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Objetivo

Apresentar os principais métodos objetivos para análise do 
nível de atividade física diária na população em geral. 
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O que seria atividade física?



De forma geral...

● Atividade física são movimentos corporais que resulte em um gasto energético 
superior ao de repouso. 

-Exemplo: uma caminhada, uma corrida no parque, um jogo de futebol ou 
outro esporte.

 ‘’A atividade física é fundamental em qualquer idade e tem sido considerada um meio 
de preservar e melhorar a saúde e a qualidade de vida do ser humano’’. (Freire e  
Oliveira, 2014, p.345)



Recomendações para a prática de atividade física por 
faixa etária

● Dos 5 aos 17 anos:
- A menos que condições médicas específicas indiquem o contrário, crianças e jovens devem ser encorajados 

a participar em uma variedade de atividades. Nessa faixa etária a atividade física inclui jogos, brincadeiras, 
esportes etc.

- Ao menos 60 minutos diários de atividade física de intensidade moderada a alta (OMS, 2010).

● Dos 18 aos 64 anos:
- Atividade física inclui atividades de lazer (como passeios, dança, jardinagem ou natação, por exemplo).
- Realizar pelo menos 150 minutos semanais de atividade aeróbica de intensidade moderada ou 75 minutos 

de atividades de alta intensidade (OMS, 2010).



MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DE 
ATIVIDADE FÍSICA 



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA

QUAL A MELHOR ESCOLHA?

● Validade → instrumento mede o que propõe medir?

● Reprodutibilidade → mesmo resultado quando reaplicado sob as mesmas 
condições?

● Praticabilidade → tempo e custos envolvidos são condizentes?



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA

MÉTODO SUBJETIVO:

● INDIRETO
● UTILIZA AS INFORMAÇÕES DADAS PELO SUJEITO

➔ QUESTIONÁRIOS
➔ DIÁRIOS
➔ ENTREVISTAS



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA

MÉTODO OBJETIVO:

● DIRETO
● MARCADORES FISIOLÓGICOS
● SENSORES DE MOVIMENTO

➔ ACELERÔMETRO*
➔ MEDIDORES DE FREQUÊNCIA CARDÍACA*



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA

SOCIEDADE                   VELOCIDADE DE INFORMAÇÃO
 

                                          Diversidade de funções (versatilidade)
APLICATIVOS DE
      CELULAR                       Facilidade no manuseio (praticabilidade)

                                              Incomplexidade no transporte (portabilidade)               



Acelerômetro 
São dispositivos eletrônicos que 

medem a aceleração do movimento 
corporal constantemente



Acelerômetro

● Como funciona?
- Quantificação, utilização, medidas em 3 planos,  transformações dos dados; 

● Funções
- Intensidade da AF (Freedson et al. 1998), gastos de energia, eficiência do sono, 

contagem de atividades, passos dados; 

● Vantagens e Desvantagens 
- Podem quantificar de maneira mais exata o nível, a intensidade e o tempo de AF;
- Alto custo para estudos epidemiológicos e falta de padronização (como/qual utilizar e 

como  interpretar os dados);  



Aplicabilidade do Acelerômetro



Aplicabilidade do Acelerômetro



Medidores de frequência cardíaca



Medidores de frequência cardíaca: 
O que é FC?

- A frequência cardíaca é a velocidade do ciclo cardíaco medida pelo número 
de contrações do coração por minuto (bpm).

 



Medidores de frequência cardíaca 

   Também conhecidos como:

- Frequencímetro
- Monitor cardíaco 



Medidores de frequência cardíaca: 
Funcionamento

- Medem a sua frequência cardíaca através do seu pulso usando um sensor de 
frequência cardíaca óptico.

- Uma luz LED ilumina através da sua pele, e identifica mudanças desta luz de 
acordo com o fluxo sanguíneo em seus capilares.



Medidores de frequência cardíaca: 
Aplicabilidade 

Importância:

- Monitorar frequência cardíaca e suas variações;
- Observar se não há excessos durante o treino.



HEALTH APPS 



Aplicativos funcionais de saúde

Com as inovações tecnológicas, o cuidado com a saúde ficou ainda mais acessível, 
devido ao advento de diversos tipos de aplicativos de monitoramento e lembretes 
relacionados à saúde.

Esses apps influenciam na rotina diária do usuário, auxiliando na prática de 
exercícios, no monitoramento de passos, frequência cardíaca, na regulação da 
alimentação e do sono, etc.



Samsung Health
O aplicativo padrão da Samsung, presente em quase todos os aparelhos da marca 
coreana, controla sua atividade, alimentação, dados de estresse, frequência 
cardíaca e sono, além de fornecer informações úteis.



Apple Saúde

● Funcionalidades:
- Contador de passos
- Medidor de Atividade Física
- Regulador de sono
- Acompanhamento Alimentar
- Calendário de Menstruação
- Dados de Som Ambiente



Instant Heart Rate

● Funcionalidade: Medição de frequência cardíaca.
● Modo de uso
● Compatibilidade
● Aplicabilidade



Pacer

● Funcionalidade: pedômetro e acelerômetro 
● O histórico pode ser verificado no menu tendências e a área de grupos ajuda 

a manter o contato com os amigos, para motivação e apoio adicional. É ainda 
possível controlar a evolução do peso e do consumo de calorias.



Conclusão
Dessa forma, é de extrema importância que, atualmente, a utilização de 
equipamentos para a avaliação da atividade física seja algo comum na vida diária 
da população, pois é notório o aumento do sedentarismo e doenças crônicas por 
conseguinte de inatividade física. 

Por essa razão as formas de avaliação propostas durante a apresentação são 
seriamente importantes na prevenção de doenças e, também, na promoção de 
saúde.
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