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Inatividade Física: Um problema de saúde pública

46% da população Europeia reporta nunca fazer exercício ou 

desporto de forma regular (2)

(1) WHO, Global action plan on physical activity 2018-2030, 2018
(2) European Commission, Special Eurobarometer 472 Report, 2018
(3) INE, Inquérito Nacional de Saúde 2019, 2020

Em alguns países, os níveis de inatividade física da população rondam os 70% (1)

Inatividade física dos portugueses ronda os 65% (3)
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Benefícios da Prática de Atividade Física

 Doenças Psiquiátricas

 Doenças Neurológicas

 Doenças Metabólicas

 Doenças Cardiovasculares

 Doenças Oncológicas

 Doenças Pulmonares

(1) Pederson & Saltin, Scand J Med Sports 25:1-72, 2015

Evidência científica de efeitos positivos da atividade física em doenças 
crónicas e condições não-transmissíveis (1)

Plano de Ação Global para a Atividade Física 2018-2030

Objetivo: Reduzir a inatividade física

 Criar sociedades ativas

 Criar ambientes ativos

 Criar pessoas ativas

 Criar sistemas ativos
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Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física

“A missão do PNPAF passa por generalizar um estilo de vida fisicamente 
ativo como sinal (vital) de saúde e bem-estar para todos”

Comunicação e 

Sensibilização

Vigilância 

Epidemiológica e 

Monitorização

Ambientes e 

Contextos de Vida: 

Boas Práticas

Sistema e Serviços de 

Saúde

Eixos Estratégicos de Ação - 2021

Programas de Promoção da Atividade Física

“Um dos melhores investimentos, em termos de 

custo-efetividade, para a promoção da saúde da 

população”

 Capacitação das comunidades

 Maximização de recursos

 Orientação dos serviços de saúde

 Criação de ambientes de suporte

 Fortalecimento da ação da comunidade
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Programas de Promoção da Atividade Física

× Falta de evidência científica no desenho de 

intervenções (1, 2)

× Inexistência de processos de monitorização (3)

× Dificuldade em disseminar e transferir intervenções (4)

× Heterogeneidade de intervenções

(1) Baker, et. al., Cochrane Database of Systematic Reviews (1), 2015
(2) Reis, et. al., The Lancet 388(10051), 1337-1348, 2016

(3) Sallis, et. al., The Lancet 388(10051), 1325-1336, 2016 
(4) Hanson & Jones, BMC Public Health, 2017

No entanto, apresentam algumas limitações…

Entidades de Referência

Literatura Científica

Quadros Conceptuais

Boas Práticas 
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Definição de Boas Práticas 

“Boas práticas são características de iniciativas, de intervenções ou de programas 

comunitários, implementadas em contexto de vida real e que são adequadas ao seu contexto 

de aplicação, aceites pela população-alvo e parceiros, efetivas, que produzem bons 

resultados, eficientes, sustentáveis, replicáveis, éticas e justas” (1, 2)

Este conjunto de critérios de sucesso poderá ajudar na definição de padrões de qualidade 

de iniciativas e intervenções

(1) CHRODIS, J. A., Work Package 5: Task 3, 1-52, 2015
(2) JANPA, WP6 Healthy environments by integrated approaches, 2015

Boas Práticas: Problemas atuais

× Multiplicidade exaustiva de critérios de boas práticas identificados

× Critérios desadequados e pouco adaptados ao contexto real (1)

× Ferramentas demasiado exaustivas e minuciosas

× Avaliação não considera intervenções de menor escala

× Inexistência de avaliação quantitativa

(1) Ng & De Colombani, Journal of Public Health Research, 4(3), 2015

Conceção de um instrumento mais simples, com um cariz mais prático e adaptado ao contexto, que permita 

identificar, avaliar e disseminar intervenções de promoção da atividade física 
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Entidades de Referência

Literatura Científica

Quadros Conceptuais

Boas Práticas 

Instrumento de Avaliação de Boas Práticas

Características da 
intervenção principal 

(55.5%) 

Estratégias de 
monitorização e 

avaliação
(24.5%) 

Estratégias de 
implementação

(20%)

Avaliação em %

Ponderação em escala de 
importância de 1 a 3

11

12



2/25/2021

7

Características da Intervenção Principal

• Existência de um racional sustentador da intervenção

• Definição da população-alvo

• Garantia de equidade no acesso à intervenção

• Especificação do comportamento-alvo

• Existência de uma abordagem abrangente da promoção da saúde

• Existência de uma descrição detalhada da intervenção

• Utilização de técnicas de mudança comportamental

• Existência de um consentimento informado dado aos participantes

• Especificação do perfil dos profissionais envolvidos

Critérios de Boas Práticas

• Cálculo dos custos e financiamento da intervenção

• Existência de análise da custo-efetividade

• Existência de indicadores de avaliação do processo

• Existência de indicadores de avaliação de resultado

• Delineamento dos processos de avaliação

• Apresentação dos resultados da avaliação de processo

• Apresentação dos resultados da avaliação de resultado

Critérios de Boas Práticas

Estratégias de Monitorização e Avaliação
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• Existência de formação para os profissionais envolvidos

• Especificação dos recursos necessários para a intervenção

• Integração de recursos já existentes

• Existência de parcerias com várias entidades

• Definição das estruturas organizacionais de trabalho

• Estratégia de manutenção da intervenção a longo-prazo

• Análise da capacidade de transferência da intervenção para

outras populações e outros contextos

Critérios de Boas Práticas

Estratégias de Implementação

Desde que as intervenções sejam planeadas 

e implementadas de acordo com um 

conjunto de critérios de sucesso – boas 

práticas

Conclusões

… Possibilidade de identificação, reconhecimento e disseminação de 

boas práticas e adoção das mesmas noutras áreas da promoção da 

saúde

Programas e intervenções de promoção da 

atividade física são um bom investimento 

para a promoção da saúde
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Próximos Passos…

Publicação, em revista internacional, do processo de 

desenvolvimento da ferramenta de identificação de boas práticas

Criação de um mecanismo digital de reconhecimento e feedback de boas 

práticas em programas comunitários de promoção da atividade física  

Identificação de Boas Práticas em 
Intervenções Comunitárias para a Promoção 

da Atividade Física

SOFIA FRANCO

sfranco@dgs.min-saude.pt / sofiamourafranco023@gmail.com
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Obrigada pela atenção!

SOFIA FRANCO

sfranco@dgs.min-saude.pt / sofiamourafranco023@gmail.com
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