


➢ Semântica e significados

➢ Não estamos a falar de forma

➢ Fitness : duplo significado
✓= condição física ou aptidão física

✓= negócio / indústria / lobby do fitness

➢Por outro lado, a aptidão física não provém só do exercício físico

➢ Como médico preocupa-me é a saúde e não o fitness em si

➢ Vou tentar deixar tempo para discussão

Fitness ou Aptidão Física?
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 A evidência que ninguém discute

Porquê estar aqui: porque tenho vivido esta realidade

 O triplo desperdício de recursos
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COADJUVANTE TERAPÊUTICO



A. Aptidão Física depende
➢das cargas de AF 

➢ da constituição de cada um 

➢da resposta de cada um

B. AF não é só exercício mas uma tríade
➢ Combater o sedentarismo

➢ Promover estilo de vida ativo

➢ Fazer exercício c

A evidência que ninguém discute

D. Ambas impactam favoravelmente 
na saúde, até certo ponto
➢ Os hábitos de AF

➢ Os níveis de aptidão física 

E. Este impacto na saúde é a nível
➢ Preventivo

➢ Curativo / reabilitativo

➢ Na qualidade de vida

➢ E, portanto, também económico



AF não é só exercício mas uma tríade
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➢ Estes riscos são tanto  
maiores se houver 
situações predisponentes

➢Muitos doentes com riscos 
aumentados para o 
exercício, ainda precisam 
mais dele que a população 
geral



Luan X, et al. Exercise as a prescription for patients with various diseases. J Sport Health Sci 2019;8:42241

EVIDÊNCIA QUE NINGUÉM DISCUTE

A. Fittness: 2 significados: 

➢ Aptidão (Física) vs

➢ Indústria/negócio

B. Aptidão Física depende
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Portanto
exercício não só para prevenir
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A. Porque como médico, cedo me apercebi que a promoção dum estilo de vida 
saudável tem de integrar os cuidados de saúde

1) Carreira médica convencional intensa

2) E depois 

B. Dediquei-me à medicina do estilo de vida, sobretudo na área da AF

1) Estudando-a em universidades de desporto: Texas e na FMH

2) E criando condições para o exercício clínico, a níveis

✓ Privado: Clínica SER e LWC

✓ Público: SNAF do CHUCB: PPS, DM e PRC

3) Ensinando-a: a primeira cadeira num curso de Medicina sobre Nutrição e AF

4) Investigando-a

✓Diabetes em Movimento

✓ Outros trabalhos universitários donde resultou a ligação à AGAP

Porquê estar aqui?



PORQUÊ ESTAR AQUI?

A. Como médico, apercebi-me da 
importância do estilo de vida

B. Dediquei-me à medicina do 
estilo de vida, sobretudo à AF

1) Estudando-a em faculdades 
de desporto: Texas e FMH

2) E criando condições para o 
exercício clínico, a níveis

Clínicas SER e do LWC

Público: SNAF do CHUCB:

3) Ensinando-a em Medicina

4) Investigando-a

Diabetes em Movimento

Outras investigações que  
originaram ligação à AGAP

➢ Inconcebível pensar a 
Medicina de outra forma 

➢ Razões clínicas e económicas

Porquê estar aqui?
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Ensinando os médicos do futuro
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A. Desperdício de recursos materiais (instalações e equipamentos)
A. Gimno-desportivas

B. Médicas

B. Desperdício de recursos humanos
A. Porque não hão-de ir os médicos e FTs aos ginásios?

B. Porque não há de haver profissionais de exercício no SNS e clínicas?

C. Desperdício de mercado
A. 45% da população afasta-se dos ginásios / não é aceite neles porque 

precisa de prescrição / supervisão especial

D. Não sou só eu que o digo

Triplo desperdício de recursos



TRIPLO DESPERDÍCIO 
DE RECURSOS

A. De recursos materiais

B. De recursos humanos

C. De mercado

Não sou só eu que o digo

• Clinical exercise programs are applicable to low to moderate-risk persons with 
chronic disease. Individuals who have functional limitations or serious high-risk 
factors should be considered for some type of supervised programming.

