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RESUMO 
 

 

No Brasil, 45,1% da população não atingem as recomendações de Atividade Física (AF) sendo 

um fator de alta relação com às Doenças Crônicas não Transmissíveis. A Atenção Primária 

atinge cerca de 50% dos brasileiros, tornando-se um local hábil para a promoção de estratégias 

em AF. O Breve Aconselhamento é um exemplo potencial para aumentar os níveis de AF da 

população, melhorar a Qualidade de Vida (QdV) e ser econômico. Mas pouco se sabe sobre a 

efetividade desse tipo de intervenção no Brasil e, um método para verificá-la é por meio da 

análise econômica de custo-utilidade que fornece o Quality Adjusted Life Years (QALY) 

ganho. O objetivo do estudo foi comparar o custo-utilidade incremental de uma intervenção de 

Breve Aconselhamento para a prática de atividade física (BA), de uma estratégia de Indicação 

para a Prática de Atividade Física supervisionada (IPAF), e de um grupo Controle e, verificar 

a influência das intervenções sobre o percentual de fisicamente ativos em adultos usuários de 

unidades do Programa Saúde da Família (PSF) de Rio Claro-SP, durante 12 meses. O estudo é 

de característica longitudinal, composto por 75 usuários da unidade do PSF de Rio Claro – SP. 

Para a obtenção dos valores de QALY utilizou-se o questionário SF-36. Para o tempo de AF 

aplicou-se o questionário International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-versão longa) e 

o Modelo Transteorético (MTT) para verificar mudança de comportamento. Os grupos foram 

divididos em três pela função aleatória do Excel: (1) BA, com duração média de 20 min, no 

qual os participantes receberam orientações para aumentar o tempo de AF; (2) IPAF, onde os 

participantes foram convidados/indicados para participarem do programa de AF no PSF, com 

frequência de 2 vezes por semana e duração de 60 min/aula, e (3) grupo Controle, não 

receberam nenhum incentivo para mudança de comportamento. Todos os grupos foram 

entrevistados na unidade do PSF, em cinco momentos, durante um ano. Para verificar diferenças 

entre custos e QALYs dos programas fez-se uso da técnica Incremental cost-effectiveness ratio 

(ICER), e aplicou-se o teste de qui-quadrado para o tempo de AF. Os resultados demonstraram 

que a intervenção IPAF obteve baixa adesão. Em relação aos valores de QALY o grupo BA 

apresentou maior média ao fim de 12 meses (0,800). O maior QALY ganho ocorreu entre as 

intervenções BA vs. Controle, produzindo 0,012/QALY, seguida do grupo BA vs. IPAF com 

0,009/QALY e IPAF vs. Controle em 0,003/QALY. O ICER entre a estratégia BA vs. Controle 

correspondeu a R$ 5.087,50/QALY e BA vs. IPAF com uma economia de R$ - 3.830,00/QALY 

e IPAF vs. Controle com ICER de R$ 31.840,00/QALY. O BA se apresenta de maneira mais 

barata quando comparado ao IPAF. Em relação ao tempo de AF, não foram encontradas 

diferenças significativas para o domínio lazer em nenhuma das intervenções, inversamente 

ocorre para AF no transporte, identificando-se superioridade significativa no 12º mês do BA 

vs. grupo Controle de fisicamente ativos. Para o tempo total de AF ocorreu diferença 

significativa para o BA comparado ao grupo Controle no 9º mês e 12º mês. Sob a perspectiva 

do MTT observou-se que 38,4% do grupo BA, 16,6% do IPAF e 16,7% do Controle passaram 

para a fase Ação e Manutenção de AF no lazer no 12º mês. Conclui-se que a estratégia de BA 

tende a ser efetiva ao ser comparada com o grupo IPAF e Controle, demonstrando resultados 

moderados para a AF.  

 

 

Palavras-chave: Atividade Física, Breve Aconselhamento, Atenção Primária de Saúde e 

QALY. 

 

 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

In Brazil, 45.1% of the population do not reach the recommendations of Physical Activity (PA) 

being a factor of high relation with the Noncommunicable Chronic Diseases. Primary Care 

reaches about 50% of Brazilians, becoming a good place to promote strategies in PA. Brief 

Counseling is a potential example for increasing the population's PA levels, improving Quality 

of Life (QoL) and being economical. But little is known about the effectiveness of this type of 

intervention in Brazil, and one method of verifying it is through the economic cost-utility 

analysis that provides the Quality Adjusted Life Years (QALY) gain. The objective of the study 

was to compare the incremental cost-utility of a Brief Counseling intervention for the practice 

of physical activity (BC), an Indicated Practice for Supervised Physical Activity (IPAF) 

strategy, and a Control group and, to verify the influence of the interventions on the percentage 

of physically active in adult users of units of the Family Health Program (PSF) of Rio Claro-

SP, for 12 months. The study is a longitudinal feature, composed of 75 users of the PSF unit of 

Rio Claro - SP. To obtain the QALY values, the SF-36 questionnaire was used. For the PA 

time, the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-long version) and the 

Transtheoric Model (MTT) were applied to verify behavior change. The groups were divided 

into three groups by the random function of Excel: (1) BC, with an average duration of 20 min, 

in which the participants received guidelines to increase the PA time; (2) IPAF, where 

participants were invited/nominated to participate in the FHP program, with frequency of 2 

times a week and duration of 60 min / lesson, and (3) Control group, received no incentive to 

change behavior. All groups were interviewed at the PSF unit, in five moments, during a year. 

To verify differences between costs and QALYs of the programs, the Incremental cost-

effectiveness ratio (ICER) technique was used, and the chi-square test for the AF time was 

applied. The results demonstrated that the IPAF intervention obtained low adhesion. Regarding 

the QALY values, the BC group presented the highest mean at the end of 12 months (0.800). 

The highest QALY gain occurred between the interventions BC vs. Control, producing 

0.012/QALY, followed by group BC vs. IPAF with 0.009/QALY and IPAF vs. Control at 

0.003/QALY. The ICER between the strategy BC vs. Control corresponded to R $ 

5,087.50/QALY and BC vs. IPAF with a saving of R$-3,830.00/QALY and IPAF vs. Control 

with ICER of R $ 31,840.00/QALY. BC is less expensive when compared to IPAF. In relation 

to the time of PA, no significant differences were found for the leisure domain in any of the 

interventions, inversely for PA in the transport, identifying significant superiority in the 12th 

month of BC vs. Control group of physically active. For the total PA time, there was a 

significant difference for the BC compared to the Control group in the 9th month and 12 

months. From the perspective of the MTT, it was observed that 38.4% of the BC group, 16.6% 

of the IPAF and 16.7% of the Control moved to the Action and Maintenance phase of leisure 

PA in the 12th month. It is concluded that the BC strategy tends to be effective when compared 

to the IPAF and Control group, showing moderate results for PA. 

 

 

Key words: Physical Activity, Brief Counseling, Primary Health Care and QALY. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 No Brasil, 45,1% da população não atingem as recomendações para a prática de 

atividade física (VIGITEL, 2017). Tal condição é responsável pela mortalidade por diversas 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como a disfunção coronariana que representa 

6%, diabetes tipo 2, câncer de mama e de colón com 7 e 10%, respectivamente (LEE et al., 

2012). Lee e cols. (2012) indicam que 5,3 milhões de mortes a cada ano no mundo são devido 

à inatividade física, tornando-se a quarta principal causa de morte. 

        Para combater os prejuízos da inatividade física, programas de exercícios físicos em 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) com supervisão do profissional de Educação Física (PEF), 

podem atender a população que não possui acesso a práticas de atividades físicas ou estão 

suscetíveis a um estilo de vida inativo (KOKUBUN et al., 2007). É uma estratégia coerente com 

os objetivos da Atenção Primária de Saúde (APS) pois as UBS recebem cerca de 50% da 

população brasileira para atendimentos de promoção à saúde e prevenção de doenças (BRASIL, 

2017). 

O breve aconselhamento para à prática de atividade física é outra estratégia que pode 

ser utilizada (NICE, 2006). Sua efetividade, em particular, por meio de análises econômicas 

vem sendo investigada mais recentemente. Esse tipo de análise permite a identificação de custos 

e benefícios em relação às práticas atuais e servem como eixo norteador aos gestores em 

tomadas de decisão (RASCATI, 2010) e vem sendo adotadas por diversos países, tais como 

Austrália, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, e o Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

Há diversas formas de realizar a análise econômica de intervenções em saúde. Dentre 

elas a de custo-utilidade é considerada mais humanística quando comparada com outras formas 

de análise pois considera as preferências do paciente em relação ao tratamento que ele recebe 

(DRUMMOND et al., 2005). Tem o objetivo de fornecer o custo por QALY (Anos de Vida 

Ajustados pela Qualidade) ganho, apropriando-se da variável qualidade de vida e, 

quantificando-a em apenas um único valor, o índice utilitário, sendo a união da morbidade e 

mortalidade (DRUMMOND et al., 2005). O baixo custo e fácil aplicação por meio de 

questionários, como o SF-36 (Medical Outcomes Study 36 - Item Short - Form Health Survey) 

pode contribuir para o uso da análise custo-utilitária (CRUZ, 2010). 

Atualmente, não há estudos no Brasil de custo-utilidade que envolvam estratégias de 

promoção de atividade física na APS. Portanto, se torna importante verificar a efetividade destas 

intervenções para fundamentar políticas públicas baseadas em evidências em prol de benefícios 

para a população. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 Políticas Públicas de Promoção de Saúde pela Atividade Física 

  

Em 1953, o estudo pioneiro de Morris e cols. buscou relações entre as doenças cardíacas 

coronarianas e a atividade física no trabalho. Os autores identificaram que homens de meia-

idade em trabalho ativo apresentaram risco menor de doenças coronarianas quando comparados 

aos homens com trabalhos de maior comportamento sedentário. Corroborando, em 1978 o 

estudo realizado na Universidade de Harvard com 16.936 ex-alunos do sexo masculino com 

idades entre 35 a 74 anos, verificou que quanto menor o gasto calórico (<2.000Kcal) maiores 

eram as chances de um ataque cardíaco (PAFFENBARGER; WING; HYDE, 1978). 

No ano de 1995, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e o Colégio 

Americano de Medicina Esportiva (ACSM) reuniram evidências dos benefícios da atividade 

física (AF) e recomendam que todo americano adulto deve acumular 30 minutos ou mais de AF 

de intensidade moderada todos os dias da semana (PATE et al. 1995). Tais recomendações 

serviram de base para estabelecer políticas de saúde pública de promoção da atividade física 

(NAHAS; GARCIA, 2010).   

Em 1996, importantes informações foram acrescentadas para a área da Atividade Física, 

por meio do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, com a publicação 

do “Physical Activity and Health - A Report of the Surgeon General”, reunindo as melhores 

evidências sobre atividade física e saúde. Entre as evidências, destacaram-se: a) é possível 

melhorar a saúde e o bem-estar, tornando-se moderadamente ativo; b) atividade física leve 

proporciona benefícios para a saúde; e c) para maiores benefícios à saúde é necessário aumentar 

a duração, frequência ou intensidade da atividade física. De modo geral, são evidências atuais 

e usuais até os dias de hoje. 

Doze anos após as recomendações, o ACSM e a Associação Americana do Coração 

(AHA), realizaram uma atualização incluindo recomendações para atividade aeróbica de 

intensidade moderada, vigorosa, atividades de fortalecimento muscular e flexibilidade 

(HASKELL et al. 2007). As entidades também desenvolveram recomendações específicas para 

pessoas com idade acima de 50 anos, considerando as condições crônicas e/ou limitações 

funcionais (NELSON et al. 2007). 

Em 2002, as DCNT foram reconhecidas como a maior causa de mortes na América 

Latina pela 26ª Conferência Sanitária Pan-Americana, sendo adotada a resolução CSP26.R15 

que estimulava a cooperação pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Somente 
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após 4 anos da Conferência a OPAS reconheceu o crescimento das DCNT e desenvolveu planos 

de ações para combatê-las, por meio de estratégias de adoção a estilos de vida ativo e 

desenvolvimento de políticas públicas relacionadas com a atividade física (OPAS, 2006).    

Em nível mundial, no ano de 2010, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou 

as “Recomendações Globais de Atividade Física para a Saúde”, incluindo desde crianças a partir 

dos 5 anos de idade até idosos. Estas recomendações reforçam novamente a preocupação com 

as DCNT já levantadas por outras instituições e sua relação com a inatividade física. De acordo 

com a OMS (2009) a cada 10 mortes, seis são atribuídas às DCNT. 

No âmbito brasileiro há políticas públicas de saúde com o intuito de efetivar hábitos 

saudáveis e reduzir as DCNT. Em 1991 iniciou-se o Programa Saúde da Família (PSF) a partir 

do Programa de Agentes Comunitários de Saúde com o intuito de contribuir para a redução da 

mortalidade infantil e materna nas regiões Norte e Nordeste. A partir dessa experiência foi 

possível compreender a importância de se intervir no ambiente familiar, e em dezembro de 1993 

durante a reunião “Saúde da Família”, convocada pelo gabinete do Ministro da Saúde Henrique 

Santillo com apoio do UNICEF foi concebido o PSF. Está estruturado para que as ações de 

atenção primária no Brasil ocorram nas UBS tendo a família como objeto de atenção 

(VIANNA; POZ, 1998). 

O PSF entende a família a partir do ambiente onde vive, gerando uma compreensão 

aprofundada do processo saúde/doença e contrapõe-se ao modelo assistencial, baseado somente 

no tratamento médico da doença. Caracteriza-se, ainda, como uma estratégia que possibilita a 

integração e promove a organização das atividades em um território definido, com o propósito 

de enfrentamento e resolução dos problemas identificados, sendo uma proposta com dimensões 

técnica, política e administrativa inovadoras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997). A estratégia 

do PSF compartilha os princípios do SUS, e estando de maneira organizada tem potencial para 

resolver mais de 85% dos casos. Testado em diversos países, o PSF permite ação conjunta entre 

vários setores públicos e da comunidade civil, promovendo benefícios de todos (PROGRAMA 

SAÚDE DA FAMÍLIA, 2000). 

Ainda com o objetivo de efetivar hábitos saudáveis e reduzir as DCNT no Brasil, a 

Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi instituída pela Portaria MS/GM nº 687, de 

30 de março de 2006, assumindo o compromisso do Brasil com a ampliação e a qualificação de 

ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do SUS, sendo inserida na agenda 

estratégica dos gestores do SUS e nos Planos Nacionais de Saúde, ampliando as possibilidades 

das políticas públicas existentes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 
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Dentre algumas das ações estabelecidas pela PNPS, está inserida a “Prática 

Corporal/Atividade Física” como uma de suas prioridades, que visa na rede básica de saúde e 

na comunidade: 

 

a) mapear e apoiar as ações de práticas corporais/atividade física existente nos serviços de 

atenção básica e na Estratégia de Saúde da Família, e inserir naqueles em que não há ações; 

b) ofertar práticas corporais/atividade física como caminhadas, prescrição de exercícios, 

práticas lúdicas, esportivas e de lazer, na rede básica de saúde, voltadas tanto para a 

comunidade quanto para grupos vulneráveis, e ainda, capacitar os trabalhadores de saúde 

em conteúdos de promoção à saúde e práticas corporais/atividade física na lógica da 

educação permanente, incluindo a avaliação como parte do processo; d) estimular a 

inclusão de pessoas com deficiências em projetos de práticas corporais/atividades físicas; 

e) pactuar com os gestores do SUS e outros setores nos três níveis de gestão a importância 

de ações voltadas para melhorias ambientais com o objetivo de aumentar os níveis 

populacionais de atividade física; f) constituir mecanismos de sustentabilidade e 

continuidade das ações do “Pratique Saúde no SUS” (área física adequada e equipamentos, 

equipe capacitada, articulação com a rede de atenção); e g) incentivar articulações 

intersetoriais para a melhoria das condições dos espaços públicos para a realização de 

práticas corporais/atividades físicas (urbanização dos espaços públicos; criação de ciclovias 

e pistas de caminhadas; segurança, outros). 

 

Prevê também as seguintes ações de aconselhamento/divulgação: 

 

a) organizar os serviços de saúde de forma a desenvolver ações de aconselhamento junto à 

população, sobre os benefícios de estilos de vida saudáveis; e, b) desenvolver campanhas 

de divulgação, estimulando modos de viver saudáveis e objetivando reduzir fatores de risco 

para doenças não transmissíveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 
 

        Conjuntamente com a concepção da PNPS e objetivando o bom controle das ações 

estabelecidas, o Ministério da Saúde do Brasil implantou em 2006 o Sistema de Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas não Transmissíveis por Inquérito 

Telefônico (VIGITEL) que ocorre anualmente em 26 capitais dos estados brasileiros e no 

Distrito Federal. O VIGITEL objetiva traçar os comportamentos de risco para as DCNT, dentre 

os quais, está presente a inatividade física em adultos residentes nos domicílios com linha de 

telefone fixo. Atualmente, o VIGITEL é uma importante base de dados para o planejamento, 

monitoramento e ajustes nas políticas públicas de saúde (BRASIL, 2017). 

