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AQUI JAZ UM 
SEDENTÁRIO.

O sedentarismo é o responsável 

por uma em cada dez mortes 
decorrentes de doenças crônicas 
não transmissíveis, 
principalmente:

• Doenças coronarianas, 
• Diabetes tipo II, 
• Câncer de colon
• Câncer de mama. 



Aptidão física e mortalidade

 Conclusão: A capacidade de realizar exercícios físicos foi o
mais forte preditor de mortalidade tanto entre os indivíduos
sadios como entre os que apresentavam doença
cardiovascular.

MYERS, J.; PRAKASH, M.; FROELICHER, V. et al. Exercise capacity and mortality among men 
referred for exercise testing. New England Journal of Medicine. n. 346, p. 793-801, 2002.
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Atividade física e saúde: 
evidências
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Cada hora de sedentarismo diário pode aumentar:
• Em até 22% o risco de desenvolver diabetes tipo 2
• Em até 39% o risco de síndrome metabólica.



Dinapenia e mortalidade

ALEXANDRE, Tiago da Silva. Sarcopenia e dinapenia como preditores de 
incapacidade e óbito em idosos residentes no Munincípio de São Paulo. 

2013. Tese (Doutorado em Epidemiologia) - Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 



SARCOPENIA

21 anos de idade

63 anos de idade



Envelhecimento bem sucedido

Espiritualidade

Alto 
funcionamento 

físico e 
cognitivo

Ausência de doenças e 
incapacidades

Envolvimento na 
sociedade

Envelhecimento
Bem sucedido

Crowther MR, et al. Rowe and Kahn’s Model of Successful Aging Revisited Positive Spirituality—
The Forgotten Factor. The Gerontologist 2002; 42:613-620.



Envelhecimento bem sucedido

 “Resultante da interação multidimensional entre saúde física, saúde 
mental, independência na vida diária, integração social, suporte familiar 
e independência econômica.”

RAMOS, L.R. A mudança de paradigma na saúde e o conceito de capacidade funcional. IN Guia de geriatria e gerontologia. Barueri: Manole, 2005.



Envelhecimento bem sucedido

 “Resultante da interação multidimensional entre saúde física, saúde 
mental, independência na vida diária, integração social, 
suporte familiar e independência econômica.”

RAMOS, L.R. A mudança de paradigma na saúde e o conceito de capacidade funcional. IN Guia de geriatria e gerontologia. Barueri: Manole, 2005.
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Se é tão bom, 
deve ter muita 
gente fazendo 

exercício, não é?



Sedentarismo no Brasil

 Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 
62,1% dos brasileiros com 15 anos ou mais não praticaram qualquer 
esporte ou atividade física em 2015.
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Taxa de penetração: 
Comparação entre países latino americanos

IHRSA, 2015

4%

96%

Taxa de penetração



Quanto custa um sedentário?
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Os problemas de saúde causados pela falta de exercícios físicos diários 
custaram ao mundo cerca de US$ 67,5 bilhões em 2013 
• US$ 53,8 bilhões em despesas de saúde
• US$ 13,7 bilhões em perda de produtividade
Ding et al. The economic burden of physical inactivity: a global analysis of major non-communicable diseases. The Lancet. Volume 

388, No. 10051, p1311–1324, 24 September 2016



a mais de faltas
ao trabalho em

relação ao
funcionário ativo. 

30%
a mais de de

despesas com 
saúde geradas em

relação ao
funcionário ativo. 

40%

Quanto custa um funcionário 
sedentário?

Fonte: US Department of Health and human services



E os nossos filhos???
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Principais recomendações de pediatras cearenses 
para a prática de atividade física de crianças e 

adolescentes

CAVALCANTE, R.P; SOUSA, M.N.F; SOUSA, G.I. Atividade física e obesidade infantil: a visão do pediatra. 2013, 20f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, Universidade de 

Fortaleza, Fortaleza, 2013
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54%17%

14%

9%
Leve

Leve/Moderada

Moderada

Moderada/Alta

Variável

14%

49%

26%

11%
2 a 3 vezes

3 a 4 vezes

4 a 5 vezes

Todos os dias

23%

21%

3%

8%

7%
4%

21%

8% 5% Natação
Esportes Coletivos
Artes Marciais
Dança
Musculação
Ginástica de Academia
Caminhada/Corrida
Educação Escolar
Outros

Atividades Físicas mais 
recomendadas para o tratamento 
da obesidade infantil.

Frequência semanal de atividade 
física mais recomendada no 
tratamento da obesidade infantil

Intensidade de uma sessão de 
atividade física no tratamento 
da obesidade infantil.