• Few fitness centers offer supervised programming, but the experience and 
education of the exercise specialist are variable and unregulated.

• Exercise professionals without clinical training should not work independently 
with this population

• The lack of interaction between the medical and exercise professions. Few 
physicians are well trained in the use of medically directed exercise

• As a result, programs like cardiac rehabilitation, diabetes education, and 
intervention are underused

• Physicains and allied health care staff have very different professional cultures 
and don’t think in the same fashion

Triplo desperdício de recursos



TRIPLO DESPERDÍCIO 
DE RECURSOS

A. De recursos materiais

B. De recursos humanos

C. De mercado

Não sou só eu que o digo

Desperdício de mercado

➢ Em Portugal, apenas 8% dos doentes com alta hospitalar 
após enfarte são incluídos em programas de RC. 

➢ Na Europa esta percentagem é  30%
➢ Nos Estados Unidos da América situa-se entre 20-30%.
➢ Pela subutilização franca da RC em Portugal, chamamos a 

atenção das autoridades
Rev Port Cardiol. 2018;37(5):363---373

• Está aqui 
 1/2 da 
população 
adulta de 
Portugal

• Dia-
• betes 

• Cardio-
patias

8% a 10% da des-
pesa em saúde no 
nosso País
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Que profissionais
no Exercício e Saúde?

A. Profissionais de exercício podem ser profissionais de saúde?
1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

B. Fisioterapeutas 
1) Fronteira nem sempre fácil de definir

C. Médicos
1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

D. Ligados, coordenados e entendo as linguagens uns dos outros
1) É responsabilidade das universidades

2) É responsabilidade das instituições de trabalho?



Quem é profissional de saúde?

QUE PROFISSIONAIS NO 
EXERCÍCIO E SAÚDE?

A. Profissionais de exercício podem 
ser profissionais de saúde?

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

B. Fisioterapeutas e fronteira nem 
sempre fácil de definir

C. Médicos

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

D. Ligados e coordenados e 
falando a mesma  linguagem

1) Responsabilidade das 
universidades? 

2) É responsabilidade das 
instituições de trabalho?

➢ Mostra como o exercício físico e 
seus profissionais foram 
(des)considerados pela área médica

➢ Mas para o passarem a ser, 
precisam de bastante mais



Nova tendência

➢ Mais cursos e novos 
cursos

➢ Mais certificação de 
antigas profissões

➢ Mas a facilidade de 
articulação é muito 
diferente

QUE PROFISSIONAIS NO 
EXERCÍCIO E SAÚDE?

A. Profissionais de exercício podem 
ser profissionais de saúde?

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

B. Fisioterapeutas e fronteira nem 
sempre fácil de definir

C. Médicos

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

D. Ligados e coordenados e 
falando a mesma  linguagem

1) Responsabilidade das 
universidades? 

2) É responsabilidade das 
instituições de trabalho?



Articulação médica com profissionais
da AF é pior do que com outros profissionais

MÉDICOS NUTRICIONISTAS DIETISTAS PROFISSIONAIS DO 
EXERCÍCIO 

Hábito de trabalhar em 
equipa com eles

Habituados há anos a trabalhar 
com eles

Não habituados a trabalhar 
com eles

Linguagem e  
preocupações comuns

Têm. Sabem mais acerca das 
doenças em que intervêm. 

Não têm. Sabem menos 
acerca das doenças

Vêm que eles se 
sentem profissionais de 
saúde?

Sentem-se profissionais de 
saúde

Não se sentem 
profissionais de saúde

Profundidade de estudo 
de Fisiologia e doenças 

Maior (nas suas áreas) Menor (nas suas áreas)

Entendem-se? Médicos conhecem e entendem 
a sua linguagem

Médicos não conhecem e 
entendem a sua linguagem

Postura em relação aos 
outros dois

Nunca puseram em causa a 
sua necessidade

Aceitam-nos mal e muitas 
vezes com razão

QUE PROFISSIONAIS NO 
EXERCÍCIO E SAÚDE?