Com o intuito de estruturar a PNPS em nível municipal e estadual para desenvolver 

hábitos saudáveis e reduzir as DCNT na população, o Ministério da Saúde elaborou em 2007 o 

Plano Nacional de Práticas Corporais e Atividade Física.   

 

O objetivo do Plano Nacional de Práticas Corporais e Atividade Física é 

difundir o tema atividade física e promover a construção e implementação de projetos 

nas escolas, ambientes de trabalho e áreas públicas de lazer, facilitando o investimento 

em espaços urbanos mais saudáveis e a ampliação do acesso à informação para a 

produção de modos de viver mais saudáveis no cotidiano do cidadão (MALTA et al. 

2009). 
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No triênio de 2005, 2006 e 2007 haviam sido liberados R$ 4,6, R$ 5,3 e R$ 16,8 milhões, 

respectivamente, para incentivar programas/intervenções para promoção de saúde através das 

práticas corporais/atividade física (MALTA et al. 2009). No ano de 2011, através da Portaria 

nº 719, de 07 de abril, foi instituído o Programa Academia da Saúde (BRASIL, 2011). 

Mesmo com os esforços de órgãos de saúde governamentais mundiais e nacionais a 

inatividade física continua sendo considerada um fator de risco à saúde, tornando-se necessário 

repensar sobre as estratégias vigentes.   

  

2.2 Estratégias de Intervenção para Promoção de Atividade Física na Atenção Primária 

de Saúde 

  

De acordo com o cenário de grande inatividade física da população brasileira, a PNPS 

teve e tem grande importância, a fim de que as ações e estratégias estabelecidas para a promoção 

de atividade física e práticas corporais sejam utilizadas como guias para órgãos públicos, onde 

os locais de fácil acesso e maior abrangência devem ser considerados para estabelecer propostas 

de intervenção. Atualmente, 71,1% da população utiliza algum serviço público de saúde, sendo 

a UBS como a porta de entrada para 47,9% da população (BRASIL, 2017). 

No Brasil, diversos tipos de atendimentos vêm sendo realizadas em UBS. Gomes e cols. 

(2014) verificaram as características de programas de atividade física na APS do Brasil e 

constataram que 495 UBS oferecem atividades físicas. Cerca de 55,5% das atividades são 

realizadas nas próprias UBS e o restante acontece em locais próximos, como: igrejas, centros 

comunitários e associações, parques, ruas/calçadas, ginásio, pistas de corrida, academias, 

piscinas e percursos de bicicleta. Dentre os projetos financiados pelo ministério da Saúde em 

2006, 70% ocorreram em UBS com diabéticos e hipertensos (MALTA et al. 2009). 

A estratégia mais utilizada para promoção de atividade física no Brasil, é a oferta de 

programas de exercício físico/atividade física supervisionada em UBS. Este tipo de programa 

consiste em atividades físicas generalizadas que desenvolvam a aptidão física, a saúde mental 

e proporcionem qualidade de vida.  

Um exemplo dessa estratégia é o Programa multidisciplinar para promoção de saúde em 

UBS de São José do Rio Pardo – SP, que se iniciou em 2002, por uma equipe multidisciplinar, 

com o objetivo de proporcionar a prática regular de atividades físicas para pessoas com DCNT, 

para o controle, tratamento, autonomia funcional e redução nas despesas com fármacos (SILVA 

et al., 2011). Em 2009, o programa Pró-Saúde foi idealizado para atender usuários de um Centro 

de Saúde da Família (CSF) de Fortaleza - CE. Os participantes são em sua maioria de meia-
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idade e idosos, muitas vezes com diabetes, hipertensão e hábitos sedentários. O programa é 

oferecido duas vezes por semana com duração de 60 min (LAMBOGLIA et al., 2012). 

Desde 2001, na cidade de Rio Claro - SP é desenvolvido o Programa de Exercícios 

Físicos em UBS em uma parceria UNESP e Fundação Municipal de Saúde (KOKUBUN et al., 

2007). A intervenção acontece em UBS ou em locais próximos, oferecendo duas aulas por 

semana de atividades físicas generalizadas com duração de 60 min. Os participantes são 

avaliados por coletas sanguíneas e físicas, duas a três vezes ao ano, respectivamente. Ainda, 

todo semestre é realizado o evento “Saúde Ativa Rio Claro”, a fim de reunir os participantes 

em um ambiente sociável e desconstruir a rotina, criando novas possibilidades de locais para se 

praticar atividade física (NAKAMURA et al., 2010). 

     Outra estratégia de promoção de atividade física que também é desenvolvida na APS, 

porém, utilizada mais recentemente no Brasil, é o “Breve Aconselhamento”. Este objetiva 

incentivar comportamentos saudáveis como cessação do fumo, alimentação e atividade física, 

por meio de sessões individuais ou em grupo, com duração de 5 a 30 min. Pode ocorrer em uma 

sessão, várias sessões ou em acompanhamento, com debates, encorajamentos ou palestras entre 

o profissional de saúde e o usuário, com ou sem material de apoio (NICE, 2006; WEST; 

SAFFIN, 2008). 

     O National Institute For Health and Care Excellence (NICE) instituiu em 2006 e 

atualizou em 2014 diretrizes para aumentar os níveis de atividade física da população: incentivar 

a prática de caminhada e ciclismo, além do breve aconselhamento para adultos na APS (NICE, 

2006). Em 2013 o NICE, com base em aproximadamente 240 artigos de impacto moderado, 

produziu um guia de orientação do breve aconselhamento para promoção de Atividade Física 

(AF) em adultos na APS, a fim de melhorar a saúde e o bem-estar, pelo aumento ou manutenção 

do nível de AF, através da sensibilização de sua importância. Uma atualização realizada em 

março de 2016 não encontrou novas evidências que afetassem as recomendações atuais (NICE, 

2017). 

     No Brasil, o Programa Ação e Saúde Floripa de aconselhamento de adultos para a 

prática de atividade física, verificou após seis encontros domiciliares e quatro encontros na UBS 

ao longo de 120 dias, que o aconselhamento comparado ao controle (não recebeu incentivos 

para a prática de AF) foi mais efetivo no aumento da atividade física habitual (GOMES; 

DUARTE, 2008). O programa Vida Ativa Melhorando a Saúde (VAMOS) originalmente 

desenvolvido pela empresa Human Kinetics, foi traduzido, adaptado e aplicado em 

Florianópolis/SC em 2012 para a realidade Brasileira. O VAMOS é um programa de mudança 

de comportamento que objetiva motivar as pessoas a adotarem um estilo de vida saudável para 
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AF, alimentação e controle do estresse, com frequência de dois encontros semanais e duração 

total de 3 meses. A partir de um estudo piloto realizado em Centros de Saúde com idosos, o 

VAMOS apresentou alta aceitação e afirmação de mudança de comportamento pelos 

participantes (LABORATÓRIO DE ORIENTAÇÃO E GÊNESE ORGANIZACIONAL, 2017; 

BENEDETTI et al., 2012).  

Outra experiência foi a desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 

Epidemiológicas em Atividade Física e Saúde (GEPAF) da Universidade de São Paulo, 

juntamente com a Supervisão Técnica de Saúde de Ermelino Matarazzo e a Supervisão de 

Esportes da região. Desde 2009, o grupo vem testando diferentes tipos de intervenção 

conjuntamente denominado "Ambiente Ativo" em Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São 

Paulo. Esses estudos demonstraram que as intervenções de exercício supervisionado e educação 

para a saúde promoveram aumento da AF em min/sem em curto prazo e mobilização das UBS 

e outras instituições públicas em longo prazo (ANDRADE et al., 2012). Ribeiro (2015) 

comparou o grupo de exercício físico supervisionado com o grupo educação para saúde em 

adultos de baixo nível socioeconômico que são atendidos na atenção básica, ao longo de 12 

meses de intervenção e 6 meses pós-intervenção. Ambas intervenções promoveram aumento da 

atividade física nos 12 meses de intervenção. Contudo, nos 6 meses pós-intervenção, no grupo 

de exercício físico supervisionado houve redução do tempo de atividade física, o que evidencia 

a maior efetividade de estratégias educacionais ao serem comparadas com as tradicionais. 

O ato de aconselhar, considerada uma estratégia educacional, é prevista pela PNPS 

brasileira, mas não é muito utilizada pelos profissionais de saúde. Siqueira e cols. (2009) 

entrevistaram 8.000 adultos e idosos atendidos por UBS nos estados do Sul e Nordeste do País 

e verificaram que a prevalência de aconselhamento relacionada à atividade física recebida 

alguma vez na vida foi de 28,9% e 38,9%, respectivamente. 

Um estudo realizado na Nova Zelândia por meio do Programa Green Prescription, 

atendeu pacientes entre 40 a 74 anos participantes da APS que receberam breves 

aconselhamentos por médicos e enfermeiros, a partir de técnicas motivacionais para aumentar 

o tempo de AF. Ao longo de 2 anos de intervenção, quando comparada ao grupo controle (sem 

incentivos para aumento da AF), verificou-se que inicialmente 10% dos participantes do grupo 

intervenção e 11% do grupo controle atingiam 150 min de AF moderada/sem. No entanto, após 

12 meses houve aumento para 43% e 30% e aos 24 meses 39,3% e 32,8%, respectivamente, 

com melhora da QdV para a intervenção (LAWTON et al., 2008). 

Hardcastle e cols. (2008) compararam o grupo controle (n=131) com o aconselhamento 

(n=203), composto por pacientes obesos em risco coronariano da APS da Inglaterra, 
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prioritariamente do sexo feminino e mais velhos. O aconselhamento priorizou o exercício físico 

e a nutrição ao longo de 6 meses com até 5 sessões individuais. Ao fim dos 6 meses, o grupo 

aconselhamento foi significativamente mais ativo, particularmente em relação à caminhada e o 

tempo total de atividade física, além de reduzir o peso e a pressão arterial diastólica, mas não 

alteraram sua dieta sobre o consumo de gorduras em comparação com o grupo controle. Ainda, 

aqueles que fizeram mais sessões de aconselhamento (3 a 5 sessões) tiveram redução 

significativa do peso, da pressão arterial sistólica, diastólica, colesterol total e Triglicérides. 

Uma revisão sistemática de 15 estudos internacionais de intervenção de atividade física 

na APS para adultos de 18 a 75 anos avaliados pelo modelo RE-AIM verificou que o alcance 

na atenção primária parece ser alto. O aconselhamento é moderadamente efetivo em curto prazo 

(> de 12 meses), porém, há uma certa variabilidade entre os estudos e dificuldade em avaliar a 

efetividade a longo prazo. Há evidências de que adaptar o aconselhamento aos participantes 

com materiais escritos produz resultados mais fortes e o breve aconselhamento entre 3 a 10 min 

pode ser um método efetivo (EAKIN; GLASGOW; RILEY, 2000).  

Heath et al. (2012) analisaram 100 revisões sistemáticas que tratavam de diferentes 

estratégias de intervenções de atividade física no mundo, entre elas, campanhas e abordagens 

informativas, abordagens comportamentais e sociais e abordagens políticas e ambientais. 

Constataram que apenas três estudos se referiram ao Brasil ligados a abordagens informativas 

e comportamentais. A partir de uma revisão sistemática sobre intervenções de atividade física 

na América Latina no qual foram avaliadas a partir dos critérios do Community Guide, os 

autores verificaram que o Brasil apresentou potenciais de intervenção em nível de comunidade, 

mas com evidências insuficientes para avaliar a eficácia até o momento do estudo (HOEHNER 

et al., 2008).   

De modo geral, há dificuldade na operacionalização e avaliação de estratégias para 

promoção de atividade física no Brasil. Atualmente, há incentivos para a expansão de programas 

na comunidade, como as Academias da Saúde, com o objetivo de aumentar a AF e a QdV da 

população, entretanto, ainda necessitamos de um trabalho árduo para melhorar a efetividade das 

estratégias, seja em número de atendimentos, diversidade de atividades, infraestrutura, maior 

número de profissionais da saúde, especificamente os da área da Educação Física, entre outras 

melhorias.  
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2.3 Análise econômica de Custo-Utilidade (ACU) 

 

Diante da crescente necessidade de se avaliar as técnicas e tratamentos específicos 

empregados pelo nosso sistema público de saúde, a Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) 

é uma ferramenta que avalia sistematicamente a melhor evidência disponível, buscando analisar 

a eficiência, eficácia e efetividade (NITA et al., 2009). Um dos grandes desafios na área da 

saúde é verificar a efetividade de diferentes estratégias de intervenções existentes ou com 

potencial para implantação, ou seja, identificar qual o impacto de determinada estratégia para a 

sociedade. Dentre as técnicas para análise de efetividade pode-se destacar a Análise de Custo-

Utilidade (ACU) que atende ao critério enunciado por Brown et al (2015): 

  

Os resultados de saúde esperados de uma intervenção são medidos em termos de 

qualidade e quantidade de vida atribuível à intervenção e os resultados para a saúde 

podem ser expressos em anos de vida ajustados pela qualidade (QALY) e apresentados 

como QALY ganhos. 

  

  

  A ACU é usada quando os impactos na sobrevivência/qualidade de vida são critérios 

importantes para julgar os efeitos de estratégias do cuidado em saúde” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009). 

A ACU tem sido utilizada por muitos países como referência de efetividade, pois ela é 

capaz de avaliar diferentes alternativas terapêuticas disponíveis e ajudar na alocação de recursos 

e na tomada de decisão por gestores (GOLD et al., 1996). Pode-se apontar outros motivos para 

sua aplicação: a) Decisão: diante de diversos desfechos, é possível captar as preferências da 

população usuária da intervenção, b) Monitoramento: a fim de prever a mortalidade e 

morbidade pelo acompanhamento da QdV, c) Estudos populacionais: a fim de determinar 

fatores de risco que podem levar à perda de anos de vida com qualidade e, d) Análise 

econômica: contribuir na alocação de recursos para a alternativa com menos custo e capaz de 

agregar maior ganho de QALY (CAMPOLINA; CICONELLI; FERRAZ, 2006). 

“Os estudos de custo-utilidade podem ser usados para comparar os efeitos de diferentes 

alternativas tecnológicas e, podem verificar a capacidade de diferentes tecnologias em melhorar 

a duração e a qualidade da sobrevida de pacientes com problemas de saúde diversos” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

A ACU é capaz de comparar diferentes tipos de intervenções, ao contrário de uma 

análise de custo-efetividade, pois a ACU utiliza o QALY como uma unidade comum. Esta 

unidade incorpora tanto a morbidade como a mortalidade, diferentemente da análise de custo-
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benefício que considera apenas o custo, porém, a desvantagem da ACU concentra-se na 

dificuldade em determinar os escores utilitários e, consequentemente, valores de QALY com 

precisão (RASCATI, 2010). 

A ACU é uma variação da análise de custo-efetividade, combinando a quantidade de 

vida que uma intervenção produz com a qualidade de vida que os pacientes percebem através 

de sua administração. A combinação da quantidade e qualidade de vida resulta num indicador 

denominado utilidade. A utilidade também pode ser entendida como a preferência dos pacientes 

por determinados estados de saúde (ALVAREZ; MAUROIS, 2012). 

A medida utilidade é decorrente da teoria de decisão (TORRANCE, 1997) e quantifica 

a QdV do indivíduo em apenas um único número que varia de 0 a 1. O valor de utilidade 0 

representa o pior estado de saúde ou morte e o valor 1 corresponde a saúde perfeita. Associando-

se o valor de utilidade com a sobrevida, obtém-se a medida QALY ("Quality Adjusted Life 

Years", Anos de vida ajustado pela qualidade) que é utilizada como medida de desfecho em 

ACU (CRUZ, 2010). O cálculo do QALY é realizado multiplicando-se o escore do utilitário 

pelo tempo de sobrevida. Assim, um ano de saúde perfeita, com utilitário igual a 1, resulta em 

QALY igual a 1.  

Os escores utilitários são obtidos através de métodos diretos ou indiretos. Há três 

métodos diretos mais aplicados nas análises de custo-utilidade: Standard Gamble, Time trade-

off e Escala análogo-visual. Para as medidas indiretas, utilizam-se os questionários de qualidade 

de vida relacionada à saúde (CRUZ et al., 2011) onde a partir de uma série de opções de estados 

de saúde, o indivíduo é orientado a indicar qual dos estados é o de sua preferência (CRUZ, 

2010). 

Nesses métodos indiretos, na área de atividade física e saúde o ACU é utilizado para 

verificar a efetividade de intervenções para promoção de atividade física.  

Over e cols. (2012) verificaram o custo financeiro do aconselhamento com o uso do 

pedômetro para aumentar a atividade física e o respectivo ganho em QALY nos holandeses 

comparado aos cuidados habituais. A razão de custo-utilidade incremental (ICER - custo 

financeiro adicional associado ao ganho de uma unidade de efeito, neste caso medida em 

QALY) foi de aproximadamente R$ 38 mil por QALY ganho, o que está abaixo do limiar de 

R$ 68 mil por QALY obtido do país em questão. 

