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Objetivo - A prática de exercícios físicos ajuda a pre-
venir acometimentos cardiovasculares. Campanhas de in-
centivo ao exercício têm levado muitas pessoas aos par-
ques da cidade. O exercício mais adequado para a preven-
ção cardiovascular é aeróbio, uma vez que exercícios ina-
dequados aumentam agudamente o risco cardiovascular,
sobretudo em indivíduos de alto risco. Assim, torna-se in-
teressante avaliar o risco dos freqüentadores e a atividade
física praticada nos parques.

Métodos - Desenvolvemos, no Parque Fernando Cos-
ta, o projeto “Exercício e Coração”, que atendeu 226 pes-
soas. A avaliação do risco cardiovascular e da atividade
física praticada foi feita por questionário e a pressão arte-
rial, o peso, a estatura e o índice cintura-quadril foram me-
didos. Foi dada aula sobre os benefícios do exercício e
como executá-lo corretamente e cada participante rece-
beu uma prescrição individualizada de exercício.

Resultados - Quanto ao risco, verificamos que 43%
das pessoas apresentavam problemas de saúde e 7% dos
saudáveis tinham sintomas que podem ser atribuídos ao co-
ração. A pressão arterial elevada foi constatada em grande
parte da população. Quanto à adequação da atividade físi-
ca, as pessoas praticavam atividades adequadas. O projeto
foi bem aceito, visto que as pessoas relataram ter apreciado
a iniciativa e modificado sua prática após a participação.

Conclusão - Os dados obtidos indicam a necessidade
de um maior cuidado em avaliar a saúde dos freqüenta-
dores de parques, sugerindo que os parques da cidade te-
nham um setor de avaliação e orientação à prática de ati-
vidades físicas.
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Os problemas cardiovasculares são a principal causa
de morte da população adulta em nosso país 1. De fato, as
populações, principalmente acometidas por essas doenças,
são as que residem nos principais centros urbanos, como
São Paulo. Devido à grande relevância dessas doenças, es-
forços têm sido empreendidos no sentido de evitá-las, o que
se reflete na determinação e controle dos fatores de risco
cardiovascular, como o sedentarismo.

Atualmente, já está bem estabelecido que a prática re-
gular de exercícios físicos ajuda na prevenção e reabilitação
de doenças cardíacas 2-4. Indivíduos sedentários que se tor-
nam um pouco ativos reduzem expressivamente seu risco
cardiovascular 2,4, devido aos efeitos benéficos do exercício
sobre o sistema cardiovascular 5,6 e sobre o controle dos
demais fatores de risco 6-8.

Entretanto, cabe ressaltar que existem exercícios mais
efetivos que outros para a saúde cardiovascular. Atualmen-
te, têm-se demonstrado que os exercícios resistidos podem
produzir efeitos cardiovasculares benéficos, porém os bene-
fícios obtidos pelo exercício aeróbio são mais expressivos.
Nesse sentido, os exercícios aeróbios, ou seja, as atividades
realizadas com grandes grupos musculares movimentados
de forma cíclica com baixa a moderada intensidade e longa
duração, feitas de três a cinco vezes por semana, são as
mais recomendadas para a prevenção cardiovascular primá-
ria e secundária 9.

Apesar dos benefícios comprovados da atividade físi-
ca, grande parte da população de São Paulo, cerca de 69%
dos adultos 10, é sedentária. Assim, entidades ligadas à
saúde têm proposto campanhas 11, como o Agita São Paulo,
para incentivar a população a se tornar mais ativa, o que tem
resultado num grande número de pessoas freqüentando os
parques da cidade para realizar atividades físicas. No entan-
to, cabe ressaltar que o exercício físico inadequado pode re-
presentar um aumento imediato de risco cardiovascular,
visto que o risco de infarto do miocárdio em um indivíduo
sedentário é seis vezes maior durante o exercício intenso do
que em repouso 12. Além disso, a maioria dos parques não
possui uma estrutura para avaliação e orientação de ativida-
des físicas para seus usuários.
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Diante do exposto, embora a iniciativa de aumentar a
atividade física seja ótima e necessária do ponto de vista
de saúde pública, é preciso avaliar se a população que tem
freqüentado os parques da cidade para praticar exercícios
possui um risco compatível com a prática sem supervisão e
se a atividade que está sendo realizada é adequada.

