em interpretações epidemiológicas de saúde. 

Indicadores como o deslocamento ativo podem contribuir 

substancialmente para o aumento dos níveis de atividade física da 

população. Políticas públicas inerentes ao planejamento urbano em grandes 
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municípios, com relação a ciclistas e pedestres, acessibilidade e segurança, 

podem resultar em aumento desses índices e contribuir para o aumento da 

atividade física geral. 

Assim como no transporte, a atividade física no lazer permite a 

adoção de políticas públicas multisetoriais e correspondem aos domínios de 

maior importância para o monitoramento populacional em saúde relacionado 

à atividade física.  

Embora haja grande concentração de estudos sobre atividade física 

nas regiões sul e sudeste do Brasil, pesquisas que descreveram seus níveis 

entre dois períodos e estratificaram seus resultados segundo sexo e  

domínios de atividade física eram até então inexistentes na literatura 

brasileira. 

Espera-se, portanto, que o presente estudo contribua na produção 

científica e melhoria do conhecimento acerca da atividade física cotidiana, 

além de servir como base de dados para estudos posteriores. 

 Indubitavelmente, o mais importante fator foi a verificação de que os 

níveis de atividade física geral aumentaram entre a população de São Paulo 

no período estudado e que benefícios decorrentes dessa modificação de 

hábitos de vida contribuirão para a melhora das condições de saúde da 

população.  
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ANEXO I – Parecer Consubstanciado do CEP
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ANEXO II – Plano de Amostragem ISA Capital 2003 e 2008. 
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ANEXO III – Currículos Lattes. 
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