Dalziel, Segal e Elley (2006) analisaram o programa de aconselhamento para a prática 

de atividade física “Green Prescription” realizado na Nova Zelândia e verificaram um custo 

adicional de aproximadamente 5 mil reais por QALY ganho para cada pessoa ativa, quando 

comparado com os cuidados habituais. 
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Anokye et al. (2014) verificaram que o breve aconselhamento (BA), apesar de ser mais 

caro do que os cuidados habituais, é mais eficaz ao promover ganho de 466 QALYs no grupo 

total e próximo a 0,005 por pessoa. Contudo, o BA promoveu benefícios a curto prazo na saúde 

mental associada a AF, de modo que seu custo incremental passa a ser quase R$ 8 mil, se 

tornando custo efetivo para a Inglaterra, onde o limiar varia de R$ 85 a 128 mil. 

O ICER (custo adicional associado ao ganho de uma unidade de efeito) também foi 

utilizado para comparar o custo-utilidade na intervenção de atividade física para populações 

com diferentes doenças. Alguns estudos demonstram que intervenções que não há supervisão 

direta para a prática de atividade é mais efetiva em termos de custo/QALY do que quando 

comparado com intervenções supervisionada (GARRETT et al. 2011). O aconselhamento de 

exercício físico para pessoas com dor lombar crônica ou recorrente foi mais custo-efetivo do 

que a intervenção de exercícios aquáticos para idosos com osteoartrite do quadril e/ou joelho 

com aproximadamente R$ 17 mil e R$ 34 mil por QALY ganho, respectivamente 

(HOLLINGHURST et al., 2008; COCHRANE; DAVEY; EDWARDS, 2005). 

 Apesar de não encontrarmos estudos de ACU em intervenções de AF no Sistema Único 

de Saúde Brasileiro (SUS) há duas diretrizes metodológicas publicadas pelo Ministério da 

Saúde com objetivo de padronizar as avaliações econômicas de tecnologias em saúde. 

 Em 2009 foi publicada a 1º edição com o objetivo de padronizar as avaliações realizadas 

pelo ministério e também por pesquisadores externos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Já a 

2º edição foi publicada em 2014, mas voltada para os gestores do SUS. Tais diretrizes estão em 

concordância com o National Institute For Health and Care Excellence (NICE) da Inglaterra, 

recomendando fortemente a utilização da ACU, para realizar comparações de custo-utilidade 

entre diferentes intervenções e evitar conflitos éticos.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Desde meados do século passado, as DCNT passaram ser um foco importante de 

intervenção em saúde. Acumularam-se também evidências de que a inatividade física é um 

importante fator e determinante dessas doenças (Lee et al., 2012). Desse modo, o apoio ao 

desenvolvimento de estratégias que promovam a atividade física passou a receber maior atenção 

em anos recentes.  

A APS tem como objetivo a prevenção e promoção de saúde, e por estar localizada em 

pontos estratégicos dos municípios, atinge cerca de 50% da população brasileira (BRASIL, 

2017). Dada esta abrangência e capilaridade é certamente um local apropriado para o 

desenvolvimento de intervenções em atividade física.  

 Sendo assim, intervenções como a de exercício físico supervisionado e sobretudo a de 

breve aconselhamento para a prática de atividade física na APS são imprescindíveis para 

compactuar com as metas de redução da inatividade física. A literatura científica internacional 

relata muito bem sobre a efetividade dessas estratégias, em contrapartida, pouco se sabe sobre 

a temática no Brasil, especialmente pela perspectiva econômica (REIS et al., 2016). 

Frente ao propósito da APS e estando em concordância com os princípios do SUS é 

preciso buscar melhoria dos serviços por ele prestados, minimizando desperdício de recursos 

públicos e aumentar a sua efetividade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Para isso, alguns 

tipos de análises econômicas buscam monitorar a efetividade de serviços/estratégias de 

promoção em saúde, de forma que considere as preferências do indivíduo e colabore no poder 

de decisão do gestor (DRUMMOND et al., 2005). 

Dentre as análises econômicas, a de custo-utilidade atende a um requisito mais 

humanístico do que a análise de custo benefício e efetividade, na medida em que coloca o 

indivíduo como protagonista dos efeitos da intervenção. Seu resultado não é unicamente 

expresso em valor monetário, mas também em QALY (DRUMMOND et al., 2005; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009), representando um método positivo para a avaliação de 

intervenções em promoção de saúde. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Comparar o custo-utilidade incremental (ICER) de uma intervenção de Breve 

Aconselhamento para a prática de atividade física (BA), de uma estratégia de Indicação para a 

Prática de Atividade Física supervisionada (IPAF), e de um grupo Controle e verificar a 

influência das intervenções sobre o percentual de fisicamente ativos em adultos usuários do PSF 

de Rio Claro-SP, durante 12 meses. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

● Calcular os custos das intervenções; 

● Calcular o QALY médio de cada intervenção; 

● Quantificar o número de fisicamente ativos no lazer, no transporte e tempo total (lazer, 

no transporte, trabalho e meio doméstico) das intervenções; 

● Comparar o percentual de indivíduos que se encontram na fase Pré-

contemplação/Contemplação e Preparação vs. Ação e Manutenção a partir da pergunta 

do modelo Transteorético no momento inicial vs. pós intervenção (após 12 meses) para 

cada estratégia.  

 

5 HIPÓTESES 

 

A partir dos objetivos propostos espera-se que o custo por QALY ganho da intervenção 

de BA tenha um maior custo-utilidade para promoção de atividade física em usuários do SUS 

quando comparado com o grupo IPAF e Controle. 

Espera-se que a razão de custo-utilidade incremental do BA (custo adicional por QALY 

ganho) seja efetiva ao ser comparada com a intervenção IPAF e Controle. 

         Ainda, acredita-se que intervenção de BA seja capaz de aumentar o percentual de 

fisicamente ativos no lazer, transporte e tempo total (união do tempo no lazer, no transporte, 

trabalho e meio doméstico) e que haverá mudanças positivas nos estágios do modelo 

Transteorético de “Pré-contemplação, Contemplação e Preparação” para “Ação e Manutenção”. 
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6 METODOLOGIA  

 

O estudo é de característica longitudinal, randomizado e não duplo-cego e realizou-se 

ao longo de 12 meses em unidades do PSF da cidade de Rio Claro, SP. A cidade possui o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,803 com cerca de 201.473 mil habitantes sendo a 

prestação de serviços privados e públicos a principal fonte econômica (IBGE, 2010). A APS da 

cidade conta com 7 UBS e 11 PSF. Por conveniência foram escolhidas quatro unidades com o 

PSF, por três motivos: (1) possuírem o Programa de Exercício Físico em execução, (2) 

apresentarem um Profissional de Educação Física (PEF) concursado da Fundação Municipal de 

Saúde e, (3) estas unidades são abrangidas pelo Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF), 

sendo elas: 1) PSF Jardim Novo I, 2) PSF Terra Nova, 3) PSF Palmeiras e 4) PSF Guanabara, 

localizadas na região sudeste da cidade e com baixo poder econômico.  

 

6.1 Participantes 

 

A população alvo do presente estudo era de adultos atendidos pelas unidades do PSF 

selecionadas conforme descrição prévia. Para o recrutamento dos participantes, foram 

realizados sorteios pelo modo aleatório do Excel com todos os prontuários domiciliares dos 

respectivos PSF, por meio dos dados obtidos pelas próprias Unidades de Saúde. Após os 

sorteios, deu-se início a coleta de telefones nos prontuários, seguida de telefonemas e 

agendamentos de entrevistas, sendo realizadas até 3 (três) tentativas em dias e horários distintos 

para o recrutamento, que ocorreu entre dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. Todos os 

moradores adultos do domicílio, que atendiam aos critérios de inclusão e exclusão foram 

convidados a participarem do estudo. Ao final do processo de recrutamento, detalhado a seguir, 

75 adultos participaram do estudo. 

 

6.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Foram incluídos no estudo: a) indivíduos com idade maior de 18 anos, e b) com 

prontuário ativo no PSF a pelo menos dois anos antes do início do recrutamento (frequentaram 

o PSF entre 2016-2015/2014). Para os critérios de exclusão do estudo: a) não comparecer a três 

entrevistas pré-agendadas, b) pessoas com deficiências intelectuais e físicas e, c) não estar apto 

para a prática de atividade física, segundo indicações médicas.  
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6.3 Aspectos Éticos 

 

Os pesquisadores informaram os objetivos da pesquisa aos participantes, e após todos 

os esclarecimentos, os voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, que 

contém informação referente aos procedimentos da pesquisa, bem como riscos e benefícios da 

mesma, de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Esta pesquisa 

foi aceita pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos do Instituto de Biociências 

da Universidade Estadual Paulista, Câmpus Rio Claro, com o número de Protocolo: 1.548.264. 

 

6.4 Delineamento do estudo 

 

Após aprovação do Comitê de Ética e da Prefeitura Municipal de Saúde de Rio Claro - 

SP, as enfermeiras coordenadoras dos PSF foram contatadas para a explicação do projeto, em 

seguida, as mesmas aconselharam que fosse repassada a proposta aos demais profissionais da 

equipe durante a reunião semanal. 

Posteriormente aos procedimentos burocráticos, realizou-se o sorteio pelo modo 

aleatório do Excel de todos os prontuários (famílias) que as unidades do PSF atendiam, de modo 

que os participantes do estudo foram randomizados pela própria função do Excel em três 

grupos: (1) grupo breve aconselhamento para a prática de atividade física (BA), (2) grupo 

Indicação para a prática de atividade física supervisionada no PSF (IPAF) e (3) grupo controle. 

Em seguida, foram efetuados as ligações e os agendamentos, sendo realizadas até 3 

(três) tentativas em dias e horários distintos para o recrutamento. Durante as ligações, os 

participantes recebiam informações gerais a respeito da pesquisa e eram convidados a irem até 

a unidade do PSF. Para isso, era agendado um dia e horário conveniente ao voluntário, durante 

o período de funcionamento do PSF (entre às 7:00 e 16:00h). No dia do agendamento 

(entrevista) iniciava-se novamente o esclarecimento geral sobre a pesquisa, mas somente ao fim 

da entrevista o indivíduo era convidado a participar da intervenção no qual já estava designado 

pelo sorteio. Caso ele (a) aceitasse, iniciava-se o BA por meio de folder pré-estabelecido ou, 

era realizado o “convite/indicação para participar do Programa de Atividade Física no PSF” 

(IPAF) ou, apenas era realizada a entrevista (grupo Controle). 

Todos os grupos foram entrevistados, conforme procedimento detalhado em 6.5, na 

unidade do PSF durante 12 meses, nos seguintes momentos: (1) inicial, (2) após 3 meses, (3) 

após 6 meses, (4) após 9 meses e (5) após 12 meses. 

O recrutamento da amostra em 4 unidades do PSF pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1 – Recrutamento da amostra em 4 unidades do PSF 
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6.5 Medidas de avaliações do estudo aplicadas durante as entrevistas 

       

    Anamnese 

 

A anamnese aplicada neste estudo se baseou na proposta do American College of Sports 

Medicine (ACSM, 2003) a fim de identificar as características de saúde do participante, como: 

tabagismo, presença de doenças e percepção de alimentação (Apêndice A). 

 

Modelo Transteorético (MTT) 

  

Uma pergunta simples foi aplicada para identificar o estágio do MTT em que o indivíduo 

estava e classificá-lo dentre os cinco estágios.   

(1) O Sr. (a) realiza atividade física regularmente por pelo menos 10 minutos durante a 

semana? (Apenas atividades físicas praticadas no lazer). Sim ou Não, Se a resposta for “Não”, 

há 3 opções: a) Não, mas pretendo começar nos próximos 30 dias, b) Não, mas pretendo 

começar nos próximos 6 meses e c) Não, não pretendo começar nos próximos 6 meses, 

classificado os indivíduos nos estágios de Pré-contemplação, Contemplação e Preparação. Caso 

a resposta tenha sido “Sim” seguiam-se as opções: a) você tem feito por mais de 6 meses ou 

menos de 6 meses? As respostas colocam o indivíduo na fase de Ação e Manutenção (Apêndice 

B).  

 

Nível de atividade física (AF) 

 

Utilizou-se o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-versão longa) para 

verificar o tempo de Atividade Física (AF) dos indivíduos em quatros domínios (ambiente 

doméstico, durante o trabalho, como transporte e durante o tempo de lazer). Este questionário 

foi validado em 12 países (GRAIG et al., 2003). 

Para o cálculo do tempo de AF total em cada domínio foi aplicada a seguinte equação 

sugerida por Hallal et al (2003): AF = AF moderada + 2x AF vigorosa (Apêndice C). 

 

Qualidade de vida 

 

O SF-36 é um instrumento multidimensional, composto por 36 itens. Os resultados de 

cada componente variam de 0 a 100 (do pior para o melhor status de saúde), que avaliam dois 
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componentes: (1) capacidade da saúde física (CSF) e, (2) capacidade da saúde mental (CSM). 

A Capacidade da Saúde Física apresenta as dimensões: capacidade funcional (desempenho das 

atividades diárias, como capacidade de se cuidar, vestir-se, tomar banho e subir escadas); 

aspectos físicos (impacto da saúde física no desempenho das atividades diárias e/ou 

profissionais); dor (nível de dor e o impacto no desempenho das atividades diárias e/ou 

profissionais); estado geral de saúde (percepção subjetiva do estado geral de saúde). A 

Capacidade da Saúde Mental consta das dimensões: vitalidade (percepção subjetiva do estado 

de saúde); aspectos sociais (reflexo da condição de saúde física nas atividades sociais); aspectos 

emocionais (reflexo das condições emocionais no desempenho das atividades diárias e/ou 

profissionais) e saúde mental (escala de humor e bem-estar) (CICONELLI et al., 1999) 

(Apêndice D). 

 

Critério de classificação econômica (Brasil) 

   

O questionário foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(ABEP) que permite identificar o real potencial de consumo das famílias brasileiras. É composto 

por 35 variáveis indicadoras de renda permanente (como educação, condições de moradia, 

acesso a serviços públicos, posse de bens duráveis a composição familiar, o porte dos 

municípios e a região onde estão localizados como parâmetros fundamentais para a 

segmentação e comparação entre os padrões de consumo dos brasileiros) que permitem a 

segmentação dos domicílios brasileiros em estratos e o estudo da relação entre nível 

socioeconômico e potencial de consumo dos domicílios em relação a 20 categorias de produtos 

e serviços (ABEP, 2015), ver em Apêndice E.  

 

Avaliações antropométricas 

 

Para a medida da estatura utilizou-se um estadiômetro e balança da marca (FILIZOLA) 

utilizada pela unidade do PSF. O voluntário após retirar os sapatos, blusas e acessórios da cabeça 

(como: tiaras e bonés), posicionava-se na balança para a medida da altura e massa corporal, 

mantendo os braços relaxados ao longo do corpo e postura ereta. Todas as medidas foram 

realizadas por pesquisadores treinados, seguindo as indicações protocolares de Fernandes Filho 

(2003). 
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 O Índice de Massa Corporal (IMC) foi obtido através do peso dividido pela altura² 

(ABESO, 2010). Todas as informações foram coletadas via aplicativo Open Data Kit (ODK), 

utilizando smartphones e tablets para as entrevistas.  

 

6.6 Descrições das Intervenções 

 

Breve Aconselhamento (BA):   

 

Os participantes sorteados para este grupo compareceram ao PSF e ao fim da entrevista 

recebiam o convite para serem aconselhados sobre atividade física. Quando a permissão era 

obtida, iniciava-se o BA a partir da perspectiva do modelo Transteorético (PROCHASKA; 

REDDING; EVERS, 1996), por meio de folders ilustrativos, com o objetivo de aumentar o 

tempo de AF e tornar o indivíduo ativo fisicamente. 

Todos os participantes receberam orientação independente do estágio do modelo 

Transteorético em que estavam. O BA aconteceu dentro do PSF de maneira individual a cada 3 

meses, sendo cinco encontros (momentos), totalizando 1(um) ano de intervenção, com duração 

média por encontro de 10 a 20 min/pessoa, sendo orientado pela PEF/Pesquisadora.  

Em cada momento eram dados novos aconselhamentos aos participantes, sempre 

utilizando o folder para orientação. Caso o indivíduo faltasse a um dos encontros, no próximo 

ele recebia o folder dos encontros faltantes mais o do momento atual, juntamente com o BA, 

composto por explicações e incentivos para praticar AF. 

Cada momento desenvolveu um tema diferente, sendo na respectiva ordem (Apêndice 

F):  

1. O que é AF e seus benefícios;  

2. O que é comportamento sedentário, seus malefícios e como reduzi-lo;  

3. Importância de acumular mais tempo em AF, aprendendo a organizar o tempo e 

benefícios da alimentação saudável;  

4. Quais as recomendações para a prática de AF, quais os tipos de intensidade e 

quais as capacidades físicas recomendadas que proporcionam benefícios à saúde 

e;  

5. Transpondo barreiras, estabelecendo metas reais para a prática de AF e locais 

que desenvolvem práticas físicas gratuitas (CAMPOS, 2017). 
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Indicação para a Prática de Atividade Física em unidades do PSF (IPAF): 

 

Os sorteados para este grupo compareceram ao PSF e ao fim da entrevista receberam o 

“convite/indicação” caso tivessem liberação médica para participar do programa de atividade 

física supervisionada em unidades do PSF de Rio Claro.   