Dessa forma, esse projeto teve por objetivo avaliar o ris-
co cardiovascular (verificando a presença de doenças, fatores
de risco e sintomas cardiovasculares) e a prática de atividades
físicas dos usuários do Parque Fernando Costa (Parque da
Água Branca). Além disso, este projeto também visou ter um
efeito educativo, informando aos usuários do parque as
potencialidades dos exercícios na prevenção cardiovascular
e a forma correta de executá-los. Para finalizar, tentamos ava-
liar a efetividade dessa proposta educativa.

Métodos

O projeto “Exercício e Coração” foi realizado em quatro
finais de semana, entre outubro e novembro de 2000 no Par-
que Fernando Costa em São Paulo, SP. Este parque que se
caracteriza por ser eminentemente urbano, localizado próximo
à região central de São Paulo, que oferece à população local,
espaço para caminhadas/corridas e atividades relacionadas à
criação de animais e plantação. Neste projeto, em cada final de
semana, foram realizadas 10 sessões, com a possibilidade de
atender seis pessoas em cada uma, totalizando 240 vagas.
Cada sessão era acompanhada por cinco monitores, a partici-
pação era gratuita e as vagas abertas a todos os freqüen-
tadores do parque que foram convocados a partir de faixas
espalhadas pelo parque e pelo contato verbal direto.

O projeto possuiu basicamente quatro objetivos: 1)
avaliar a presença de fatores de risco na população que fre-
qüenta o parque; 2) analisar a atividade física que vinha sen-
do realizada por essa população; 3) divulgar conhecimentos
sobre a prática correta de exercícios físicos para a saúde, ve-
rificando posteriormente, a efetividade dessa ação educati-
va; e 4) avaliar a receptividade dos usuários do parque em
relação ao projeto.

Dessa forma, as sessões foram elaboradas em três par-
tes. Nos primeiros 20 a 25min foi feita a avaliação de fatores de
risco e problemas de saúde. Em seguida, foi ministrada uma
aula de 20 a 25min sobre os benefícios do exercício para a saúde
e a forma correta de realizá-los, e nos últimos 10 a 20min foi
feita uma prescrição individualizada de atividade física.

A avaliação dos fatores de risco e problemas de saúde
foi feita por meio de um questionário, montado com base no
do American College of Sports Medicine - ACSM e pela
American Heart Association - AHA 13 e preenchido pelos
participantes com o auxílio de um dos monitores. As ques-
tões iniciais diziam respeito à presença de problemas de
saúde, uso de medicamentos e presença de sintomas que
pudessem refletir problemas cardiovasculares, como dor no
peito, falta de ar e tontura/desmaios. Na segunda parte do
questionário, foram levantadas questões sobre a presença
de fatores de risco como sexo, idade, hereditariedade, diabe-
tes e fumo e indagado também se os indivíduos conheciam
suas taxas de glicemia e colesterol.

Para avaliar a presença de obesidade, o peso e a estatu-
ra foram medidos em uma balança Filizola. As circunferênci-
as da cintura e do quadril também foram medidas com uma
fita métrica.

A pressão arterial foi aferida, com um esfigmomanô-
metro aneróide, uma única vez após 5min de repouso na
posição sentada com o braço posicionado na altura do ven-
trículo esquerdo e realizada por monitores treinados. As fa-
ses I e V de Korotkoff  foram empregadas para determinar
as pressões arteriais sistólica e diastólica, respectivamente.
Os esfigmomanômetros foram constantemente aferidos
contra a coluna de mercúrio durante o projeto. Para evitar
medidas falsamente reduzidas pela execução de atividade
física antes da avaliação, foi indagado aos voluntários se
eles haviam feito exercício antes da sessão.

As questões relacionadas à prática de atividades físi-
cas incluíam perguntas sobre: que atividades eram realiza-
das, quantas vezes por semana, por quanto tempo e uma
avaliação da intensidade, que era classificada em leve, mo-
derada ou intensa, considerando-se leve se o indivíduo não
sentisse grandes modificações após a atividade, moderada
quando o indivíduo se sentisse suado e cansado após a ati-
vidade e intensa se ele normalmente se sentisse ofegante
ao final da atividade. A última questão dizia respeito à per-
missão para a utilização dos dados em publicações. Os ques-
tionários foram datados e assinados pelos participantes.