A. Profissionais de exercício podem 
ser profissionais de saúde?

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

B. Fisioterapeutas e fronteira nem 
sempre fácil de definir

C. Médicos

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

D. Ligados e coordenados e 
falando a mesma  linguagem

1) Responsabilidade das 
universidades? 

2) É responsabilidade das 
instituições de trabalho?



➢Profissionais de exercício especificamente preparados para o 
exercício e saúde

➢Que o desejem e se queiram ver como “pessoal de saúde”

➢Para isso têm que ter conhecimentos e linguagem adequados

➢Nem sempre a exigência de conhecimento é paralela aos 
revenues (nem tem que ser)

➢Porque não
✓profissionais do exercício nas instituições de saúde

✓médicos nos ginásios e academias?

Que profissionais de exercício 
para o exercício clínico?

QUE PROFISSIONAIS NO 
EXERCÍCIO E SAÚDE?

A. Profissionais de exercício podem 
ser profissionais de saúde?

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

B. Fisioterapeutas e fronteira nem 
sempre fácil de definir

C. Médicos

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

D. Ligados e coordenados e 
falando a mesma  linguagem

1) Responsabilidade das 
universidades? 

2) É responsabilidade das 
instituições de trabalho?



Inquérito aos profissionais do 
exercício sobre esta questão?

QUE PROFISSIONAIS NO 
EXERCÍCIO E SAÚDE?

A. Profissionais de exercício podem 
ser profissionais de saúde?

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

B. Fisioterapeutas e fronteira nem 
sempre fácil de definir

C. Médicos

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

D. Ligados e coordenados e 
falando a mesma  linguagem

1) Responsabilidade das 
universidades? 

2) É responsabilidade das 
instituições de trabalho?
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Habilitações literárias

Curso de técnico de especialista de exercício físico

Licenciatura na área da Educação Física ou do Desporto

Mestrado na área da educação Física ou do Desporto
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QUE PROFISSIONAIS NO 
EXERCÍCIO E SAÚDE?

A. Profissionais de exercício podem 
ser profissionais de saúde?

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

B. Fisioterapeutas e fronteira nem 
sempre fácil de definir

C. Médicos

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

D. Ligados e coordenados e 
falando a mesma  linguagem

1) Responsabilidade das 
universidades? 

2) É responsabilidade das 
instituições de trabalho?

Inquérito aos profissionais do 
exercício sobre esta questão?



A individualização do ramo exercício e saúde, A individualização do 

ramo exercício e saúde

como licenciatura ou mestrado, deveria estar presente durante o 

curso de técnico especialista de exercício físico ou na licenciatura em 

Educação Física ou em Desporto?

Não 9 %

Sim 80 %

Não sei ou nunca pensei no assunto 11 %

Acha que os cursos, mestrados e/ou pós-graduações em Exercício e 

Saúde permitem obter as ferramentas necessárias para se ser 

competente a prescrever exercício a doentes?

Não 17 %

Sim 73 %

Não sei ou nunca pensei no assunto 10 %

QUE PROFISSIONAIS NO 
EXERCÍCIO E SAÚDE?

A. Profissionais de exercício podem 
ser profissionais de saúde?

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

B. Fisioterapeutas e fronteira nem 
sempre fácil de definir

C. Médicos

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

D. Ligados e coordenados e 
falando a mesma  linguagem

1) Responsabilidade das 
universidades? 

2) É responsabilidade das 
instituições de trabalho?

Inquérito aos profissionais do 
exercício sobre esta questão?
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Absoluta impreparação da grande 
maioria dos médicos

Zumba
Capoeira

Body-Combat

Body-Pump

Body-Balance

Tai-Chi

Yoga

Spinning

Cross-Fit

TRX

Pilates

Hidro-byke

Body-Attack

Hip-Hop

Body-Jam

GAP

Body-Step

RPM

Body-Vive

Kick Boxing

Power Jump
VibroPlate



QUE PROFISSIONAIS NO 
EXERCÍCIO E SAÚDE?

A. Profissionais de exercício podem 
ser profissionais de saúde?

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

B. Fisioterapeutas e fronteira nem 
sempre fácil de definir

C. Médicos

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

D. Ligados e coordenados e 
falando a mesma  linguagem

1) Responsabilidade das 
universidades? 

