
Numa altura em que todo o Mundo estava à espera dum
evento desportivo da grandeza e significado dos Jogos
Olímpicos, The Lancet publicou um conjunto de artigos sobre
atividade física(1). Não foi coincidência, tal como não foi, por
ocasião do centenário das Olimpíadas em 1996, o Relatório
sobre o tema Physical Activity and Health do US Surgeon
General(2). Foi uma oportunidade para chamar a atenção
sobre os perigos da inatividade física a que é atribuída 6%
da carga da doença coronária, 7% da carga da diabetes tipo
2 e um em cada 10 cancros da mama e do cólon(3). A inati-
vidade física, em 2009, foi inclusivamente identificada como
o quarto fator de risco das doenças não transmissíveis(4).

O racional biológico – mecanismos de proteção - da ati-
vidade física está bem definido. Os efeitos positivos – bene-
fícios - da atividade física na saúde começaram a ser de-
monstrados desde os anos 50 e estão identificados, quer
para os indivíduos saudáveis, quer para doentes, muito
embora as orientações de prescrição (intensidade e volu-
me) variem com o estado de saúde e a capacidade funcio-
nal - perfil clínico - individual. Claramente, o sedentarismo
é um dos fatores de risco major das doenças cardiovascula-
res, além de reduzir o risco de outras doenças crónicas,
incluindo a diabetes tipo 2, osteoporose, obesidade, depres-
são, e cancro da mama e do cólon(5). Para além disso, o
exercício regular tem benefícios gerais como a capacidade
física e a mobilidade, o bem-estar, a função mental e social,
provavelmente até de modo mais notório nos idosos. 

A redução do risco parece significativamente mais rela-
cionada com a capacidade funcional cardiorrespiratória do
que com o aumento da atividade física. No entanto, o gra-
diente dose-resposta mais forte com a aptidão física do que
com a atividade física pode ser devido ao facto de a pri-
meira ter uma medição objetiva enquanto a segunda é
reportada, dificultando a análise dos benefícios da atividade
física. Na relação entre atividade física e mortalidade car-
diovascular, nos últimos anos não tem havido novidades e
persistem algumas lacunas na evidência, faltando ser com-
provado se a relação dose-resposta entre a aptidão cardior-
respiratória e a diminuição do risco observada em preven-
ção primária se confirma em prevenção secundária e se os
ganhos no prognóstico podem ser obtidos com menos ati-
vidade física (duração/intensidade) nos grupos condiciona-
dos e que não conseguem cumprir as recomendações (ido-
sos, doentes com insuficiência cardíaca crónica avançada,
etc)(6). Contudo, o enfoque deste comentário é a inatividade
física, abordada na perspetiva de um problema de saúde
pública, de uma «pandemia» cuja dimensão – carga global
na saúde – na prática tem sido pouco valorizada. 

Na realidade, apesar da evidência, verifica-se uma
enorme discrepância entre a importância de manter uma
atividade física regular ao longo da vida e as práticas no
âmbito da saúde pública, isto é, falta fazer a translação do
conhecimento para a ação. Os números falam por si. Na
União Europeia (EU), no fim do século XX, menos de 50%
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Resumo:
Para implementar programas efetivos de prevenção das
doenças não transmissíveis, os decisores políticos necessi-
tam de ter dados sobre os níveis e tendências da atividade
física. Neste relatório, descrevem-se os níveis de atividade
física no mundo com dados de adultos (com a idade igual
ou superior a 15 anos) de 122 países e de adolescentes
(idade entre 13 e 15 anos) de 105 países. No Mundo,
31,1% (IC de 95%: 30,9-31,2) dos adultos são fisicamente
inativos, com proporções que variam entre 17,0% (16,8-
17,2) no sudeste da Ásia e aproximadamente 43% nas
Américas e no Mediterrâneo oriental. A inatividade
aumenta com a idade, é maior em mulheres do que em
homens, e está aumentada nos países de elevado rendi-
mento. A proporção de jovens dos 13 aos 15 anos que
fazem menos de 60 minutos de atividade física de intensi-
dade moderada ou intensa por dia é 80,3% (80,1-80,5); os
rapazes são mais ativos do que são as raparigas. A melho-
ria continuada da monitorização da atividade física ajudará
a desenvolver políticas e programas para aumentar os
níveis de atividade e a reduzir a carga das doenças não
transmissíveis.
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dos cidadãos estavam envolvidos numa atividade física
aeróbica regular de lazer e/ou ocupacional(7, 8). Uma década
depois, segundo dados do Repositório da Organização
Mundial de Saúde (OMS)(9), em 2011, no mundo, 31% dos
adultos são fisicamente inativos. No Mediterrâneo oriental
a frequência da inatividade é aproximadamente 43% e na
Europa 35%. As mulheres são mais inativas (34%) do que
os homens (28%) – Figura 1. 