As aulas foram ministradas pelos monitores treinados
anteriormente. Nessas aulas foram empregados cartazes.
Cada aula abordava cinco temas teóricos: 1) importância da
doença cardíaca; 2) definição da doença coronariana; 3) fa-
tores de risco da doença cardíaca; 4) benefícios do exercício
e 5) atividade física mais adequada, e um tema prático, abor-
dando a medida da freqüência cardíaca pela palpação do
pulso radial e a utilização desse valor para aferir a intensida-
de do exercício.

Com base nos dados do questionário foram transmiti-
dos a cada participante uma avaliação de seu risco cardio-
vascular, utilizando-se a tabela americana e uma prescrição
individualizada de caminhada/corrida para sua saúde. A
prescrição continha a freqüência semanal adequada da ca-
minhada/corrida, a duração adequada da atividade e, princi-
palmente, a faixa de freqüência cardíaca que deveria ser
mantida durante a atividade. Para a prescrição utilizamos o
software do CD-ROM do livro Risco Cardiovascular Global
14,  desenvolvido por um dos autores. A determinação dessa
faixa foi feita com base na idade nos indivíduos saudáveis
que não possuíam teste ergométrico recente. Nos indivíduos
que apresentavam cardiopatias ou tomavam medicamentos
que interferiam na freqüência cardíaca, a prescrição só foi fei-
ta para os que apresentaram teste ergométrico. Os indivíduos
que possuíam muitos fatores de risco ou sintomas foram ins-
truídos a procurarem um médico, assim como aqueles que
apresentaram níveis pressóricos elevados.

Além disso, os indivíduos recebiam instruções e um
folheto sobre os cuidados necessários para a prática segura
de exercícios, como vestimenta, alimentação, locais e horá-
rios, aquecimento e volta à calma.
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Entre um e três meses após o projeto, entramos em
contato por telefone com os participantes para avaliar: o que
eles recordavam do projeto, se o projeto havia tido algum
resultado e qual era a avaliação deles sobre o projeto. Quan-
to às atividades dadas, perguntamos o que eles lembravam
da sessão e as respostas foram agrupadas em oito tópicos:
1) doença cardíaca como causa de morte; 2) problema
coronariano; 3) fatores de risco; 4) benefícios do exercício;
5) atividade mais adequada; 6) recomendações de cuidados;
7) como medir a freqüência cardíaca e 8) sua freqüência de
treino ou avaliação de risco. Quanto à efetividade do pro-
grama, os participantes foram questionados se haviam mo-
dificado seus hábitos de atividade física após o projeto e,
quando sim, o que mudaram; se haviam tentado medir sua
freqüência cardíaca e se estavam conseguindo fazê-lo; se
haviam passado as informações recebidas para outras pes-
soas e se pretendiam continuar seguindo as recomenda-
ções feitas. Em relação à avaliação sobre o projeto, foi ques-
tionado: o que os participantes acharam do projeto e se gos-
tariam de repetir a avaliação no futuro.

Os resultados foram apresentados apenas de forma
descritiva, com as porcentagens sendo calculadas em fun-
ção do número de respostas dadas para cada item, visto que
algumas pessoas não responderam a todos os itens do
questionário.

Resultados

Foram atendidas 227 pessoas, correspondendo a 95%
do total de vagas existentes. Dessas, apenas uma não permi-
tiu que suas respostas fossem utilizadas para fins de pes-
quisa, de modo que os dados apresentados correspondem
a 226 participantes.