A intervenção de atividade física no PSF realizada em parceria entre a Unesp e Fundação 

Municipal de Saúde de Rio Claro – SP, desde 2001 é de caráter generalizado e intensidade 

moderada a leve, com frequência de duas vezes por semana e duração de 60 min. As atividade 

são realizadas no período da manhã entre às 7:00 e 8:00 ou 8:30 às 9:30 horas, com o objetivo 

de desenvolver a aptidão física geral dos participantes a partir de exercícios de força, 

flexibilidade, agilidade, capacidade aeróbia e coordenação (KOKUBUN et al., 2007). As aulas 

acontecem dentro do PSF ou muitas vezes em locais próximos, como: quadras, campos e praças.  

Para a realização das aulas são utilizados poucos materiais, sendo o principal, a bola. As 

aulas são desenvolvidas por um PEF concursado da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro 

- SP. 

 

Grupo controle (GC):        

          

Os participantes desta intervenção foram submetidos apenas a entrevista nos cinco 

momentos. Eles apenas mantinham os hábitos rotineiros e, não receberam aconselhamentos para 

a prática de AF nem foram convidados/indicados para o programa de AF supervisionada em 

unidades do PSF. 

 

6.7 Procedimentos para obtenção do QALY 

  

O QALY é genericamente um indicador de estado de saúde que é constituído por dois 

componentes multiplicados entre si:  

 

1) um indicador de estado de saúde, denominado utilitário, cujo valor varia de 0 a 1, onde 0 

representa a total ausência de saúde (morte ou pior estado de saúde) e 1 o estado de saúde 

perfeita. 

2) tempo de permanência no estado de saúde, igualmente padronizado para variar entre 0 e 1. 

Assim, o valor do QALY varia entre 0 e 1, sendo o valor 1 correspondente a um estado 

de saúde perfeita durante todo período de observação. 
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Cálculo do utilitário 

 

 Neste estudo, optou-se pelo procedimento descrito por Cruz e cols. (2011), que 

assumimos poder ser generalizado para a população brasileira, e se baseou no questionário SF-

36. Eles desenvolveram um algoritmo para a obtenção de utilitários por regressão múltipla, 

tendo como padrão ouro de referência o "Standard Gamble", uma das formas propostas para 

utilitário. Resumidamente Cruz (2010) reduziu o SF-36 a seis domínios (capacidade funcional, 

aspectos físicos e emocionais, dor, saúde mental e aspectos sociais, referente às questões: sf3a, 

sf3b, sf3j, sf4c, sf5b, sf7, sf8, sf9b, sf9e, sf9f e sf10) a partir de 11 itens que compõem o SF-36 

original, cada qual ordenados em 2 a 6 níveis, onde possuem uma ordem em termos de 

gravidade da disfunção. O algoritmo consiste em atribuir um peso a cada combinação diferente 

dos 6 domínios, podendo atingir diferentes “estados de saúde”, de modo que é possível obter o 

utilitário referente a percepção de saúde da pessoa e, atenda a definição do QALY. 

  O algoritmo desenvolvido para gerar os “índices utilitários” pelo Statistical Package for 

the Social Science (SPSS) está disponível para versão 1 ou 2 do questionário SF-36, e pode ser 

solicitado através do Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde (IATS) pelo link: 

http://www.iats.com.br/?p=formulario (CRUZ et al., 2011). 

Portanto, o cálculo do QALY é dependente dos índices “utilitários”, que representam a 

preferência do indivíduo por um determinado “estado de saúde” (GUYATT, FEENY, 

PATRICK, 1993).  

 

Cálculo do QALY 

 

Tabela 1 - Média de Utilitários 

Meses Utilitários 

0 0,793 

3 0,791 

6 0,800 

9 0,807 

12 0,809 

 

Após gerar os índices utilitários (Tabela 1) será preciso multiplicá-los pelo tempo em 

que as pessoas estiveram em um determinado estado de saúde, e assim chegaremos ao valor do 

QALY (Tabela 2). 

http://www.iats.com.br/?p=formulario
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Tabela 2 - Exemplo de cálculo do QALY 

Período de Tempo Duração Média de Utilidade do período QALY 

Meses 0 a 3 0,25 0,792 0,198 

Meses 3 a 6 0,25 0,795 0,198 

Meses 6 a 9 0,25 0,803 0,200 

Meses 9 a 12 0,25 0,808 0,202 

 Total/Ano  0,800 

 

● O período de tempo é indicado de acordo com os objetivos do trabalho, mas, é preciso 

calcular a duração em um determinado estado de saúde. Para isso, é necessário 

identificar a representatividade de cada parte do tempo, através do cálculo de proporção. 

 

Ex.: Período de tempo da intervenção de 0 (zero) ao 3º mês, onde entre o período há 3 (três) 

meses, para isso, divide-se 3/12 meses (tempo total da intervenção) e terá o valor 

correspondente da duração. 

 

● Em seguida, tomando como base o período de tempo, faz-se a média de utilitários do 

período. 

 

Ex.: 0 (zero) ao 3º mês: 0 mês: 0,793 + 3º mês: 0,791 = valor total dividido por dois. 

  

● Por fim, basta multiplicar a duração em um determinado “estado de saúde” pelos índices 

utilitários = QALY. 

 

Ex.: 0,25 (duração) x 0,792 (utilitários) = 0,198 QALY. 

 

6.8 Cálculo do Custo-Utilidade Incremental (ICER)  

      

É importante considerar que para a análise de custos, este estudo seguiu a perspectiva 

do SUS, ou seja, cenário público de custos. 

O cálculo do ICER permite medir a efetividade/custo-utilidade de diferentes estratégias, 

sendo associado o custo incremental por uma unidade de efeito, neste caso medida em QALY. 

Para o cálculo do ICER foi utilizado a equação abaixo sugerida por DRUMMOND et al (2005): 
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Equação 1: 

ICER= custo da intervenção nova - custo da intervenção controle 

QALY da intervenção nova - QALY do controle 

  

6.9 Custos das Intervenções 

 

Os custos levantados por este estudo seguiram a perspectiva do SUS, incorporando 

apenas custos diretos. 

Atualmente, o PEF concursado da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro - SP, 

custa anualmente R$ 39.801,64 (incluso salário mensal, vale alimentação, abono ⅓ férias, 13º 

salário e previdência) com 160h mensais de trabalho. Para o custo dos programas foi 

considerado o valor hora/aula do PEF no valor de R$ 20,73 (dividindo o custo anual do PEF 

por 12 meses, em seguida, dividiu-se novamente pela quantidade de horas/aulas realizadas 

durante o mês) e o valor do local de atendimento em R$ 4,59/pessoa, onde a média de gastos 

anual em manutenção nas unidades do PSF deste estudo correspondem a R$ 142 mil e por ano 

são realizados cerca de 31 mil atendimentos (gasto médio de manutenção/média de 

atendimentos realizados ao ano = valor local de atendimento).  

 Para o BA, utilizou-se o custo do folder, no valor de R$ 0,71 un. e no Programa de AF 

em unidades do PSF foi utilizado o valor de bolas (R$ 8,80 un. x 6 dividido por 96 aulas = R$ 

0,55 un.), sendo os principais materiais de trabalho para as intervenções. 

Para o cálculo total da intervenção de BA e o do Programa de AF em unidades do PSF, 

fixou-se 26 pessoas, pois é a média de alunos atendidos durante uma aula de AF no PSF de Rio 

Claro - SP. 

Dessa forma, a intervenção de BA obteve um custo anual de R$ 1.587,30, incluindo 

hora/aula do PEF (sendo 5 aconselhamentos ao ano, com média de 20 min por 

atendimento/pessoa, onde em 1 hora é possível realizar 3 atendimentos = 20,73/3 pessoas), 

custo folder e valor local de atendimento. O Programa de AF dentro PSF custou R$ 

2.483,52/ano considerando o custo de horas/aulas realizadas durante o ano (96 aulas), mais 

material (bola) e custo local. 

Portanto, o valor de atendimento/pessoa no BA com duração de aproximadamente 20 

min, cinco vezes no ano, corresponde a R$ 61,05 e o valor do Programa de AF em unidades do 

PSF custou R$ 95,52/pessoa. 

Para esta pesquisa considerou-se os custos descritos por Campos (2017), visto a 

similaridade das intervenções e o local de intervenção. 
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7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

Para análise descritiva utilizou-se média, desvio padrão e valores percentuais. Os dados 

foram analisados a partir da perspectiva de intenção de tratamento. 

Utilizou-se anova one way com post hoc de Tukey para comparação de médias entre os 

grupos sobre as variáveis idade, escolaridade, IMC e tempo sentado. Ademais, para as variáveis 

demográficas e de saúde realizou-se a contagem de frequências observadas e aplicou-se o teste 

de Qui-quadrado com o objetivo de identificar diferença de proporções entre as variáveis e os 

grupos BA, IPAF e Controle.  

Ainda, anova para medidas repetidas foi empregada para verificar diferenças entre os 

momentos e os grupos dos valores utilitários. E a fim de analisar diferenças de proporções entre 

as classificações (0 a 10 min/sem), (11 a 149 min/sem) e (>150 min/sem) e os grupos em 

diferentes momentos (meses) para a AF no lazer, no transporte e AF total utilizou-se o teste 

Qui-quadrado para tendência.  

Já para as classificações do modelo Transteorético (Pré-contemplação/Contemplação e 

Preparação) e (Ação e Manutenção) o teste exato de Fischer foi aplicado no pré e pós 

intervenção (12º mês) com apenas as pessoas presentes nesses dois momentos.  

Os dados foram analisados através do Statistical Package for the Social Science (SPSS, 

versão 21), adotando-se como significância valores de p<0,05. 

 

7.1 Análise de Sensibilidade 

 

“A análise de sensibilidade possui dois objetivos: refletir a incerteza associada aos 

resultados do modelo e auxiliar na definição de qual valor da coleta de informações possam 

melhor informar a tomada de decisão” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

Utilizou-se a técnica por parâmetros, determinística e univariada. Os parâmetros 

estabelecidos para análise foram todos que estiveram presentes para a análise de custo-utilidade, 

onde considerou-se o maior e o menor valor de cada parâmetro, dentre eles: 1) QALY 

(considerou-se o percentil de 25% como menor valor e o maior de 75%) (Anexo 4), 2) custo do 

PEF (de acordo com o Centro de Políticas Sociais FGV, levantou-se o valor salarial de início 

de carreira aos 25 a 29 anos e ao fim de carreira, entre 55 a 59 anos – vide no link: 

http://www.cps.fgv.br/cps/bd/educ/simula/index.htm), 3) custo folder (considerou-se 40% para 

mais e para menos sobre o valor unitário de R$ 0,71), 4) custo bola (considerou-se o custo de 2 

bolas como mínimo e o custo de 26 como máximo – sendo este último o número médio de 
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participantes por aula) e 5) custo local (o menor e o maior “custo local” entre as 4 unidades do 

PSF deste estudo, lembrando que o valor é obtido a partir do “custo manutenção” dividido pelo 

“número de pessoas atendidas”). Para todas essas alterações de cenário, o menor e maior valor 

do ICER foram calculados, assim como o percentual de diferença entre o valor margem e as 

extremidades de cada parâmetro (mínimo e máximo).  
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8 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 75 usuários da APS de Rio Claro SP, com idade média de 50 

anos (DP=14,44) e IMC de 23,30 Kg/m² (DP=7,06). 

A tabela 3 apresenta o perfil da amostra usuária da APS, onde o grupo IPAF apresentou 

maior idade média (51 anos e DP=8,74) e IMC (>27,0 Kg/m² e DP=7,38). Já o grupo Controle 

apresentou maior tempo sentado por dia, sendo 2h43min (DP=1,34), e o BA apresentou maior 

escolaridade com 5,5 anos e DP=2,8). Contudo, nenhuma das variáveis apresentou diferença 

significativa entre os grupos no momento Pré.  

 

Tabela 3 – Anova one-way e perfil dos usuários da Atenção Primária de Saúde (Rio Claro 

– SP, n = 75). 

Perfil 

Média+DP 

BA 

(n=36) 

IPAF 

(n=21) 

Controle 

(n=18) 
p 

Idade (anos) 

Escolaridade (anos) 

50+14,82 

5,5+2,80 

51+8,74 

5,3+3,18 

50+19,76 

4,7+3,43 

0,986 

0,668 

IMC (kg/m²) 23,7+12,36 27,0+7,38 26,7+10,22 1,000 

Tempo sentado (horas e min/dia) 1h69+0,44 1h80+0,54 2h43+1,34 0,172 
Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para atividade física; IMC – Índice de Massa Corporal. 

 

 

Os dados abaixo indicam homogeneidade no poder econômico dos grupos, sendo   

classificados na categoria C2 com renda média de R$ 1.446,24 reais de acordo com a ABEP (Tabela 

4). 

 

Tabela 4 - Perfil dos usuários da Atenção Primária de Saúde (Rio Claro – SP, n = 75). 

Perfil 

Média 

BA 

(n=36) 

IPAF  

(n=21) 

Controle 

(n=18) 

Renda Média 

Poder Econômico 

R$1.446,24 

C2 

R$1.446,24 

C2 

R$1.446,24 

C2 
Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para atividade física; IMC – Índice de Massa Corporal. 

 

Ao observarmos o perfil amostral deste estudo, percebe-se que o grupo Controle 

apresentou maior número de participantes do sexo feminino, com 72,2%, e o grupo BA maior 

percentual de pessoas com trabalho remunerado, em cerca de 53%. Sobre as “DCNT totais” o 

grupo Controle demonstrou menor percentual (44,44%), mas verificando separadamente as 

doenças, percebe-se que tanto a “Hipertensão”, quanto “Outras DCNT” apresentaram maiores 

valores que os demais grupos, com cerca de 39% e 11%, respectivamente. Já para a “Diabetes”, 

“Hipercolesterolemia” e Estresse, o grupo BA obteve maiores percentuais, em 

aproximadamente 36%, 17% e 67%, seguidamente. Sobre a sensação de sentir algum tipo de 
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dor, o grupo IPAF apresentou maiores valores para a categoria “dores na coluna” e “dores na 

coluna e articulações” (71,42% e 47,61%, respectivamente) e menor percentual para a categoria 

“articulações” com cerca de 10%. Em relação ao hábito de fumar, beber e dieta com alto teor 

de gordura o grupo IPAF apresentou maiores valores com aproximadamente 33%, 19% e 

38,09%, respectivamente. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos para 

nenhuma das variáveis analisadas (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Análise do qui-quadrado e perfil dos usuários da Atenção Primária de Saúde (Rio Claro 

– SP, n = 75). 

Perfil 

(%) 

BA 

(n=36) 

IPAF 

(n=21) 

Controle 

(n=18) 
p 

Sexo Feminino 66,6 66,6 72,2 0,908 

Trabalho Remunerado 

Aposentado/Pensionista/Afastado 

Do Lar 

Desempregado 

52,77 

19,44 

22,22 

5,57 

47,61 

19,04 

23,80 

9,55 

50,00 

22,22 

27,78 

0 

0,930 

0,963 

0,903 

0,417 

Total de pessoas com DCNT 

Percentual observado 

69,44 71,42 44,44 

 

0,138 

Diabetes 

Hipertensão 

Hipercolesterolemia 

Outras DCNT 

Dores na coluna 

Dores nas articulações 

Dores na coluna e articulações 

36,11 

36,11 

16,66 

2,77 

61,11 

22,22 

38,88 

23,80 

28,57 

9,52 

0 

71,42 

9,52 

47,61 

27,77 

38,88 

0 

11,11 

38,88 

27,77 

22,22 

0,595 

0,771 

0,170 

0,184 

0,111 

0,328 

0,254 

Fumantes 11,11 33,33 16,66 0,112 

Ingerem bebidas alcoólicas 

Dieta com alto teor de gordura 

Estresse moderado a elevado 

16,66 

25,00 

66,66 

19,04 

38,09 

61,90 

11,11 

33,33 

44,44 

0,788 

0,563 

0,285 
Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para atividade física; DCNT – Doenças Crônicas Não   

Transmissíveis; p<0,05. 