Nesta análise, considerou-se com inatividade física
quem não atingiu nenhum de três critérios: 30 minutos de
atividade física moderada ou intensa em pelo menos 5 dias
da semana, 20 minutos de atividade física intensa em pelo
menos 3 vezes por semana, ou uma combinação de 600
equivalentes metabólicos (MET)-min por semana. Neste
caso, foram considerados todos os domínios da atividade
física, isto é, de lazer, ocupação, transporte e trabalho de
casa, sendo os minutos de atividade intensa por semana
multiplicados por 8 MET e por 4 MET os minutos de ativi-
dade moderada ou de marcha(10). 

Em Portugal, no Inquérito Nacional de Saúde 2005-2006,
os dados obtidos definiram um padrão relativamente idên-
tico ao descrito. A atividade física insuficiente (inclui ativi-
dade física vigorosa inferior a 75 minutos, ou atividade físi-
ca moderada inferior a 150 minutos na semana anterior,
ambas em períodos mínimos de 10 minutos), caracterizou
mais de metade da população, sendo maior no sexo femi-
nino (62,7%) do que no masculino (56,9%)(11). Noutro es-
tudo sobre comportamentos de saúde em jovens em idade
escolar que integra a rede de investigação Health Behaviour
in School-aged Children (HBSC), patrocinada pela OMS, ape-
nas 14,5% referiram ter tido uma prática de atividade física
(pelo menos uma hora por dia) todos os dias e cerca de
metade (46,7%) referiu tê-la praticado pelo menos três
vezes por semana. Aproximadamente 5% nunca praticaram
atividade física, aumentando este número com a idade(12).

Em 2009, na sequência da ratificação do Tratado de Lis-
boa, ficou definido que pela primeira vez a União Europeia
(EU) iria promover o desporto e a atividade física a nível
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Figura 1 
Inatividade física em adultos (idade igual ou superior a 15 anos) no mundo em homens (A) e mulheres (B)(10)
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«… apesar das dificuldades em quantificar a atividade física global

todos os estudos confirmam que o sedentarismo é prevalente 

e a maioria da população não tem níveis mínimos 

de atividade física regular.»

político – não só para aumentar a saúde e bem-estar mas
também como fator de coesão social e pelo seu valor edu-
cacional. A seguir, a pedido da Comissão Europeia, Direção
Geral para a Comunicação, Investigação e Análise Política,
foi aplicado um inquérito para caracterizar o desporto e a
atividade física nos 27 Estados Membros (EU). Segundo es-
ses dados, em Portugal, 33% pratica desporto com alguma
regularidade (uma ou mais vezes por semana) e 67%
fazem-no raramente ou não o fazem. No que se refere a
outras formas de atividade física, 17% dos cidadãos, com
mais de 15 anos, têm uma atividade física regular, 31%
com alguma regularidade, 15% algumas vezes, 36% nunca
e 1% não soube responder. Entre os portugueses que res-
ponderam que fazem desporto ou praticam atividade física,
a maioria (39%) fazem-no num parque ou num ambiente
natural, 36% no caminho entre a casa e a escola/trabalho
/loja, 12% num ginásio, 6% num clube, 5% num centro
desportivo, 11% no trabalho, 5% na escola/universidade e
4% num local qualquer(13). A saúde é a principal razão para
os cidadãos da EU e de Portugal fazerem exercício, embora
outros fatores tais como um modo de relaxamento, de
diversão e de estar com amigos também sejam significati-
vos. Quanto às razões para não fazerem exercício físico,
muitas pessoas na EU dizem simplesmente que estão muito
ocupadas para fazer exercício. Em Portugal, depois desta
justificação (37%), 17% não souberam responder, 13% re-
feriram ser muito caro, 11% não gostam de atividades com-
petitivas e 10% invocaram incapacidades ou doenças que
as impedem de fazer desporto(13). 

O artigo que motivou este texto(10) integra itens de
muito interesse: a atividade física num mundo em mudança
– a revolução tecnológica e a sua contribuição para a inati-
vidade física; quão inativa é a população mundial (adultos
e adolescentes) – aproximadamente 1/3 da população é
fisicamente inativa (medida a atividade física global: tempo
de lazer, ocupacional, trabalho de casa e a relacionada com
o transporte); o transporte ativo – o desafio global é ajudar
a melhorar a segurança dos peões e dos ciclistas e os am-
bientes físicos para que o transporte ativo seja uma alterna-
tiva saudável e segura; a medição objetiva da atividade
física – acessibilidade de dispositivos para medir a atividade
física - acelerómetros; o comportamento sedentário – o

tempo que os jovens passam sentados é demasiado em
muitos países (67% dos jovens dos 13-15 anos, em 40 paí-
ses da Europa e Estados Unidos, passam 2 horas ou mais por
dia a ver televisão); tendências na atividade física – vários
fatores afetam a atividade física (comportamentais e am-
bientais: forças do desenvolvimento social que afetam a vi-
da das pessoas, além da urbanização, mecanização, trans-
porte motorizado); progressos na monitorização e lacunas –
maior disponibilidade de dados sobre os níveis da atividade
física coletiva mas algumas lacunas como a ausência de um
sistema de monitorização contínua, com muito poucas
exceções; translação do conhecimento para a ação – a situa-
ção preocupante do elevado sedentarismo, a começar pelos
jovens, sendo necessário aumentar a informação e educa-
ção sobre atividade física (riscos e benefícios), estabelecer
um sistema estandardizado de procedimentos e a monito-
rização dos efeitos das estratégias de intervenção. 