A amostra final foi composta de 126 (56%) mulheres e
100 (44%) homens (fig. 1), com idade média de 54,5±13,8
anos, a maioria com 40 anos ou mais. Desses, 17 possuíam
problemas cardíacos, 72 apresentavam outros problemas
de saúde e 137 não tinham nenhum tipo de problema de saú-
de. É interessante notar que, dos 137 indivíduos que relata-
ram não possuir nenhum problema de saúde, nove tomavam
medicamentos, sendo que em três os medicamentos eram
específicos para problemas cardíacos e em seis eram anti-
hipertensivos. Dessa forma, o número total de cardiopatas
foi 20 (9%) e de pessoas com problemas de saúde 78 (34%).
Além disso, das 128 (57%) pessoas restantes, que não apre-
sentavam problemas de saúde nem tomavam medicamen-
tos, 21 (16%) apresentavam freqüentemente sintomas como
falta de ar, dor no peito ou tonturas e desmaios. Assim, ape-
nas 107 pessoas (47% do total) não tinham problemas de
saúde nem apresentavam sintomas, podendo ser conside-
radas aparentemente saudáveis.

Em relação à presença de fatores de risco, consideran-
do-se o grupo todo (fig. 1), 52% das pessoas possuíam pa-
rentes próximos com doenças cardíacas, 10% eram fuman-
tes e 29% ex-fumantes, e 10% eram sedentárias. Em relação
à glicemia, 12 pessoas (6%) eram diabéticas, 95 não sabiam
sua glicemia e das 112 que sabiam, apenas uma relatou ter

glicemia alta. Em relação ao colesterol, 74 pessoas (34%) não
sabiam seu valor e 33 (15%) disseram ter colesterol alto. Em
relação à pressão arterial, 22 pessoas se declararam hiper-
tensas e seis, apesar de não se considerarem hipertensas,
tomavam anti-hipertensivos. Dessa forma, a taxa total de hi-
pertensão foi de 12%. Entretanto, cabe ressaltar que das 89

Fig. 1 - Características de sexo, presença de doenças e fatores de risco dos freqüenta-
dores do Parque Fernando Costa.
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pessoas que não eram hipertensas e não fizeram exercícios
antes da sessão, 31 (35%) apresentaram valores elevados
na medida da pressão arterial. Quanto à obesidade, 20%
apresentaram índice de massa corporal igual ou superior a
30kg/m2 e sete homens e 47 mulheres apresentaram índice
cintura quadril superior a 1 e 0,85, respectivamente.

Considerando-se a prática de atividades físicas, 193
pessoas (90%) se disseram ativas (fig. 1), sendo que a cami-
nhada foi o tipo de atividade mais praticada, e relatada em
77% das vezes. Além disso, a maior parte das pessoas prati-
cava atividade física três ou mais vezes por semana (66%),
com uma duração entre 30 e 60min (86%) e consideravam
essa atividade moderada (63%).

Analisando-se apenas os dados referentes aos 20 in-
divíduos cardiopatas, sete não relataram qual o problema
possuíam, quatro apresentavam doenças valvares, três do-
ença da artéria coronária, dois arritmias, um doença de Cha-
gas e três tomavam medicamentos compatíveis com doen-

ças cardíacas. Quatro (20%) desses indivíduos relataram
sintomas de tontura, angina e falta de ar freqüentemente. O
grupo total apresentou uma idade média de 60,9±13,7 anos.

Quanto à prática de atividades físicas, 5 (25%) desses
pacientes haviam recebido instrução médica para fazer exer-
cícios, sendo recomendada a caminhada em quatro casos.
Dezoito pacientes (95% dos que responderam) relataram
praticar atividades físicas, sendo a caminhada a principal
atividade (89%). Além disso, o exercício era executado três
ou mais vezes por semana (76%), com duração de 30 e 60min
por sessão (88%) e intensidade leve (35%) a moderada
(65%) (fig. 2).

A hipertensão foi o problema de saúde mais prevalente
(12%), atingindo 17 mulheres e 11 homens. A faixa etária
média dos hipertensos foi 60,2±9,3 anos, e todos tinham 40
anos ou mais. Desses hipertensos, somente 15 (54%) esta-
vam em uso de medicamentos. Dezessete hipertensos não
haviam feito exercício antes da sessão e, desses, 10 (59%)
apresentaram pressão arterial elevada, sendo que em 5, tan-
to a pressão arterial sistólica quanto a diastólica estavam
elevadas (fig. 3). Considerando todos os indivíduos, mesmo
aqueles que fizeram exercício antes, 18 (64%) apresentaram
pressão elevada na medida feita na sessão experimental.