 

 

 

               A Tabela 6 corresponde ao percentual de ausentes em diferentes momentos (meses) 

do estudo, demonstrando valores percentuais aproximados para ambas intervenções. Apenas 

no momento 3 o grupo IPAF se diferenciou dos demais grupos, com ausência de 38%. No 

entanto, é importante considerar que apenas 3 pessoas (14,3%) aderiram ao programa IPAF 

(aceitaram o convite para participar do programa de AF na unidade do PSF), mas não 

permaneceram. O participante que mais frequentou permaneceu quase 2 meses no projeto e 

os demais foram em apenas 3 (três) e uma aula. 
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Tabela 6 – Percentual de ausentes nos diferentes momentos do estudo 

Ausentes 

(Meses) 

BA 

N=36 

(%) 

IPAF 

N=21 

(%) 

Controle 

N=18 

(%) 

0 0% 0% 0% 

3 30,5% 28,5% 33,3% 

6 61,1 % 38,0% 66,6% 

9 58,3% 52,3% 55,5% 

12 63,8% 61,9% 66,6% 

                        Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para atividade física. 

                

 

           As razões para as ausências nas entrevistas estão abaixo enunciadas: 

 

✓ Ligações não atendidas, ou seja, a pessoa não era encontrada mesmo com diversas 

tentativas de ligações; 

✓ O agendamento era realizado por até 3 vezes e o participante recebia ligações telefônicas 

relembrando do agendamento. Mesmo assim, a pesquisadora ficava esperando na 

unidade do PSF sem receber nenhuma justificativa para o não comparecimento. Nos 

contatos telefônicos para agendamento ou lembrete, as justificativas apresentadas com 

mais frequência eram: ir ao médico em outra cidade, ir ao centro da cidade, cuidar de 

alguém, lavar roupa e mudança de turno de trabalho; 

✓ Atividade laborais: neste caso, refere-se tanto a conseguir um emprego como mudar o 

horário de trabalho, visto que, a entrevista poderia ser realizada apenas entre 7 e 15:30 

horas, pois às 16h a unidade do PSF encerrava as suas atividades. Grande parte dos 

participantes tinham um trabalho remunerado em horário comercial (>47%). O 

comparecimento dependia de quatro fatores: (1) dia de folga, (2) saída um pouco antes 

do término do trabalho, (3) um horário previamente agendado com o médico do PSF 

(justificando a ausência no trabalho) e, principalmente, (4) boa vontade; 

✓ Recusa de se locomover até o PSF por algum motivo de doença, como: problemas da 

coluna, depressão e consequentemente dificuldade de locomoção; 

✓ Mudança de número do telefone/celular sem informar o PSF; 

✓ Cuidar de alguém como netos e filhos; 

✓ Mudança de estado, cidade e bairro. 
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Em relação ao grupo “IPAF”, os motivos para não adesão ou aderência foram:  

 

✓ Atividades de trabalho que ocorriam/ocorrem durante as aulas programadas pelo 

programa (de segunda e quinta-feira ou quarta e sexta-feira das 7:00 às 8:00 ou 8:30 às 

9:30 horas);  

✓ Não poder participar por outros motivos que não sejam os laborais; 

✓ Não querer participar do Programa de AF na unidade do PSF. 

 

Resultados do custo-utilitário 

 

A figura 2 apresenta os valores médios dos utilitários e de QALY de acordo com o mês 

e o período do estudo.  

O grupo BA apresentou maiores escores utilitários (imagem A), porém não houve 

diferenças significativas entre os momentos (meses) ou os grupos.   

Em relação aos valores de QALY, o grupo BA também apresentou maior média ao fim 

de 12 meses (0,800).   

Para este estudo adotamos o conceito de Drummond et al. (2005), no qual 1 QALY 

corresponde a um ano de saúde perfeita ou qualidade plena, e 0,5 QALY corresponde a meio 

ano de saúde perfeita ou qualidade plena. Sendo assim, o grupo BA apresentou o maior tempo 

em saúde perfeita, por nove meses e 18 dias. Já o grupo IPAF produziu nove meses, 14 dias, 16 

horas e 48 minutos em saúde perfeita, e o grupo Controle com nove meses, 13 dias e 12 horas 

de saúde perfeita. É importante considerar que a condição de saúde perfeita ou qualidade plena 

está relacionada ao questionário de qualidade de vida SF-36, ou seja, atingindo valor máximo 

nos domínios capacidade funcional, capacidade física e psicológica, social, dor, mental e 

vitalidade é possível se enquadrar na condição de saúde perfeita/qualidade plena. 

 A maior diferença entre grupos para QALY ganho (ΔQALY= QALY final - QALY 

inicial) ocorreu entre as intervenções (BA – Controle) com 0,012 QALY ganhos (imagem B), 

seguido do grupo (BA – IPAF) com 0,009 QALY ganhos (imagem C) e (IPAF – Controle) em 

0,003 QALY ganhos (imagem D). 
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Figura 2 – Valores médios utilitários e de QALY de acordo com o mês e o período do estudo   

Legenda: QALY - anos de vida ajustados por qualidade; BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para 

Atividade Física; Δ - delta para identificar QALY ganhos. 
 

A estratégia de BA foi mais barata, com valor de R$ 61,05 por pessoa e maior QALY 

ao ser comparada com as demais intervenções (0,800). Em termos de QALY ganhos a diferença 

maior se concentrou novamente entre (Intervenção BA - Intervenção Controle) com valor de 

0,012 QALY. 

A Tabela 7 apresenta o ICER, ou seja, o custo adicional por QALY em diferentes 

combinações, entre elas, (Intervenção BA - Intervenção Controle) onde se encontra o menor 

ICER, no valor de R$ 5.087,50/QALY. Ainda, o ICER entre a (Intervenção BA - Intervenção 

IPAF) obteve uma economia de R$ - 3.830,00/QALY.  

  

Tabela 7 – Razão de Custo-utilidade incremental (ICER) 

COMPARAÇÕES Δ dos Custos Δ dos QALYs ICER 

BA vs. Controle R$ 61,05 0,012 R$   5.087,50/QALY 

IPAF vs. Controle R$ 95,52 0,003 R$ 31.840,00/QALY 

BA vs. IPAF  R$ -34,47 0,009  R$ - 3.830,00/QALY 

Legenda: QALY – anos de vida ajustados por qualidade; BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para 

Atividade Física; Δ - delta para identificar diferenças entre custos e QALYs. 
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A figura 3 apresenta a análise de sensibilidade, onde há três cenários: BA vs. Controle, 

IPAF vs. Controle e BA vs. IPAF. Foram considerados ao todo 5 parâmetros diferentes: o QALY, 

PEF, Custo Local, Folder e Bola. Para todos os cenários, o parâmetro que provocou maior variação 

no ICER foi o QALY seguido pelo PEF, custo local e custo com materiais, como folder e bola. 

Assim, o desfecho ganho em QALY é o principal fator na composição do indicador de custo-

utilidade. Do lado do custo, o recurso humano PEF representa o principal fator e devem ser 

consideradas para perspectivas futuras de decisão.  

 

Figura 3 – Análise de sensibilidade 

Legenda: QALY – Anos de Vida Ajustados por Qualidade; PEF – Profissional de Educação Física; BA – Breve 

Aconselhamento; IPAF – Indicação Para a Prática de Atividade Física; ICER – Custo-utilidade adicional por QALY ganho. 
 

 

 

Resultados do nível de atividade física 

 

 

A figura 4 indica o percentual de ativos fisicamente no Lazer e Transporte, 

respectivamente.  

Observamos que não houve diferenças significativas intragrupo no lazer (imagem A) para 

o BA, IPAF e Controle, com diminuição de 5,6%, aumento de 9,2% e 5,6%, entre o primeiro e o 

último momento, seguidamente.  
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A AF no transporte (imagem B) aumentou 5,5%, 14,3% e diminuiu de 5,6% para os grupos 

BA, IPAF e Controle, respectivamente. Houve diferença significativa entre os momentos somente 

no grupo BA quando comparado ao Controle (p=0,005).  

 
            

Figura 4 – Análise de qui-quadrado e percentual de ativos fisicamente durante o Lazer e no 

Transporte (Rio Claro, SP, n=75) 

 
      Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para Atividade Física; * significativo para p<0,05.                       

 

            Para o percentual total de ativos fisicamente (durante o lazer, transporte, trabalho e 

doméstico) houve aumento de 2,7%, diminuição de 4,7% e 16,6% para a estratégia BA, IPAF 

e Controle, respectivamente. Aos 9 e 12 meses, o grupo BA apresentou valores 

significativamente maiores do que o grupo controle. A partir do mês 6, tanto o grupo IPAF 

quanto o Controle tiveram queda no percentual de fisicamente ativos, enquanto o grupo BA 

houve manutenção até o 12º mês. (Figura 5). 

 

Figura 5 – Análise de qui-quadrado e percentual total de ativos fisicamente durante o lazer, 

como transporte, no trabalho e no meio doméstico (Rio Claro, SP, n=75) 

Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para Atividade Física; * significativo para p<0,05.  
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Resultados do estágio de prontidão  

 

A figura 6 apresenta apenas os indivíduos que estiveram presentes no momento pré e 

12º mês, classificados nos estágios “Ação e Manutenção” de acordo com a questão do MTT, 

ou seja, representa as pessoas que praticam atividade física no lazer a menos e mais de 6 meses.  

No momento inicial da pesquisa o grupo Controle apresentou maior percentual (33,3%) 

de pessoas nos estágios “Ação ou Manutenção” e no 12º mês a estratégia de BA atingiu valor 

percentual de 53,8%. Ainda, ao verificar a diferença percentual entre os momentos, o grupo BA 

obteve o maior percentual de pessoas que entraram para o estágio Ação ou Manutenção 

(38,4%). 

 

Figura 6 – Análise de qui-quadrado e percentual de indivíduos nos estágios Ação e 

Manutenção do Modelo Transteorético (Rio Claro, SP) 

 
Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para Atividade Física; Dif. % - diferença percentual 

entre os momentos. 

 

 

9 DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi comparar o custo-utilidade incremental (ICER) de uma 

intervenção de 12 meses de Breve Aconselhamento para a prática de atividade física (BA), de 

uma estratégia de Indicação para a Prática de Atividade Física supervisionada (IPAF) e de um 

grupo Controle, além de comparar a influência dessas intervenções sobre o percentual de 

fisicamente ativos em adultos usuários do PSF de Rio Claro-SP. A hipótese do presente estudo 

foi de que o custo incremental por QALY ganho da intervenção de BA apresentasse maior 

custo-utilidade e custo-efetividade para promoção de atividade física em usuários do SUS 

quando comparado com as intervenções PAF e Controle. Ainda, acreditava-se que a intervenção 

de BA fosse capaz de aumentar o percentual de ativos fisicamente no lazer, transporte e tempo 

total (soma do tempo no lazer, no transporte, trabalho e meio doméstico) e que haveria 
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mudanças nos estágios do MTT de “Pré-contemplação, Contemplação e Preparação” para 

“Ação e Manutenção”.  

Dados levantados em 27 cidades brasileiras (capitais) verificaram que a frequência de 

AF no tempo livre (> 150 min/moderado/sem) foi maior para homens com 46,6% contra 29,9% 

para mulheres. Em ambos sexos ocorre a diminuição da AF com a idade, aumenta com maiores 

níveis de escolaridade e na faixa etária de 45 a 54 anos, 38,6% e 28,6% de homens e mulheres 

fazem AF no lazer. Cerca de 14,4% da população utiliza transporte ativo, como caminhadas e 

andar de bicicleta e, especificamente na faixa etária de 45 a 54 anos, 16,1% dos homens e 14,6% 

das mulheres utilizam estratégias de deslocamento ativo. Ao contrário da AF no lazer, não se 

observou relação entre a AF no transporte ativo com os anos de escolaridade. De modo geral, 

45,1% da população é insuficientemente ativa (a soma da AF no lazer e transporte não atinge 

valores >150min/moderado/sem), sendo maior o percentual em mulheres (54,5%) do que em 

homens (34,1%). Entre 45 a 54 anos, 40,5% dos homens e 51,9% das mulheres são 

insuficientemente ativas (VIGITEL, 2017). Os dados obtidos no presente estudo corroboram 

com os achados para a população brasileira: 46,8% da amostra é fisicamente inativa no lazer, 

33,7% no transporte, e a grande maioria dos participantes são mulheres (>60%) com idade 

média de 50 anos (DP=14,44) e 5,2 anos (DP=3,0) de escolaridade. Os participantes do presente 

estudo constituem a população alvo das políticas públicas para promoção da atividade física 

pois representam os estratos menos ativos. Além disso, a APS desenvolvida nas Unidades do 

PSF, alcançam parte significativa da população menos fisicamente ativa. 

Aproximadamente 2% (de 189 sorteados, 21 compareceram para entrevista e apenas 3 

aceitaram o convite) da população sorteada para o grupo IPAF teve a iniciativa de aceitar o 

convite para participar do programa de AF em unidades do PSF, mas não aderiram (Figura 1).  

O grupo IPAF possui idade média de 51 anos, 33,4% do sexo masculino, 33,3% fumam, 

19,0% fazem uso de bebidas alcoólicas e 71,4% possui alguma DCNT, como diabetes, 

hipertensão e hipercolesterolemia, condições que podem impedir a adesão a programas de 

atividade física (Tabela 3 e 5).  

Costa et al. (2011) realizaram uma revisão sistemática com portadores de diabetes e 

verificaram que conhecimentos inadequados e/ou a ausência deles sobre a doença entre os 

indivíduos e cuidadores, juntamente com a falta de incentivo dos profissionais de saúde 

apresentam relação direta com a não adesão em programas de saúde. O estudo pioneiro 

realizado por Sallis e cols. (1986) sobre preditores de adoção e manutenção da atividade física 

de intensidade moderada e vigorosa, verificou em 1.415 adultos da comunidade que a adoção 
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da atividade moderada foi prevista pelo conhecimento de saúde e a manutenção pelo 

conhecimento do exercício específico, gênero feminino e auto eficácia.  

Apesar de grande parte da amostra deste estudo ser do sexo feminino, isso não parece 

ter contribuído para adesão ao programa de AF em unidade do PSF, como comumente ocorre. 

Ademais, em estudos de efetividade a longo prazo, com um e dois anos de intervenção, homens, 

fumantes e adultos mais velhos (com idade igual ou superior a 50 anos) parecem ser menos 

propensos a participar de intervenções de AF (EAKIN; GLASGOW; RILEY, 2000). É possível 

que todos esses fatores tenham contribuído para a baixa adesão ao Programa de AF em unidade 

do PSF. 

Neste estudo optamos por realizar a análise dos resultados das intervenções por intenção 

de tratamento. Nessa análise não são descartadas as “falhas de tratamento”. São incluídos os 

dados de toda a amostra mesmo que elas não tenham completado o estudo, possibilitando uma 

melhor aproximação da aplicação de uma intervenção no contexto da prática real, pois assim 

como na pesquisa, os pacientes também podem abandonar o uso de determinado tratamento 

prescrito na prática real (HOEFLER, 2010 apud KENDRACH; FREEMAN; HUGHES, 2014).  

Hoefler (2010) apresenta um exemplo bastante ilustrativo: 

Objetivou-se testar um novo antimicrobiano em pacientes com pneumonia 

adquirida na comunidade, sendo 200 pacientes distribuídos em dois grupos: 

intervenção (n=100) e controle (n=100). Os autores concluíram que os pacientes do 

grupo intervenção tiveram maior índice de cura da infecção em relação ao grupo 

controle, 30/40 (75%) vs. 36/90 (40%), considerando apenas os pacientes que 

chegaram ao fim do estudo. Porém, em uma análise atribuindo falha do tratamento 

aos abandonos (60 pacientes do grupo intervenção e 10 do grupo controle), conclui-

se que o índice de cura foi mais baixo no grupo intervenção em relação ao grupo 

controle, 30/100 (30%) vs. 36/100 (36%), respectivamente  

 

Mesmo considerando a baixa adesão e aderência às intervenções, a análise por intenção 

de tratar possibilita considerar a estratégia do BA custo-utilitária e custo-efetiva ao ser 

comparada com o grupo Controle e IPAF: houve menor custo/pessoa, maior ganho de QALY 

e evidências moderadas de melhora da AF.  

A comparação dos valores de custo-utilidade de intervenção para promoção da atividade 

física obtidos no presente estudo com outros deve ser realizada com cautela, pois ela é 

dependente da QdV. Esta é extremamente variável em função de diversos fatores. Para este 

estudo, adotou-se o procedimento descrito por Cruz et al. (2011) para a obtenção dos valores 

utilitários a partir de um questionário genérico de QdV, traduzido e validado para a língua 

Portuguesa (CICONELLI et al., 1999). Ambos foram adaptados para a população brasileira o 

que pode limitar a comparação com o ICER relatado em outros estudos. Além disso o termo 

QdV não é único, podendo originar várias versões. Segundo Bullinger et al. (1993) diversas 
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condições podem afetar a percepção do indivíduo, decorrente de sentimentos e comportamentos 

associados ao seu dia a dia, juntamente com a condição de saúde, mas não se limitando a apenas 

ela.   

O estudo de Lima (2012) buscou associar as dimensões do estado de saúde coletadas 

pelo SF-36 com alguns comportamentos de saúde e o sentimento de felicidade em 3.389 idosos 

do estado de São Paulo. Dentre as variáveis analisadas, a autora concluiu que a condição de 

trabalhar, menor número de DCNT, ausência ou menor nível de incapacidade significaram 

maior tempo de sentimento de felicidade. Por outro lado, em um estudo global, o World 

Happiness Report é uma avaliação para medir a felicidade da população aplicada desde 2012. 