2) É responsabilidade das 
instituições de trabalho?

• Dois exemplos notáveis a nível político

• o acordo de regime entre os partidos Republicano e Democrata 
nos EUA, com a colaboração do ACSM

• e a declaração da Câmara dos Comuns do Reino Unido, 
igualmente com a colaboração de especialistas

• sublinhando a necessidade da inclusão destas matérias nos cursos de 
Medicina, para que os futuros profissionais se sintam mais confiantes 
para intervir a esses níveis

•The Bipartisan Policy Center and The American College of Sports Medicine. Teaching Nutrition
and Physical Activity in Medical School: Training Doctors for Prevention-Oriented Care.
The Health Program Nutrition and Physical Activity Initiative. June 2014

•House of Commons - Health Committee. - Impact of physical activity and diet on health. Sixth
Report of Session 2014–15, Ordered by the House of Commons to be printed 18 March 2015

É difícil mudar nas faculdades



QUE PROFISSIONAIS NO 
EXERCÍCIO E SAÚDE?

A. Profissionais de exercício podem 
ser profissionais de saúde?

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

B. Fisioterapeutas e fronteira nem 
sempre fácil de definir

C. Médicos

1) Todos ou alguns? Quais?

2) Qual e quanta preparação ?

D. Ligados e coordenados e 
falando a mesma  linguagem

1) Responsabilidade das 
universidades? 

2) É responsabilidade das 
instituições de trabalho?

Papel do médico é indispensável

➢Há que distinguir populações

➢Não é este o local para discutir quais médicos nem onde

➢Tem de haver diálogo pluridisciplinar
✓Linguagem comum

✓Portanto conhecimentos de charneira comuns

✓Contactos periódicos

✓Proximidade / facilidade de acesso bilateral

✓Em suma, espírito de equipa

➢Considerandos semelhantes para outros profissionais



 A evidência que ninguém discute

 Porquê estar aqui

 O triplo desperdício de recursos

 Que profissionais para o Exercício e Saúde? 

 A população tem só direitos ou também deveres? 

 O papel das universidades nas áreas de charneira

 O papel das instituições de saúde 

 O papel dos órgãos de tutela

EXERCÍCIO: 
COADJUVANTE TERAPÊUTICO



As pessoas têm só direitos ou 
também tem deveres?

➢ Pergunta de interesse sobretudo para órgãos de tutela e financiadores

➢ A assimetria da balança direitos / deveres é um triste sinal dos tempos de hoje

➢ Que a ditadura do politicamente correto não deixa equacionar bem

➢ Isto aplica-se a querer ter tudo sem pagar nada

➢ Aceitável desde que 

➢ Haja recursos

➢ E quem os recebe faça tudo o que está ao seu alcance

➢ E aceite que essa sua postura seja controlada

➢ Algo semelhante o que se passa com os seguros de saúde e outros seguros 

➢ Há muitos exemplos



 A evidência que ninguém discute

 Porquê estar aqui

 O triplo desperdício de recursos

 Que profissionais para o Exercício e Saúde? 

 A população tem só direitos ou também deveres? 

 O papel das universidades nas áreas de charneira

 O papel das instituições de saúde 

 O papel dos órgãos de tutela

EXERCÍCIO: 
COADJUVANTE TERAPÊUTICO



➢ Abrange faculdades, logo, uma outra tutela

➢ Área que me diz muito em ambos os lados (estou dos dois lados)

 Nas faculdades de medicina
✓Na nossa faculdade começou por ser opcional antes de ser obrigatório

✓OMS considerou exemplo de boas práticas

✓Muitas teses de licenciatura todos os anos: portanto há alunos interessados

 Nas faculdades de desporto e afins
✓Medicalizar mais a formação de quem quer seguir esta via

✓Sobretudo os mestrados de exercício e saúde

✓Facultar estágios curriculares e profissionalizantes

O papel das universidades 
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➢ Duas experiências no estado
✓ O SNAF do CHUCB

✓ A expª pioneira de consulta mista no SNS nos MGFs

➢ Aqui é que entra a tutela: estatal e privada

➢ Hospital / ACES / clínicas protocolariam com instituições da sua área de 
influência, assim se tirando partido dos recursos já existentes
✓Municipais