Diretrizes nacionais e internacionais para a prática 
de atividade física de crianças e adolescentes

Instituições Atividades 

sugeridas

Frequência 

semanal

Duração Intensidade

Sociedade Brasileira de 

Pediatria

Atividades variadas, 

agradáveis e apropriadas 

ao estágio do 

desenvolvimento

Diariamente 60 min ou 

mais

Moderada/vigorosa

Sociedade Brasileira de 

Medicina do Exercício e do 

Esporte

Aeróbias, resistidas e de 

flexibilidade

Diariamente 

alguma 

modalidade

Indefinida Moderada/vigorosa

American College of Sports 

Medicine

Atividades variadas, 

agradáveis e apropriadas 

ao estágio do 

desenvolvimento

Diariamente 60 min Moderada/vigorosa

National Association for 

Sport and Physical Education

Atividades variadas 

adequadas à idade

Diariamente 60 min ou 

mais

Moderada/vigorosa

CAVALCANTE, R.P; SOUSA, M.N.F; SOUSA, G.I. Atividade física e obesidade infantil: a visão do pediatra. 2013, 20f. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, Universidade de Fortaleza, Fortaleza, 2013



Níveis de pressão arterial e suas associações 
com fatores de risco cardiovasculares

Fator de risco 
avaliado

Frequência 
relativa

Sobrepeso corporal 
(IMC > 25 kg/m2)

71,43%

Tabagistas 23,81%

Sedentários 64,29%
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Servidores hipertensos das varas de trabalho de Recife



“Exercise is Medicine”: 
A Global Health Initiative 
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Imaginem que se um único remédio pudesse:

 Reduzir % de gordura

 Aumentar massa muscular 

 Melhorar a postura 

 Reduzir stress

 Desenvolver memória

 Reduzir risco de doenças crônicas

 Aumentar expectativa de vida

 Ter maior disposição 

 Melhorar a condição física geral

Prof. Rossman Cavalcante, Ms

Exercício Físico
Todos os dias
Mínimo de 30 min



O tratamento será bem mais difícil 
sem exercício...

 Obesidade

 DAC 

 Diabetes 

 Hipertensão 

 Câncer

 Depressão

 Artrose

 Osteoporose

 Etc...
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Vantagens para as empresas que investem 
em programas corporativos de atividade 

física
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  da produtividade

  do absenteísmo

  do número de acidentes

  do “turnover”

  das despesas médicas 



Saúde e aptidão física

NÃO É DISSO QUE ESTAMOS FALANDO...



Aptidão física para quê?

Saúde

Estética

Performance



Aptidão física relacionada à Saúde

 Capacidade de realizar tarefas diárias com vigor e demonstrar
características associadas com um baixo risco do desenvolvimento

prematuro de doenças hipocinéticas.
Pate RR. The evolving definition of physical fitness. Quest. 1988;40:174-9. 



Componentes da aptidão física 
relacionada à saúde



Modalidades de exercícios mais 
recomendados para desenvolver AFRS



Programas de AFRS

Exercícios 
individuais

Exercícios 
coletivos
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GRUPOS ESPECIAIS ???

“Conjunto de indivíduos que apresentam condições patológicas,
fisiológicas ou funcionais que implicam em ajustes e adaptações no
programa de exercícios para que seus objetivos sejam alcançados com
eficiência e segurança”

CAVALCANTE, Rossman Prudente, 2004



Se AF é tão importante por 
que tantas pessoas inativas?

Falta de 
tempo

Preguiça

Falta de 
habilidade

Vergonha

Cansaço
Cobrança 
excessiva

“Acho 
chato”

Resultados 
demoram

Tenho 
problema 
de saúde



Justificativas para o sedentarismo (2013)

Diagnóstico Nacional do Esporte, 2013
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Justificativas para o abandono da prática de 
esportes ou atividade física (2013)

Diagnóstico Nacional do Esporte, 2013



Falta de tempo é uma barreira real 
ou barreira percebida?

 Há moderada evidência apontando que não há uma
associação direta entre o número de horas trabalhadas
e prática de atividade física nos horários livres.

 Profissionais classificados como gestores ou
administradores eram os que trabalhavam por mais
horas, mas também se classificavam entre os mais
ativos.

 O caso: Clube de Corrida
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Soluções inteligentes

 Não é possível mais aceitar o sedentarismo total como 
estilo de vida.

 O melhor x O que é possível

 Custo x benefício

 Sua dedicação aos exercícios deverá ser proporcional às 
suas expectativas

 Experimente! Conte com ajuda! Insista!



Exercício pode salvar sua vida!
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OBRIGADO !