Em 2017, o Brasil ocupa a 22º posição, e os principais fatores analisados para a classificação 

de felicidade englobam o meio pessoal e social, podendo ser explicado por seis variáveis: ter 

alguém para contar (apoio), generosidade, sensação de liberdade, liberdade de corrupção, PIB 

per capita e à expectativa de vida saudável. Nesse mesmo estudo, investigou-se também a 

relação entre emprego, bem-estar e sexo em 150 países. Os dados sugerem que não participar 

do mercado de trabalho (por deficiência ou ser aposentado) é pior para a felicidade dos homens 

do que para as mulheres. Mas, homens e mulheres em idade ativa que não trabalham avaliam 

suas vidas de forma mais negativa do que aqueles com trabalho em tempo integral, sendo o 

efeito mais forte para os homens. Ainda, profissionais de alto nível relatam maior avaliação da 

vida em todas as regiões do mundo, já os trabalhadores de escritório e trabalhadores manuais 

declaram menor avaliação da vida, com uma tendência mais evidente nas regiões do Oriente 

Médio, África do Norte, Ásia Oriental e América Latina.  

Os achados do World Happiness Report podem ter implicações no presente estudo. Ao 

observarmos a Tabela 3, 4 e 5, verificamos que a média de 50 anos classifica os indivíduos 

como ativos para o trabalho e a soma do percentual de indivíduos “aposentados”, “do lar” e 

“desempregados” atingem valores percentuais elevados de 47,23%, 52,39% e 50,00% para o 

grupo BA, IPAF e Controle. Ainda, os grupos possuírem percentuais superiores a 44% para as 

DCNT e o fato da amostra apresentar 5,2 anos de escolaridade, poder econômico C2 com renda 

média de R$ 1.446,24 pode-se presumir que realizam atividades profissionais com trabalhos 

mais manuais, como atividades domésticas, motorista, vendedor ambulante, cozinheiro, entre 

outras. Conjuntamente, esses fatores podem reduzir a QdV e ganhos mais expressivos de 

QALY. Além disso, efeitos da educação, do trabalho e do poder econômico necessitam mais 

que um ano para mudanças significativas.  

Com relação ao objetivo principal deste estudo, o grupo BA obteve 0,800 QALYs 

(0,809 utilitários), o grupo IPAF 0,799 (0,806 utilitários) e o grupo Controle 0,788 (0,798 
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utilitários). Esses valores são maiores do que aqueles reportados por Dalziel, Segal e Elley 

(2006) que também fizeram uso do SF-36 para obtenção dos escores utilitários em ativos com 

valores de 0,7635 e 0,7380 para inativos. Ambos estudos apontam maior utilitário para grupos 

fisicamente mais ativos (Figura 2, 4, 5 e 6).  

 Ainda, ao verificar os QALYs ganhos, o maior valor obtido ocorreu entre a estratégia 

BA vs. grupo Controle (0,012) com um custo adicional (ICER) de R$ 5.087,50/QALY, seguida 

do grupo IPAF vs. Controle (0,009) com um ICER de R$ 31.840,00/QALY e, por fim, a 

estratégia BA vs. IPAF (0,003) produzindo economia adicional de R$- 3.830,00/QALY (Figura 

2 e Tabela 7).  

No Brasil não há limiares de efetividade para as estratégias em saúde como ocorre em 

outros países. Assim, não há parâmetros para estabelecer se os valores de ICER obtidos neste 

estudo são ou não aceitáveis. Adotamos a análise de sensibilidade como alternativa para poder 

realizar a tomada de decisão. Ao observarmos a análise ilustrada pela Figura 3 o parâmetro de 

maior incerteza é representado pelo QALY em todos os três cenários propostos: BA vs. 

Controle, IPAF vs. Controle e BA vs. IPAF. É importante notar que o QALY é o desfecho, 

resultado da intervenção. Do lado do custo, o dispêndio com os recursos humanos representa a 

maior fonte de variação. Embora existam outras formas de realizar a análise de sensibilidade, 

os achados do presente estudo podem indicar caminhos para a tomada de decisões quanto à 

forma de intervenção para a promoção da atividade física para a saúde. 

Apesar dos valores utilitários levantados por meio do SF-36 para cálculo dos QALYs 

serem variáveis de acordo com cada país, a comparação com os trabalhos estrangeiros de 

análises de custo-utilidade em estratégias de AF é relevante, principalmente dada a escassez de 

estudos na literatura científica brasileira até o presente momento. Segundo Cobiac, Vos & 

Barendregt (2009) embora os estudos não sejam diretamente comparáveis uns aos outros, 

devido a diferentes métodos de análise e premissas (por exemplo, parâmetros de modelagem, 

taxas de desconto e inflação), o número crescente de análises que relatam relação custo-

efetividade/custo-utilidade de cunho internacional fortalece o argumento para sua utilização na 

intervenção de AF. Sobretudo se levarmos em consideração as intervenções de BA, ainda pouco 

difundidas no país e que se mostrou com baixo custo e melhor custo-utilidade como o caso 

deste estudo.   

Num estudo de coorte realizado na Inglaterra com 262.704 participantes com idade entre 

30 a 100 anos de ambos sexos os pesquisadores estimaram o custo-utilidade do BA na APS. A 

estimativa foi realizada para 5 e 10 anos de intervenção, com um limiar de £ 30.000 por QALY 

(aceitável para o País e correspondente a cerca de R$ 130 mil), sendo obtidos 3,2 e 5,0 QALYs 
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por 1.000 pessoas, ou seja, média de 0,0032 e 0,005/pessoa, respectivamente (GULLIFORD et 

al., 2014). Em outra coorte de 100.000 pessoas saudáveis, mas inativas, realizadas entre 33 anos 

e progressão até o fim da vida, comparou-se a estratégia de BA com os cuidados habituais (CA). 

Os resultados mostraram que quase 7% da amostra se tornou ativa no fim do primeiro ano. O 

BA evitou a ocorrência de cerca de 2,4 doenças cardíacas coronarianas, 1,8 acidentes vascular 

cerebral e 3,1 eventos de diabetes, bem como 1 morte em 10 anos. O BA foi mais caro do que 

os CA, porém, mais efetivo, levando a 466 QALYs obtidos na coorte total e média de 

0,0047/pessoa. O ICER para o BA em comparação com os CA foi de £ 1.730/QALY ganho 

(cerca de R$ 8 mil), o que pode ser considerado rentável a um limiar de £ 2.000/QALY e bem 

abaixo do limite de £ 20.000/QALY conforme indicado pelo NICE, referência em saúde pública 

da Inglaterra (ANOKYE et al., 2014). Pringle e cols. (2010) desenvolveram sete intervenções 

entre 2004 e 2006 (n=1.051) envolvendo a entrevista motivacional, campanhas, aulas de 

exercícios, exercícios de referência, atividades ao ar livre, treinamento de orientadores em AF 

e assessoria, para participantes em idades entre 10 a 17 anos e >65 anos, com ou sem doenças 

e inativos. Os autores relataram que o custo por QALY ganho das intervenções variou de £ 47 

(entrevistas motivacionais) a £ 509 (exercício de referência), ou seja, cerca de R$ 195,00 a R$ 

2 mil. Apesar da grande variação, os valores encontram-se dentro do limiar de efetividade do 

Reino Unido.  

Os nossos achados concordam com esses estudos na medida em que a estratégia de breve 

aconselhamento por entrevista individual se mostrou mais custo-utilitária e custo-efetiva para 

aumento da AF quando comparada com o grupo Controle (R$ 5.087,50/QALY) ou ainda, em 

relação grupo IPAF vs. Controle (R$ 31.840,00/QALY), com uma diferença entre de R$ 

42.672,50/QALY a favor do BA. 

Over e cols. (2012) verificaram que a população holandesa de 20 a 65 anos representa 

cerca de 10 milhões de pessoas e 7,27 milhões delas visitaram o médico por pelo menos uma 

vez em 2008. Desses, cerca de 2.263 milhões foram entrevistados sobre os níveis de AF e 44% 

foram classificados como insuficientemente ativos (IA). O trabalho comparou a estratégia em 

que os médicos oferecem aos seus pacientes identificados como IA o pedômetro e mais 3 

sessões de 10 minutos de breve aconselhamento (realizadas pelos assistentes dos médicos) com 

a prática habitual em que não foram tomadas ações adicionais em relação à AF dos pacientes. 

Ao fim de um ano a entrega do pedômetro e aconselhamento resultou em 5.900 mil pessoas ou 

0,6% atingindo níveis de AF favoráveis e aumento em 2.491 passos por dia, correspondendo a 

23 min a mais de caminhada. A intervenção resultou em 6.100 QALYs ou 0,0061/pessoa, e o 
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ICER foi de € 11.100/QALY ganhos (equivalente a cerca de R$ 42 mil), estando no limiar 

preventivo de € 20.000 do País (aproximadamente R$ 74 mil).  

Como foi possível verificar, o continente Europeu, em especial, a Inglaterra e a Holanda 

têm desenvolvido estudos para analisar a efetividade das estratégias de BA em AF, utilizando 

a análise custo-utilitária, que envolve a variável de desfecho QALY. Os achados apontam 

resultados positivos do BA quando comparado aos cuidados habituais. 

A Nova Zelândia desenvolve um programa que abrange 87% dos médicos clínicos 

gerais denominado Green Prescription que em 2007 atingiu mais de 20.000 pacientes. O 

programa Green Prescription que ocorre na APS, realiza BA em AF, de forma colaborativa 

com o paciente. Ele recebe conselhos escritos sobre como aumentar sua AF, juntamente com 

metas pessoais. Durante a consulta médica os fisicamente inativos são identificados e estes 

recebem conselhos do próprio médico clínico geral durante 7 min, ou por um enfermeiro 

durante 13 minutos, de acordo com a "prontidão para mudar". O BA é seguido do suporte 

telefônico por mais três sessões (com base em um protocolo de entrevista motivacional), através 

de um especialista em exercícios ao longo de três meses. Esta estratégia foi aplicada em 451 

pacientes e comparada com os cuidados usuais sem incentivo para aumento da AF (n=427), em 

grupos com idade média de 58 anos (intervalo 40-79), 66% do sexo feminino, com IMC médio 

de 30 kg/m². O ICER correspondeu a NZ 2.053/QALY ganhos (cerca de R$ 5 mil/QALY), e o 

programa mostrou ser efetivo no aumento da AF e na melhoria da QdV aos 12 meses 

(DALZIEL; SEGAL; ELLEY, 2006). 

 A frequência de contato com o paciente no programa Green Prescription se resume a 

quatro encontros, equivalente com a estratégia de BA deste estudo, composta por cinco 

momentos. Ambos estudos concordam quanto à efetividade do BA e apresentam valores de 

ICER semelhantes. 

Em contrapartida, Leung e cols. (2012) compararam o uso do pedômetro com o 

programa Green Prescription (GP), (n=330) durante 18 meses, em uma população com média 

de 74 anos, 54% do sexo feminino que não atingem as recomendações de AF. A AF foi medida 

ao final de 3 meses de intervenção e também 12 meses após o seu término e analisada por 

intenção de tratamento. O grupo do pedômetro apresentou um aumento significativo na 

caminhada de lazer semanal quando comparada ao grupo GP (50,6 vs. 28,1 min para p=0,03). 

Além disso, a proporção de pessoas que se tornaram ativas aumentou 12,1% (20/165) em 

comparação com 5,5% (9/165), respectivamente para o grupo pedômetro e GP. Contudo, não 

houve diferenças significativas entre os grupos para os custos e nem para os ganhos utilitários 

ao fim do estudo (0,044 vs. 0,009/pessoa). O ICER calculado considerando os custos em 



 
 

49 
 

 
 

“cuidados comunitários” entre as intervenções correspondeu a $ 3.105/QALY, ou seja, cerca 

de R$ 10 mil, sendo economicamente efetiva a estratégia do pedômetro versus o GP padrão 

para o País. 

Os trabalhos apresentados nessa discussão demonstram efetividade da estratégia de BA 

na APS, tanto aplicado isoladamente como combinada com outra estratégia como o pedômetro. 

Contudo, há uma grande variação de custo-utilidade das intervenções (R$ 195,00 a R$ 130 mil 

reais, com QALYs ganhos de 0,0032 a 0,044/pessoa), mas efetivas para os países citados 

anteriormente em diferentes populações, principalmente de adultos como no presente estudo. É 

importante considerar que na APS em outros países, normalmente é o médico clínico geral que 

realiza o processo de identificação e o BA de indivíduos inativos seguido pelos enfermeiros 

e/ou especialistas em exercícios, como o PEF.  

Uma revisão sistemática realizada por Vijay et al. (2015) verificou se as breves 

intervenções para promoção de AF na comunidade e na APS são efetivas para indivíduos 

inativos com idade igual ou superior a 16 anos. Foram levantados 1.840 artigos e apenas 13 

atendiam os critérios de inclusão (tipo de estudo, tipo de intervenção e população). Apenas 9 

artigos reportaram o custo-utilitário em comparação com os cuidados habituais que variaram 

de R$ 240,00 a R$ 60 mil por QALY. Os autores concluíram a efetividade das estratégias de 

BA versus os cuidados habituais, mesmo existindo grande variação entre os estudos.  

Os estudos de Lawton et al. (2008), Anokye et al. (2014), Leung et al. (2012), Over et 

al. (2012), constataram aumento no número de pessoas fisicamente ativas no lazer (> 

150min/sem) ao fim de 12 meses para o breve aconselhamento em AF com 33%, 7%, 5,5% e 

0,6%, respectivamente. Lawton et al. (2008) verificaram em 24 meses aumento significativo na 

proporção de fisicamente ativos de 29,3% para o BA e 21,8% para o grupo controle (cuidados 

habituais) quando comparados a linha de base.  

Os estudos citados não relatam diferenças estatisticamente significativas para a AF no 

lazer quando comparada a estratégia do BA com os cuidados habituais (grupo controle), sendo 

equivalente tais resultados com os deste estudo (Figura 4).  

Observamos a partir da intenção de tratar que não houve diferença significativa para o 

percentual de ativos fisicamente no lazer entre os momentos em nenhum grupo. Por outro lado, 

a atividade física no domínio do transporte e tempo total aumentou com o BA. Quando 

consideramos a proporção de participantes nas diferentes fases do MTT o efeito do BA foi mais 

proeminente do que quando consideramos o tempo de atividade física semanal. Esses resultados 

indicam que os participantes se consideram mais ativos no lazer seguindo os critérios do MTT 
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embora não percebam o aumento do tempo de atividade física a ponto de atingirem as 

recomendações para a atividade física.  

O estudo realizado por Pinto et al. (2005) com 100 pacientes da APS com idade média 

de 68 anos, majoritariamente mulheres (63,2%), interviu ao longo de 3 meses com a estratégia 

BA seguido de acompanhamento até o sexto mês em participantes que não se encontravam nos 

estágios de ação ou manutenção do MTT. O grupo BA aumentou em 2,1% o tempo de atividade 

física semanal do terceiro para o sexto mês, enquanto que o grupo aconselhado apenas uma vez 

pelo médico, aumentou em 4,3%. Ao final da intervenção 17% do grupo BA encontravam-se 

no estágio de ação/manutenção contra 13% do grupo que recebeu apenas um aconselhamento. 

E o grupo BA realizava 63 min/sem contra 13 min/sem do grupo que recebeu o aconselhamento 

apenas uma vez, ao fim do estudo.  

Cabe ressaltar que o tempo de atividade física obtidos no nosso estudo não foram 

ajustados estatisticamente por variáveis demográficas e de saúde, sexo, trabalho e DCNT. 

Entretanto, o reduzido número de participantes, não possibilita a realização desse ajuste. 

A adesão às estratégias de intervenção no presente estudo parece ter sido baixa, mesmo 

no BA. Santos e cols. (2012) verificaram em um estudo transversal com 499 adultos e idosos 

de uma UBS de Belo Horizonte, composta por 4 Equipes de Saúde da Família, em uma região 

com baixo índice de qualidade de vida urbana e alto índice de vulnerabilidade social, que 59,3% 

da população recebiam aconselhamento, sendo 48,9% associada a alimentação saudável e AF, 

recebida primordialmente por médicos. Constatou também que os motivos principais de não 

adesão ao aconselhamento eram: 27,5% falta de tempo, 23% resistência a mudar hábitos e 7% 

dificuldade financeira e 35,7% por outros motivos (preguiça, ansiedade, cansaço, falta de 

vontade). Outro estudo realizado em Belo Horizonte - MG com 417 usuários de UBS em alta 

vulnerabilidade social, identificou o nível de adesão ao aconselhamento realizado por 

Profissionais de Saúde: 17,6% da população estudada realiza todas orientações recebidas, 

12,4% realiza todas orientações por algum tempo e depois abandona, 20,6% segue apenas 

algumas orientações propostas, 25,9% tenta seguir mas não consegue, 22,4% não tentou seguir 

nenhuma orientação e 1,2% não respondeu. Assim, cerca de 60% da amostra não consegue ou 

não tenta seguir o aconselhamento (TOLEDO; ABREU; LOPES, 2013).  