Quanto à prática de atividades físicas, 23 (85%) paci-
entes relataram se exercitar regularmente, e a caminhada
era praticada por 20 (87%) deles (fig. 4). Além disso, essa
atividade era praticada três ou mais vezes por semana
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Fig. 2 - Características da atividade física praticada pelos cardiopatas freqüentado-
res do Parque Fernando Costa.
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(70%), por um período de 30 a 60min  (83%) em intensidade
moderada  (68%).

Como mencionado, 107 indivíduos não apresentavam
problemas de saúde conhecidos, não apresentavam sinto-
mas e não tomavam medicamentos, e foram considerados
como aparentemente saudáveis.

Desses 107 indivíduos  (fig. 5), 51 eram homens e 56
eram mulheres. A idade média do grupo foi de 51,5±14,1 anos,
e apenas um indivíduo tinha menos de 20 anos, 24 pessoas ti-
nham entre 20 e 40 anos de idade, 48 apresentavam-se na faixa
etária de 40 a 60 anos e 34 tinham mais de 60 anos.

Quanto aos fatores de risco, 49% possuíam parentes
próximos com doença cardiovascular, 15% eram fumantes e
24% eram ex-fumantes; além disso, 8% eram sedentários.
Quanto à glicemia, 50 pessoas (49%) não sabiam seu valor e
52 (51%) disseram que ela era normal. Quanto ao colesterol, 40
(40%) pessoas não sabiam seu valor, 52 (51%) tinham
colesterol normal e nove (9%) tinham colesterol alto. Em rela-
ção à pressão arterial, 52 pessoas não haviam feito exercício
antes da avaliação; dessas, 17 (33%) apresentaram pressão

arterial elevada, sendo que em oito (15%) pessoas as duas
pressões estavam elevadas. Quanto à obesidade, 14% dos
indivíduos apresentaram índice de massa corporal maior que
30kg/m2 e três homens e 18 mulheres apresentaram índice
cintura/quadril maior ou igual a 1 e 0,85, respectivamente.

Em relação à prática de atividades físicas (fig. 6), 92%
das pessoas relataram fazer exercícios regularmente, sendo
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Fig. 4 - Características da atividade física praticada pelos hipertensos freqüentado-
res do Parque Fernando Costa.
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a caminhada a atividade predominante (73%). A atividade
física era executada três ou mais vezes por semana (69%),
tinha uma duração entre 30 e 60min (75%) e intensidade
moderada (70%).

Das 226 pessoas incluídas no estudo, apenas 65
(29%) puderam ser contatadas por telefone após o projeto.
Dessas, todas alegaram lembrar de pelo menos um tópico da
aula teórica ministrada, sendo que os tópicos mais lembra-
dos foram os fatores de risco cardiovascular (26%) e os be-
nefícios do exercício (26%). Além disso, nove e quatro pes-
soas, respectivamente, lembravam de dois e três tópicos
abordados na aula. Vinte e cinco (39%) pessoas alegaram
que a experiência no parque modificou sua prática de exercí-
cios, sendo que três iniciaram a prática, sete mudaram a du-
ração do exercício, sete mudaram a freqüência, sete muda-
ram a intensidade e três somaram outra atividade à que vi-
nham fazendo. Após a experiência no parque, 58% das pes-
soas disseram conseguir, 17% disseram não conseguir e
25% não tentaram medir a freqüência cardíaca no exercício.
Além disso, 71% pessoas disseram ter informado outras

pessoas sobre o que aprenderam no parque e quase todas
(95%) disseram pretender seguir o que lhes foi passado. De
forma geral, 27 pessoas consideraram o projeto ótimo, 29
muito bom, 8 bom e 1 regular. Além disso, 88% das pessoas
relataram que estariam interessadas em repetir a avaliação
no futuro.