A abordagem tradicional baseada na evidência e acon-
selhamento - exortação tem tido pouco sucesso. Há que re-
conhecer que as estratégias definidas para mobilizar a gran-
de maioria da população para ter os níveis mínimos de ati-
vidade física não se mostraram eficazes. Mas isso não é
devido à falta de estratégias, planos de ação e envolvimento
da OMS. 

A OMS descreveu a atividade física como «um meio fun-
damental para melhorar a saúde física e mental dos indiví-
duos» e um elemento-chave para reduzir o risco de doen-
ças crónicas não transmissíveis (DNT). Em consonância com
estes princípios, a promoção da atividade física integra o
Plano de Ação 2008-2013 definido pela OMS - um trabalho
em parceria para prevenir e controlar 4 doenças não trans-
missíveis – doenças cardiovasculares, diabetes, cancros e
doenças respiratórias crónicas e os 4 fatores comuns –
consumo de tabaco, inatividade física, dietas não saudáveis
e uso nocivo do álcool(14). Com os mesmos objetivos e a
mesma estratégia 10 Organizações Europeias (Sociedades e
Associações Científicas) formaram a Chronic Disease
Alliance para reduzir a carga das doenças crónicas pela pre-
venção(15). A necessidade e urgência em definir uma política
de ação para prevenir as DNT baseiam-se em três tipos de
razões. Uma é o facto de muitas das doenças crónicas se-
rem tratáveis mas nem sempre curáveis e estarem na ori-



gem de elevados encargos financeiros com o tratamento,
cuidados de saúde e perda de produtividade. Outra é a ele-
vada mortalidade pois são a causa de 86% dos óbitos na
Região Europeia da OMS(16). Além disso, existe um elevado
potencial de prevenção das DNT na medida em que os 4
fatores de risco (determinantes) podem ser abordados no
sentido preventivo. Dos 36 milhões de óbitos por DNT no
mundo em cada ano o consumo de tabaco e a inatividade
física(3), os dois maiores fatores de risco, contribuem cada
qual com 5 milhões(4). Mais recentemente a OMS reformu-
lou o Plano de Ação para a prevenção e controlo das DNT,
onde estão incluídas, entre outras, intervenções de suporte
para promover a mobilidade ativa com o objetivo de au-
mentar a atividade física por meio de modificações do
ambiente urbano(17).  

Perante os dados conhecidos e apesar de as dificulda-
des em quantificar a atividade física global todos os estudos
confirmam que o sedentarismo é prevalente e a maioria da
população não tem níveis mínimos de atividade física regu-
lar. Alguns dos seus determinantes são conhecidos: progres-
siva mecanização no trabalho, atividades de lazer/recrea-
ção, transportes, modos de vida no dia a dia, pouca atenção
dada pela maioria dos profissionais de saúde – empenha-
mento, responsabilização - e pela sociedade ao exercício,
falta de motivação e de estímulos (companhias, económi-
cos, etc.). Por outro lado, embora se saiba que a atividade
física é bom para todos, as estratégias que têm sido defini-
das para a aumentar não têm tido efeitos significativos. É
preciso mudar porque mais do mesmo, em termos de
investigação e prática, não será suficiente. É necessário que
a atividade física seja a norma no dia a dia da vida de cada
um – o “restabelecer da normalidade biológica” nas pala-
vras de Rose – mas isso requer uma mudança cultural, como
já houve com o tabaco(18). Sem isso, para reforçar a motiva-
ção, e a ajuda de educação e investigação não será fácil
alterar o declínio da atividade física, mesmo que haja as
necessárias alterações ambientais e de segurança. Contudo,
a atividade física não pode ser encarada como uma escolha
pessoal. É um grande desafio de massas e, como tal, a
estratégia preferencial deve ser populacional (saúde
pública) e não a de alto risco. Além disso, o «paradoxo da
prevenção» que caracteriza a estratégia populacional (o
benefício individual é mais pequeno do que o benefício
populacional) no controlo de outros fatores de risco (por
exemplo a redução da pressão arterial ou do colesterol)
pode não se aplicar ao exercício. Neste caso, os indivíduos
fazendo exercício rapidamente começam a sentir os seus
benefícios gerais (capacidade física, bem-estar, etc). 

O principal ponto em debate sobre a política de preven-
ção no que se refere à atividade física não é sobre a evidên-
cia dos benefícios e dos riscos nem sobre o seu desenvolvi-
mento mas a sua implementação. Esta depende de respos-
tas sociais e políticas às evidências científicas. Há duas
décadas, Morris, um dos pioneiros dos estudos epidemioló-

9

Revista Factores de Risco, Nº26 JUL-SET 2012 Pág. 06-09

gicos da atividade física, afirmou: «O exercício atualmente
é bem aceite em saúde pública, não só por causa da neces-
sidade e potencial, mas porque é positivo e aceitável, tem
efeitos adversos insignificantes, e pode não ter custos»(18).
Isto continua a ser verdade, é tempo de agir.

Evangelista Rocha
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