Esses estudos concordam com os resultados das nossas intervenções para promoção da 

AF. Tudo indica que há grande dificuldade de adesão ao aconselhamento por diversos fatores 

e, mesmo os que aderem, muitas vezes cumprem parcialmente. O mesmo raciocínio poderia ser 

aplicado à baixa adesão ao grupo IPAF, onde, apesar de oferecer/indicar a estratégia de AF no 

PSF, houve baixíssima adesão e nenhuma aderência.  
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O MTT tem sido apontado como base para o desenvolvimento do BA. Recomenda-se 

que a natureza do aconselhamento seja ajustada ao estágio de prontidão que a pessoa se 

encontra. Eakin, Glasgow e Riley (2000) em uma revisão de estudos de intervenção de AF 

baseada na APS, levantaram 15 estudos, onde 7 usaram alguma teoria/modelo para fundamentar 

a intervenção. Desses, apenas 4 utilizaram o MTT e apenas 1 estudo encontrou resultados 

significativos a curto prazo. Nenhum dos estudos que se concentrou apenas em adultos mais 

velhos, com idade igual ou superior a 50 anos obteve resultados positivos a curto prazo (<12 

meses). A efetividade a longo prazo é difícil de avaliar, pois apenas 7 estudos de 15 relataram 

resultados a longo prazo e, apenas 3 deles obtiveram resultados significativos. Em nosso estudo, 

o aconselhamento se baseou nos estágios de prontidão estabelecidos pelo MTT. No entanto, o 

aconselhamento propriamente dito não foi individualizado para o estágio em que a pessoa se 

encontra. Desse modo, não é possível averiguar a validade desse modelo para a intervenção 

baseada em aconselhamento. 

Apesar de haver diferenças do momento pré e pós sobre a AF para ambos os grupos, a 

efetividade do BA na AF de transporte e no tempo total parece ter sido melhor que o exercício 

supervisionado. Além disso, o BA provocou maior efeito nos estágios de prontidão do MTT no 

domínio lazer. Os aumentos encontrados nos grupos IPAF e Controle, mesmo sem ter ocorrido 

aderência ao Programa de AF nem intervenção com o intuito de aumentar a AF, podem ser 

atribuídos ao contato próximo ao paciente, associadas as perguntas realizadas na entrevista 

sobre seus hábitos com a saúde, o que poderia induzir pequenas mudanças no comportamento. 

10 Pontos Fortes e Limitações 

 

 O número de participantes deste estudo pode ser considerado pequeno. Entretanto, 

convém frisar que o número de pessoas que foram contatadas para participar do estudo foi 

elevado. Ocorre que uma proporção muito baixa efetivamente concordou em participar. Isto 

sugere que, mesmo quando oferecida sem qualquer custo, a aderência a um programa de 

atividade física pela população é baixa. A intenção de tratar via oferta de programa de atividade 

física, não é suficiente para tornar um indivíduo fisicamente inativo em ativo.  

O intervalo de 3 meses entre o BA pode ter influenciado na baixa adesão. Assim, talvez 

seja aconselhável haver uma imersão inicial com encontros mais frequentes, seguida do 

acompanhamento ao longo do tempo para suporte, como o uso de mensagem via aplicativos ou 

contato telefônico. Porém, o número maior de encontros está associado a mais custos, portanto, 

sugere-se cautela, analisando o limiar entre custos versus benefícios.  
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Apesar deste estudo não demonstrar grandes efeitos das intervenções para o aumento da 

AF no lazer, é importante considerar que a maioria das pesquisas relatam resultados moderados. 

Poucos trabalhos abordam os efeitos das intervenções sobre a AF no transporte e no tempo 

total. 

 No Brasil não há estudos sobre análises de custo-utilidade em estratégias de promoção 

de AF na APS, de modo que o presente trabalho vem preencher uma lacuna importante da saúde 

pública.  

 

11 CONCLUSÕES 

 

Os resultados demonstraram maior custo-utilidade incremental da estratégia de BA 

quando comparada com o grupo Controle e IPAF: houve um maior ganho de QALY e 

consequentemente, maior qualidade e quantidade na sobrevida. 

O BA não foi capaz de aumentar a proporção de pessoas que atingem as recomendações 

para a prática de atividade física no lazer. No entanto, aumentou essa proporção no domínio do 

transporte e no tempo total. Além disso, o BA aumentou a proporção de pessoas que se 

encontram nos estágios de prontidão de ação e manutenção do modelo Transteorético. 

Tais achados se tornam relevantes, demonstrando efetividade com a prática do BA 

quando comparada ao IPAF e o grupo Controle na APS, especialmente dentro das unidades do 

PSF, apresentando-se como uma estratégia que merece atenção dos gestores de políticas 

públicas brasileiras, sejam eles da saúde, esporte ou afins.  

Dessa forma, todos os tomadores de decisão que buscam contribuir para a melhora da 

qualidade de vida populacional, seja de maneira direta ou indireta, devem considerar a 

estratégia do BA como uma possibilidade de intervenção. A rápida e fácil aplicabilidade do BA 

através dos profissionais de saúde incentiva o seu uso, e se esta tarefa for direcionada pelos 

profissionais de Educação Física aumenta as chances de êxito para a prática de atividade física. 

Ainda, o desfecho QALY utilizado neste estudo, apresenta-se como um indicador de 

saúde para as políticas públicas. 
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APÊNDICE A - Anamnese 

 

Nome ________________________________________________________________ 

Sexo ____ Idade ______ 

Data de nascimento ____/____/____ 

Telefone ___________________ Celular ___________________ 

USF________________________  

Estatura __________Peso _____________  

 

1. Um médico já disse que você tem/teve alguns dos problemas que se seguem? 

______Doença cardíaca coronariana   ______ Ataque cardíaco 

______Doença cardíaca reumática    ______ Derrame cerebral 

______Doença cardíaca congênita    ______ Epilepsia 

______Batimentos cardíacos irregulares   ______ Diabetes 

______Problemas nas válvulas cardíacas   ______ Hipertensão 

______Murmúrios cardíacos                ______ Câncer 

______Angina      ______ Depressão 

Por favor explique: 

__________________________________________________________________ 

2. Você tem algum dos sintomas abaixo? 

______ Dor nas costas 

______ Dor nas articulações, tendões ou músculo 

______ Doença pulmonar (asma, enfisema, outra) 

Por favor explique: 

__________________________________________________________________ 

3. Liste os medicamentos que você está tomando (nome e motivo) 

__________________________________________________________________ 

4. Algum médico disse que você tinha alguma restrição à prática de atividade física? 

Não (  ) Sim (  ) 

Por favor explique: 

__________________________________________________________________ 

5. Você está grávida?             Não (  ) Sim (  ) 

 

6. Você fuma? 
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Não (  ) Sim (  ) _____cigarros por dia _____charutos por dia _____cachimbos por dia 

 

7. Você ingere bebidas alcoólicas? 

Não (  ) Sim (  )  

___0-2 doses/semana ___3-14 doses/semana ___mais de 14 doses/semana 

Nota: uma dose é igual a 28,3g de licor forte (cálice de licor), 169,8g de vinho (taça de vinho), 

ou 339,6g de cerveja (caneca de chopp) 

8. Você mediu sua taxa de colesterol no ano passado? 

______ não 

______ sim – acima de 200 

______ sim – abaixo de 200 

______ sim – não sabe o valor 

9. Você come alimentos dos 4 maiores grupos alimentares (carne ou seus substitutos, 

vegetais, grãos, e leite ou seus derivados)? 

Não (  ) Sim (  ) 

10. Sua dieta tem alto teor de gordura saturada? 

Não (  ) Sim (  ) 

11. Desde os 21 anos, qual foi o maior e o menor peso que você já teve? 

_____ maior   ____ menor   ____ sem mudança 

12. Verifique a descrição que melhor representa a quantidade de estresse que você tem 

durante um dia normal: 

____ sem estresse 

____ estresse leve ou raro 

____ estresse moderado ou ocasional 

____ estresse elevado ou frequente 

____ estresse elevado ou constante 

13. Em geral como Sr. (a) diria que a sua saúde é: 

(1) Excelente 

(2) Muito boa 

(3) Boa 

(4) Ruim 

(5) Muito ruim 
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APÊNDICE B - Pergunta Modelo Transteorético (MTT) 

 

1. O (a) Sr. (a) realiza atividade física regularmente por pelo menos 10 minutos durante a 

semana? 

______ Sim, eu tenho feito por mais de 6 meses. 

______ Sim, eu tenho feito por menos de 6 meses. 

______ Não, mas pretendo começar nos próximos 30 dias. 

______ Não, mas pretendo começar nos próximos 6 meses. 

______ Não, e não pretendo nos próximos 6 meses. 
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APÊNDICE C – IPAQ 

 

 
QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA.  

 

Nome:_____________________________________________________  Data: ___/ ___ / 

___  

Idade : ____ Sexo: F ( ) M (  ) Você trabalha de forma remunerada: ( ) Sim ( ) Não.  

Quantas horas você trabalha por dia: ____ Quantos anos completos você estudou: 

_____ 

De forma geral sua saúde está: (  ) Excelente ( ) Muito boa ( ) Boa ( ) Regular ( )Ruim 

 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como 

parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em 

diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão ativos 

nós somos em relação à pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo 

que você gasta fazendo atividade física em uma semana ultima semana. As perguntas 

incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por 

esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas 

respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que considere 

que não seja ativo. Obrigado pela sua participação! 

 

Para responder as questões lembre que: 

➢ Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 
que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 

➢ Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 
fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

 

SEÇÃO 1- ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 

 

Esta seção inclui as atividades que você faz no seu serviço, que incluem trabalho remunerado 
ou voluntário, as atividades na escola ou faculdade e outro tipo de trabalho não remunerado 
fora da sua casa. NÃO incluir trabalho não remunerado que você faz na sua casa como tarefas 
domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar conta da sua família. Estas serão incluídas 
na seção 3. 
 

1a.  Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa? 

(    ) Sim   (    ) Não – Caso você responda não Vá para seção 2: Transporte 

 

As próximas questões são em relação a toda a atividade física que você fez na ultima semana 

como parte do seu trabalho remunerado ou não remunerado. NÃO inclua o transporte para o 

trabalho. Pense unicamente nas atividades que você faz por pelo menos 10 minutos 

contínuos: 

 

1b. Em quantos dias de uma semana normal você anda, durante pelo menos 10 minutos 

contínuos, como parte do seu trabalho?Por favor, NÃO inclua o andar como forma 

de transporte para ir ou voltar do trabalho. 
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_______dias por SEMANA (   ) nenhum - Vá para a seção 2 - Transporte. 

 

1c. Quanto tempo  no total você usualmente gasta POR DIA caminhando como parte do 

seu  

trabalho ? 

 

____ horas  ______ minutos 

 

1d. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades moderadas, por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como carregar pesos leves como parte do seu 

trabalho? 

 

_______dias por SEMANA (   ) nenhum - Vá para a questão 1f 

 

 

 

1e.  Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades 

moderadas como parte do seu trabalho? 

 

  

_____ horas  ______ minutos 

 

1f. Em quantos dias de uma semana normal você gasta fazendo atividades vigorosas, 

por pelo menos 10 minutos contínuos, como trabalho de construção pesada, 

carregar grandes pesos, trabalhar com enxada, escavar ou subir escadas como parte 

do seu trabalho: 

 

_______dias por SEMANA (   ) nenhum - Vá para a questão 2a. 

  

1g.  Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades físicas 

vigorosas como parte do seu trabalho? 

  

_____ horas  ______ minutos 

 

SEÇÃO 2 - ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

 

Estas questões se referem à forma típica como você se desloca de um lugar para outro, 

incluindo seu trabalho, escola, cinema, lojas e outros. 

 

2a.  O quanto você andou na ultima semana de carro, ônibus, metrô ou trem? 

 

________dias por SEMANA   (   ) nenhum - Vá para questão 2c 

 

2b. Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA andando de carro, ônibus, 

metrô 

ou trem? 

  

_____horas _____minutos 
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Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro na 

ultima semana. 

 

2c.  Em quantos dias da ultima semana você andou de bicicleta por pelo menos 10 

minutos contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua o pedalar por lazer 

ou exercício) 

  

_____ dias por  SEMANA  (   )  Nenhum - Vá para a questão 2e.  

 

2d.  Nos dias que você pedala quanto tempo no total você pedala POR DIA para ir de um 

lugar 

para outro?  

 

_______ horas _____  minutos 

 

 

2e. Em quantos dias da ultima semana você caminhou por pelo menos 10 minutos 

contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou 

exercício) 

 

_____  dias por  SEMANA  (   )  Nenhum - Vá para a Seção 3. 

 

2f.  Quando você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você 

gasta? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou exercício) 

 

_______ horas _____  minutos 

 

 

SEÇÃO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA: TRABALHO, TAREFAS DOMÉSTICAS E 

CUIDAR DA FAMÍLIA. 

 

Esta parte inclui as atividades físicas que você fez na ultima semana na sua casa e ao redor 

da sua casa, por exemplo, trabalho em casa, cuidar do jardim, cuidar do quintal, trabalho de 

manutenção da casa ou para cuidar da sua família. Novamente pense somente naquelas 

atividades físicas que você faz por pelo menos 10 minutos contínuos. 

 

3a.  Em quantos dias da ultima semana você fez atividades moderadas por pelo menos 

10 minutos como carregar pesos leves, limpar vidros, varrer, rastelar no jardim ou quintal. 

 

________dias por SEMANA  (   )  Nenhum  - Vá para questão 3b. 

 

3b. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo no total você gasta POR 

DIA fazendo essas atividades moderadas no jardim ou no quintal?  

 

_______ horas _____ minutos 
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3c. Em quantos dias da ultima semana você fez atividades moderadas por pelo menos 

10 minutos como carregar pesos leves, limpar vidros, varrer ou limpar o chão dentro 

da sua casa. 

  

_____ dias por SEMANA  (   ) Nenhum  - Vá para questão 3d. 

 

3d. Nos dias que você faz este tipo de atividades moderadas dentro da sua casa quanto 

tempo no total você gasta POR DIA?  

 

_______ horas _____ minutos 

 

3e.  Em quantos dias da ultima semana você fez atividades físicas vigorosas no jardim 

ou quintal por pelo menos 10 minutos como carpir, lavar o quintal, esfregar o chão: 

  

_____ dias por SEMANA  (   )  Nenhum  - Vá para a seção 4. 

 

3f.  Nos dias que você faz este tipo de atividades vigorosas no quintal ou jardim quanto 

tempo 

no total você gasta POR DIA?  

 

_______ horas _____ minutos  

 

 

SEÇÃO 4- ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E DE 

LAZER. 

 

Esta seção se refere às atividades físicas que você fez na ultima semana unicamente por 

recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas atividades físicas que 

faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por favor, NÃO inclua atividades que você já 

tenha citado. 

 

 

4a. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, em quantos 

dias da 

    ultima semana você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos no seu tempo 

livre? 

  

_____ dias por SEMANA   (   ) Nenhum  - Vá para questão 4b 

 

4b. Nos dias em que você caminha no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta 

POR 

      DIA?  

 

_______ horas  _____  minutos 
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4c. Em quantos dias da ultima semana você fez atividades moderadas no seu tempo livre 

por pelo menos 10 minutos,  como pedalar ou nadar a velocidade regular, jogar bola, vôlei,                        

basquete, tênis :  

 

_____  dias por  SEMANA  (   ) Nenhum  - Vá para questão 4d. 

 

4d. Nos dias em que você faz estas atividades moderadas no seu tempo livre quanto tempo 

no 

      total você gasta POR DIA?  

 

_______ horas _____ minutos 

 

4e. Em quantos dias da ultima semana você fez atividades vigorosas no seu tempo livre 

      por pelo menos 10 minutos,  como correr, fazer aeróbicos, nadar rápido, pedalar rápido 

ou fazer  

      Jogging: 

 

_____ dias por SEMANA  (   ) Nenhum  - Vá para seção 5. 

 

4f. Nos dias em que você faz estas atividades vigorosas no seu tempo livre quanto tempo 

no total 

      você gasta POR DIA?  

 

_______ horas _____ minutos 

 

 

SEÇÃO 5 - TEMPO GASTO SENTADO 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na 
escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado 
enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo 
TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.  

 

5a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

 ______horas ____minutos 

5b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? 

 ______horas ____minutos 

 
CENTRO COORDENADOR DO IPAQ NO BRASIL– CELAFISCS - 

INFORMAÇÕES  ANÁLISE, CLASSIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO DE RESULTADOS NO BRASIL 

 011-42298980 ou 42299643. celafiscs@celafiscs.com.br 

www.celafiscs.com.br  IPAQ Internacional: www.ipaq.ki.se 
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APÊNDICE D – SF-36 

 

Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida - SF-36 

  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

  

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 

quando?  