Discussão

O primeiro objetivo do projeto “Exercício e Coração”
foi observar o risco cardiovascular das pessoas que prati-
cam exercícios sem supervisão nos parques da cidade. Nes-
se sentido, pudemos observar que 43% das pessoas que
freqüentavam o parque apresentavam problemas de saúde
(9% cardiopatias e 34% outros problemas). Além disso, tor-
na-se evidente que muitas pessoas não conhecem sua real
condição de saúde, visto que 7% das pessoas que disseram
não ter problemas de saúde tomavam medicamentos rela-
cionados ao coração e, além disso, 16% dos indivíduos que
se consideravam saudáveis e não tomavam medicamentos
apresentavam sintomas freqüentes. De fato, a presença de
sintomas como tontura, dor no peito e fadiga podem indicar
a presença de problemas cardíacos 9,13, aumentando o risco
de acometimentos cardiovasculares, principalmente durante
o exercício 9,12. Esses dados sugerem a necessidade de se
conscientizar a população sobre sua saúde e, principalmente,
sobre os sinais do organismo, da necessidade de procurar
um médico.

Quando consideramos a população cardiopata, pude-
mos verificar que, apesar do exercício físico ter comprova-
damente grande valia na reabilitação cardiovascular 6, ape-
nas 29% dos pacientes haviam tido a recomendação do mé-
dico para essa prática. Cabe ressaltar que a forte recomenda-
ção do médico parece ser um fator fundamental para a ade-
são do paciente à prática de atividades físicas 15. Além dis-
so, os que receberam essa recomendação relataram que o
médico havia apenas recomendado que eles caminhassem.
Entretanto, a prática de exercícios moderados em cardiopa-
tas deveria ser, pelo menos inicialmente, feita com base em
uma avaliação ergométrica e sob supervisão, de acordo
com as recomendações da ACSM/AHA 13. Cabe também
enfatizar que 20% dos cardiopatas relataram sintomas du-
rante o exercício, o que sugere que esses pacientes podiam
estar se exercitando em isquemia e, portanto, em risco de ar-
ritmias e parada cardíaca 9. Os dados apresentados apontam
para a necessidade de uma maior conscientização médica em
relação à recomendação de exercícios para cardiopatas, mas
também para a necessidade de se fazer essa recomendação
de forma adequada, de modo que os pacientes saibam como
fazê-lo com menor risco. De fato, o risco do exercício em
cardiopatas é menor em programas supervisionados 16.

Com relação à presença de fatores de risco, pudemos
verificar diferenças entre os dados observados na popula-
ção geral do município de São Paulo 10 e os dados obtidos
no parque. Além das diferenças metodológicas de medição,
a própria característica das pessoas que se propõem a fre-
qüentar um parque podem explicar essas diferenças. Por
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Fig. 6 - Características da atividade física praticada pelos freqüentadores aparente-
mente saudáveis do Parque Fernando Costa.
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exemplo, as pessoas que vão ao parque, normalmente o fa-
zem para praticar exercícios; desse modo, a presença do
sedentarismo em nossa população foi de 10%, muito aquém
dos 69% encontrados no município de São Paulo. Um outro
fator interessante é a menor taxa de fumantes, 10% no par-
que e 38% no município de São Paulo. Embora não haja ne-
nhuma evidência de um efeito direto do exercício no contro-
le do fumo, as pessoas que se exercitam tendem a fumar me-
nos. De fato, o índice de ex-fumantes (29%) era bastante alto
em nossa população. Neste estudo, encontramos uma pre-
valência de 20% de obesidade, utilizando como corte o índi-
ce de massa corporal maior ou igual a 30kg/m2 17, enquanto
Rego e cols. 10 encontraram uma prevalência semelhante
com um índice de corte menor, o que sugere que em nossa
população a obesidade era maior. Essa diferença pode estar
relacionada ao fato das pessoas obesas estarem sendo ins-
truídas a fazerem exercícios e, por isso, serem mais encontra-
das no parque. Esses dados sugerem que as pessoas que
vão ao parque o fazem para se exercitar, o que pode estar as-
sociado com outras condutas de saúde como parar de fumar
e tentar perder peso.

Considerando-se a pressão arterial, verificamos que
12% das pessoas eram hipertensas. Porém, dentre esses in-
divíduos, aproximadamente, 60% apresentaram níveis pres-
sóricos elevados, sugerindo que a pressão não estava con-
trolada, apesar de vários estarem tomando medicamentos
anti-hipertensivos. Além disso, 33% da população aparen-
temente saudável também apresentaram níveis pressóricos
altos. Assim, esses dados sugerem que tanto o controle
pressórico quanto a detecção de hipertensos são aspectos
que precisam ser mais enfatizados.