  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física?   

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 

necessitou de um esforço extra).   

1 2 
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5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se 

sentir deprimido ou ansioso)?  

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o 

trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira 

alguma 

Um pouco Moderadament

e 

Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante 

as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de 

maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunc

a 

a) Quanto tempo você 

tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de 

força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 

tem se sentido tão 

deprimido que nada 

pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 
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d) Quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 

tem se sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 

tem se sentido esgotado? 
1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 

tem se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

 

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

 
Definitivament

e verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo obedecer 

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 
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APÊNDICE E - ABEP 
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APÊNDICE F – Breve Aconselhamento na respectiva ordem de aplicabilidade 
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ANEXO 1 – Tabelas de Resultados 

 

Valores médios utilitários 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para atividade física 

 

QALY médio do BA de acordo com o período de tempo e total/ano (Rio Claro – SP, N=36) 

Período de Tempo Duração Média de Utilidade do período QALY* 

Meses 0 a 3 0,25 0,792 0,198 

Meses 3 a 6 0,25 0,795 0,199 

Meses 6 a 9 0,25 0,803 0,201 

Meses 9 a 12 0,25 0,808 0,202 

 Total/Ano  0,800 

Legenda: Período de Tempo – Meses em que ocorreu a intervenção/entrevistas; Duração – proporção do período 

de tempo em meses (Ex: 3 meses/12 meses = 0,25); Média de utilidade do período – seguiu os valores apresentados 

na tabela 4; * 1QALY = 1 ano de saúde perfeita/qualidade plena. 
 

       

QALY médio da estratégia IPAF de acordo com o período de tempo e total/ano (Rio Claro 

– SP, N=21) 

Período de Tempo Duração Média de Utilidade do período QALY* 

Meses 0 a 3 0,25 0,775 0,194 

Meses 3 a 6 0,25 0,784 0,196 

Meses 6 a 9 0,25 0,800 0,200 

Meses 9 a 12 0,25 0,804 0,201 

 Total  0,791 

Legenda: Período de Tempo – Meses em que ocorreu a intervenção/entrevistas; Duração – proporção do período 

de tempo em meses (Ex: 3 meses/12 meses = 0,25); Média de utilidade do período – seguiu os valores apresentados 

na tabela 4; * 1QALY = 1 ano de saúde perfeita/qualidade plena. 
 

 

 

 

  

    

Momentos Meses 
BA 

(Média+DP) 

IPAF 

(Média+DP) 

Controle 

(Média+DP) 

1 0 0,793+0,056 0,779+0,089 0,789+0,071 

2 3 0,791+0,083 0,771+0,077 0,781+0,078 

3 6 0,800+0,076 0,798+0,096 0,785+0,073 

4 9 0,807+0,073 0,802+0,090 0,794+0,079 

5 12 0,809+0,074 0,806+0,089 0,798+0,069 
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QALY médio da intervenção Controle de acordo com o período de tempo e total/ano (Rio 

Claro – SP, N=18) 

Período de Tempo Duração Média de Utilidade do período QALY* 

Meses 0 a 3 0,25 0,785 0,196 

Meses 3 a 6 0,25 0,783 0,196 

Meses 6 a 9 0,25 0,789 0,197 

Meses 9 a 12 0,25 0,796 0,199 

 Total  0,788 

Legenda: Período de Tempo – Meses em que ocorreu a intervenção/entrevistas; Duração – proporção do período 

de tempo em meses (Ex: 3 meses/12 meses = 0,25); Média de utilidade do período – seguiu os valores 

apresentados na tabela 4; * 1QALY = 1 ano de saúde perfeita. 

 

 

Proporção de usuários da APS que praticam atividade física no Lazer segundo os momentos 1 e 2 e os 

tipos de Intervenções 

Atividade Física no Lazer 

 

 

 

 

Intervenções 

Momento 1 

                         n(%) 
 

 

 

 

 

p 

Momento 2 

                             n(%) 

  

 

 

 

p 
 

 0 a 10 

min 

11 a 149 

min 
>150 min  0 a 10 min 

 

11 a 149 

min 

 

>150 min 

 

BA 25(69,4) 1(2,8) 10(27,8) 

0,229 

17(47,2) 9(25) 10(27,8) 

0,979 IPAF 12(57,1) 6(28,6) 3(14,3) 10(47,6) 7(33,3) 4(19) 

Controle 15(83,3) 1(5,6) 2(11,1) 9(50) 3(16,7) 6(33,3) 
Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para atividade física. 

 

 

Proporção de usuários da APS que praticam atividade física no Lazer segundo os momentos 3 e 4 e os 

tipos de Intervenções 

     Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para atividade física. 
 

 

 

Atividade Física no Lazer 

 

 

 

 

Intervenções 

 

Momento 3 

                        n(%) 

 

 

 

 

 

p 

 

  Momento 4 

                 n(%) 

  

 

 

 

p 
 

 
0 a 10 min 

11 a 149 

min 

>150 

min 
 0 a 10 min 

 

11 a 149 

min 

 

>150 min 

 

BA 19(52,8) 9(25) 8(22,2) 

0,557 

19(52,8) 7(19,4) 10(27,8) 

0,737 IPAF 10(47,6) 8(38,1) 3(14,3) 14(66,7) 4(19,0) 3(14,3) 

Controle 11(61,1) 4(22,2) 3(16,7) 10(55,6) 3(16,7) 5(27,8) 
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Proporção de usuários da APS que praticam atividade física no Lazer segundo o momento 5 e 

os tipos de Intervenções 
 Atividade Física no 

Lazer 
 

 

 

 

      

Intervenções 

 

Momento 5 

                         n(%) 
 

 

 

 

 

p 
 

 
0 a 10 min 

11 a 149 

min 

>150 

min 
 

BA 21(58,3) 7(19,4) 8(22,2) 

0,766 IPAF 12(57,1) 4(19,0) 5(23,8) 

Controle 11(61,1) 4(22,2) 3(16,7) 
                 Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para atividade física. 

 

Proporção de usuários da APS que praticam atividade física no Transporte segundo os 

momentos 1 e 2 e os tipos de Intervenções 

Atividade Física no Transporte 

 

 

 

 

Intervenções 

 

Momento 1 

                     n(%) 

 

 

 

 

 

p 

 

     Momento 2 

                n(%) 

  

 

 

 

p 
 

 0 a 10 

min 

11 a 149 

min 

>150 

min 
 

0 a 10 

min 

 

11 a 149 

min 

 

>150 

min 

 

BA 7(19,4) 18(50) 11(30,6) 

0,104 

8(22,2) 19(52,8) 9(25,0) 

0,467 IPAF 4(19,0) 13(61,9) 4(19,0) 1(4,8) 11(52,4) 9(42,9) 

Controle 7(38,9) 8(44,4) 3(16,7) 5(27,8) 6(33,3) 7(38,9) 
Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para Atividade Física. 

 

 

Proporção de usuários da APS que praticam atividade física no Transporte segundo os 

momentos 3 e 4 e os tipos de Intervenções 

Atividade Física no Transporte 

 

 

 

 

Intervenções 

 

Momento 3 

                       n(%) 

 

 

 

 

 

p 

 

   Momento 4 

               n(%) 

  

 

 

 

p 
 

 0 a 10 

min 

11 a 149 

min 

>150 

min 
 

0 a 10 

min 

 

11 a 149 

min 

 

>150 

min 

 

BA 10(27,8) 14(38,9) 12(33,3) 

0,436 

9(25,0) 18(50,0) 9(25,0) 

0,716 IPAF  4(19,0) 9(42,9) 8(38,1) 2(9,5) 14(66,7) 5(23,8) 

Controle 7(38,9) 7(38,9) 4(22,2) 6(33,3) 8(44,4) 4(22,2) 
  Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para Atividade Física. 
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  Proporção de usuários da APS que praticam atividade física no Transporte segundo o momento 

5 e os tipos de Intervenções 

 Atividade Física no 

Transporte 
 

 

 

 

 

Intervenções 

 

Momento 5 

                            n(%) 
 

 

 

 

 

p 
 

 
0 a 10 min 

11 a 149 

min 

>150 

min 
 

BA 8(22,2) 15(41,7) 13(36,1) 

0,050 IPAF 3(14,3) 11(52,4) 7(33,3) 

Controle 8(44,4) 8(44,4) 2(11,1) 
                  Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para atividade física. 

 

 

Proporção de usuários da APS que praticam atividade física Total segundo os momentos 1 

e 2 e os tipos de Intervenções 

               Atividade Física Total 

 

 

 

 

Intervenções 

 

Momento 1 

n(%) 

 

 

 

 

p 

 

Momento 2 

n(%) 

 

 

 

 

p 

 

                            

0 a 149 min >150 min  0 a 149 min >150 min  

BA 3(8,3) 33(91,7) 

0,416 

 3(8,3) 33(91,7) 

0,194 IPAF 1(4,8) 20(95,2) 0(0) 21(100) 

Controle 3(16,7) 15(83,3)  4(22,2) 14(77,8) 

Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para atividade física. 

 

 

Proporção de usuários da APS que praticam atividade física Total segundo os momentos 3 e 

4 e os tipos de Intervenções 

               Atividade Física Total 

 

 

 

 

Intervenções 

 

Momento 3 

n(%) 

 

 

 

 

p 

 

Momento 4 

n(%) 

 

 

 

 

p 

 

                            

0 a 149 min >150 min  0 a 149 min >150 min  

BA 2(5,6) 34(94,4) 

0,074 

2(5,6) 34(94,4) 

0,025 IPAF 2(9,5) 19(90,5) 3(14,3) 18(85,7) 

Controle 4(22,2) 14(77,8) 5(27,8) 13(72,2) 

Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para atividade física. 
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Proporção de usuários da APS que praticam atividade física Total segundo o momento 5 e os 

tipos de Intervenções 
 Atividade Física Total  

 

 

 

      Intervenções 

 

Momento 5 

n(%) 
 

 

 

 

p 

 

 
0 a 149 min >150 min  

BA 2(5,6) 34(94,4) 

0,008 IPAF 2(9,5) 19(90,5) 

Controle 6(33,3) 12(66,7) 

                        Legenda: BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para atividade física. 

 

 

Proporção de usuários da APS que se enquadram nos estágios do modelo Transteorético de 

acordo com as intervenções no momento Pré (1) 
 Estágios do Modelo 

Transteorético 

 

 

 

 

Intervenções 

 

Momento 1 

n(%)* 
 

 

 

 

p 
 

 

Pré-contemplação 

Contemplação 

Preparação 

Ação 

Manutenção  

 

BA 11(84,6) 2(15,4) 

0,806 IPAF 5(83,3) 1(16,7) 

Controle 4(66,7) 2(33,3) 
Legenda: *participante presente apenas no momento 1 e 5; BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para 

atividade física. 

 

 

Proporção de usuários da APS que se enquadram nos estágios do modelo Transteorético de 

acordo com as intervenções no momento Pós (5) 
 Fases do Modelo Transteorético  

 

 

 

Intervenções 

 

Momento 5 

  n(%)* 
 

 

 

 

p 
 

 

Pré-contemplação 

Contemplação 

Preparação 

Ação 

Manutenção  

 

BA 6(46,2) 7(53,8) 

0,868 IPAF 4(66,7) 2(33,3) 

Controle 3(50) 3(50) 
Legenda: *participante presente apenas no momento 1 e 5; BA – Breve aconselhamento; IPAF – Indicação para 

atividade física. 
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ANEXO 2 – Possíveis combinações para gerar os valores utilitários de acordo com os 

domínios 

 

Domínio - Capacidade Funcional 

     3 j      

 3a 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3b 

1 6 6 6 5 5 5 4 4 4 

2 6 6 6 5 5 5 3 3 3 

3 6 6 6 5 5 5 2 2 1 

 

 

Domínio - Capacidade Física e Psicológica 

  4C  

 Escores 1 2 

5B 1 4 3 

 2 2 1 

 

 

Domínio - Social 

Escores Sf10 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 

 

 

Domínio - Dor 

      Sf7     

Sf8 

Escores 1 2 3 4 5 6 

1 1 2 2 2 2 2 

2 3 3 3 3 3 3 

3 4 4 4 4 4 4 

4 5 5 5 5 5 5 

5 6 6 6 6 6 6 

6 1 2 2 2 2 2 

Wis 9 9 9 9 9 9 

 

Domínio - Mental 

   9b    

9f 

Escores 1 2 3 4 5 

1 5 4 3 2 1 

2 4 4 3 2 1 

3 3 3 3 2 1 

4 2 2 2 2 1 

5 1 1 1 1 1 
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Domínio - Vitalidade 

Escores 9e 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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ANEXO 3 – Valores das combinações para gerar o índice utilitário de acordo com os domínios 

 

Domínio - Capacidade Funcional (CF) 

     3 j      

 3a 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3b 

 

1 

 

-.096 

 

-.096 

 

-.096 

 

-.051 

 

-.051 

 

-.051 

 

-.051 

 

-.051 

 

-.051 

 

2 

 

-.096 

 

-.096 

 

-.096 

 

-.051 

 

-.051 

 

-.051 

 

-.051 

 

-.051 

 

-.051 

 

3 

 

-.096 

 

-.096 

 

-.096 

 

-.051 

 

-.051 

 

-.051 

 

-.051 

 

-.051 

 

-0.51 

 

 

Domínio - Capacidade Física e Psicológica (CFP) 

  4C  

 Escores 1 2 

5B 1 -.048 -.048 

 2 -.048 0 

 

 

Domínio – Social (S) 

Escores Sf10 

1 0 

2 -.038 

3 -.040 

4 -.060 

5 -.068 

 

 

Domínio – Dor (D) 

      Sf7     

Sf8 

Escores 1 2 3 4 5 6 

1       0 -.060 -.060 -.060 -.060 -.060 

2 -.060 -.060 -.060 -.060 -.060 -.060 

3 -.060 -.060 -.060 -.060 -.060 -.060 

4 -.074 -.074 -.074 -.074 -.074 -.074 

5 -.087 -.087 -.087 -.087 -.087 -.087 

6       0 -.060 -.060 -.060 -.060 -.060 

Wis 9 9 9 9 9 9 
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Domínio – Mental (M) 

   9b    

9f 

Escores 1 2 3 4 5 

1 -.067 -.047 -.047 -.047 0 

2 -.047 -.047 -.047 -.047 0 

3 -.047 -.047 -.047 -.047 0 

4 -.047 -.047 -.047 -.047 0 

5 -.067 -.067 -.067 -.067 -.067 

 

 

Domínio – Vitalidade (V) 

Escores 9e 

1 0 

2 -.033 

3 -.033 

4 -.033 

5 -.052 

 

 

Cálculo do Índice Utilitário = 1 + CF1+CFP1+S1+D1+M1+V1. 
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ANEXO 4 – Percentil dos QALYs para análise de sensibilidade 

  

QALY no percentil 25% para o grupo BA 

Período de Tempo Duração Média de Utilidade do período QALY 

Meses 0 a 3 0,25 0,701 0,175 

Meses 3 a 6 0,25 0,697 0,174 

Meses 6 a 9 0,25 0,712 0,178 

Meses 9 a 12 0,25 0,718 0,180 

 Total/Ano  0,707 

 

 

QALY no percentil 75% para o grupo BA 

Período de Tempo Duração Média de Utilidade do período QALY 

Meses 0 a 3 0,25 0,885 0,221 

Meses 3 a 6 0,25 0,889 0,222 

Meses 6 a 9 0,25 0,892 0,223 

Meses 9 a 12 0,25 0,898 0,224 

 Total/Ano  0,891 

 

 
QALY no percentil 25% para o grupo IPAF 

Período de Tempo Duração Média de Utilidade do período QALY 

Meses 0 a 3 0,25 0,690 0,172 

Meses 3 a 6 0,25 0,687 0,172 

Meses 6 a 9 0,25 0,684 0,171 

Meses 9 a 12 0,25 0,686 0,172 

 Total/Ano  0,687 

 
 

QALY no percentil 75% para o grupo IPAF 

Período de Tempo Duração Média de Utilidade do período QALY 

Meses 0 a 3 0,25 0,881 0,220 

Meses 3 a 6 0,25 0,890 0,223 

Meses 6 a 9 0,25 0,908 0,227 

Meses 9 a 12 0,25 0,904 0,226 

 Total/Ano  0,896 
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QALY no percentil 25% para o grupo Controle 

Período de Tempo Duração Média de Utilidade do período QALY 

Meses 0 a 3 0,25 0,701 0,175 

Meses 3 a 6 0,25 0,695 0,174 

Meses 6 a 9 0,25 0,697 0,174 

Meses 9 a 12 0,25 0,699 0,175 

 Total/Ano  0,698 

 
 

QALY no percentil 75% para o grupo Controle 

Período de Tempo Duração Média de Utilidade do período QALY 

Meses 0 a 3 0,25 0,875 0,219 

Meses 3 a 6 0,25 0,872 0,218 

Meses 6 a 9 0,25 0,875 0,219 

Meses 9 a 12 0,25 0,874 0,218 

 Total/Ano  0,874 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