Um segundo objetivo desse estudo foi avaliar a ade-
quação da atividade física que está sendo praticada espon-
taneamente pela população nos parques da cidade. Pude-
mos constatar que a atividade mais comum é a caminhada, o
que pode estar sendo influenciado pelo tipo de parque que
avaliamos, visto que o Parque Fernando Costa não possui
instalações para outras práticas esportivas, mas também
pode estar sendo influenciado pelo fato de que esse tipo de
exercício é o de mais fácil execução 18. Quanto à freqüência,
duração e intensidade, pudemos verificar que em todos os
grupos, a maior parte dos indivíduos praticava três ou mais
vezes por semana, com uma duração entre 30 e 60min e numa
intensidade moderada. De fato, segundo o American
College of Sports Medicine 9, essa é a recomendação mais
adequada de atividade física para a melhora da saúde. Des-
sa forma, esses dados mostram que a maior parte da popula-
ção do parque está se exercitando de forma correta, o que
implica num baixo risco durante a execução da atividade físi-
ca e na possibilidade de se obter os benefícios cardiovascu-
lares do exercício. Apesar dessa adequação, pudemos veri-
ficar que o controle de intensidade do exercício era feito de
forma subjetiva, visto que a maior parte das pessoas não
sabia medir seu pulso.

Os demais objetivos deste projeto foram avaliar, pos-
teriormente, seu efeito educativo e sua aceitabilidade sobre
a população atendida. Neste sentido, pudemos verificar que

o projeto teve boa aceitação, sendo considerado entre bom
e ótimo por quase toda a população, e sua grande parte gos-
taria de repeti-lo futuramente. Com relação à efetividade do
projeto, pudemos verificar que todos os entrevistados lem-
bravam de algum assunto da aula dada, sendo que os tópi-
cos mais lembrados, fatores de risco e benefícios do exercí-
cio, são importantes de serem sensibilizados na população
para aumentar a adesão 15,19. O projeto apresentou também
resultados objetivos, visto que 40% das pessoas modifica-
ram seu hábito de exercício em função da aula ministrada e
58% estavam conseguindo medir sua freqüência cardíaca.
Além disso, 71% das pessoas relataram ter transmitido as in-
formações a outras pessoas.

Concluindo, pelos dados levantados parece-nos claro
que as pessoas que freqüentam o Parque Fernando Costa o
fazem, em sua maioria, para se exercitar. Parte dessas pesso-
as pode estar realizando sua atividade física sem grandes
riscos para a saúde, porém algumas delas (cardiopatas sem
controle, aquelas que apresentam sintomas, as que estão
com a pressão elevada sem saber) podem estar com um risco
aumentado durante o exercício, merecendo ser encaminha-
das a uma avaliação médica.

De modo geral, a atividade praticada por essas pessoas
está correta e deve trazer os benefícios desejados para a saú-
de, com baixo risco cardiovascular imediato, porém, um maior
controle da intensidade é desejável. Apesar do conhecimen-
to dessas pessoas quanto ao exercício, pudemos notar um
desconhecimento em relação à sua saúde (tomar remédio sem
saber porquê, apresentar sintomas durante exercício, não sa-
ber alguns fatores de risco, glicemia, colesterol, etc.), sugerin-
do a necessidade de campanhas nesse sentido.

A partir do exposto, consideramos que experiências
como a relatada neste projeto, que se preocupam em avaliar o
risco dos freqüentadores de espaços públicos para a prática
de exercícios e em fornecer diretrizes para a execução correta
e controlada da atividade física, devem ser estimuladas. De
fato, cada parque deveria ter um setor preocupado com essa
problemática. Assim, a população poderia obter todos os
benefícios do exercício físico sem grandes riscos, o que rever-
teria certamente em melhor qualidade de vida para a popula-
ção e na diminuição de custos com a saúde populacional.

A ausência desse setor, no entanto, não deve impedir a
prática de exercício em locais públicos, visto que do ponto de
vista populacional, os possíveis riscos são suplantados em
muito pelos benefícios inerentes da prática regular de exer-
cícios físicos. No entanto, do ponto de vista individual, pessoas
com cardiopatias ou que apresentam sintomas durante o
exercício deveriam ser avaliadas antes de iniciarem a prática.
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