✓Ginásios / academias

✓Outras

➢ As instituições deveriam receber
➢ Por prescrição médica e médico deveria ser responsável por esta

➢ Continuar ou não a receber por resultados obtidos

➢ Quer em prevenção primária quer em exercício clínico

O papel das instituições de saúde



 A evidência que ninguém discute
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 O triplo desperdício de recursos

 Que profissionais para o Exercício e Saúde? 
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A. Tutela a três níveis

1) Assistencial

2) Educativa

3) Financeira

B. Saber resistir aos lobbies sem perder de vista as causas justas

C. O conceito de economia (macro) deve ultrapassar os limites
orçamentias departamentais / ministeriais

O papel dos órgãos de tutela



A. Tutela assistencial
➢ Permitir criar condições (humanas e logísticas)

➢ Ou permitir articulações com outras entidades

B. Tutela educativa
A. Intra-universitária

B. Inter-universitária

C. Supra-universitária

C. Tutela financeira
A. Benefícios no IRS para utilizadores de clubes de fitness e saúde?

B. Benefícios no IRC para as empresas que fomentem corporate wellness
ou que subsidiem os seus colaboradores ?

C. Descida do IVA?

D. De que exercício e de que finalidades estamos a falar?

E. Outros serviços´”de saúde” dentro dos ginásios? 

Tutela a três níveis

PAPEL DOS ÓRGÃOS DE 
TUTELA

A. Tutela a 3 níveis

1) Assistencial

2) Educativa

3) Financeira

B. Saber resistir aos 
lobbies sem perder de 
vista as causas justas

C. Economia ultrapassar 
os limites orçamentais 
de  departamentos e 
ministérios



Para obter benefícios / reduções / isenções fiscais

A. Nem todos os programas dos ginásios têm a saúde como principal 
objetivo, logo não são passíveis de prescrição médica

➢ Necessita-se prescrição de médico (externo) à instituição

➢ Avaliação de assiduidade

➢ Re-avaliação periódica

➢ E os ginásios devcem ser previamente avaliados par se 
candidatarem a eles

B. Nos ginásios há serviços que não são o seu core-business

➢ Esses não têm que ter reduções / isenções fiscais

➢ Tal como numa farmácia, nem tudo paga o mesmo IVA

➢ Supra-universitária

Apoios dependem do tipo de uso

PAPEL DOS ÓRGÃOS DE 
TUTELA

A. Tutela a 3 níveis

1) Assistencial

2) Educativa

3) Financeira

B. Saber resistir aos 
lobbies sem perder de 
vista as causas justas

C. Economia ultrapassar 
os limites orçamentais 
de  departamentos e 
ministérios



• Em Portugal, os custos anuais diretamente associados 
à inatividade física correspondem a 256,3 milhões de 
euros, enquanto os custos indiretos apresentam um 
valor de 70,3 milhões de euros, perfazendo um custo 
total de 326,6 milhões de euros (INE e Fit Escola).

Portugal: custo da inatividade física
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Vale a pena incentivar o exercício 
(macro-economicamente falando): 

exemplo: a pré-diabetes 
PAPEL DOS ÓRGÃOS DE 
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de  departamentos e 
ministérios



Herman, W.H. The cost-effectiveness of diabetes prevention: results from the Diabetes Prevention Program 
and the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Clin Diabetes Endocrinol 1, 9 (2015). 

➢ Although more expensive than the placebo intervention, the greater costs of the 
lifestyle and metformin interventions were offset by reductions in the costs of 
medical care. 

➢ In both the simulated lifetime analysis and the 10-year within trial economic 
analysis, lifestyle and metformin were extremely cost-effective (that is, improved 
outcomes at a low incremental cost) or even cost-saving (that is, improved 
outcomes and reduced total costs) compared to the placebo intervention.

Conclusions
The implementation of diabetes prevention programs in high-risk individuals will result 
in important health benefits and represents a good value for money.

PAPEL DOS ÓRGÃOS DE 
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A. Tutela a 3 níveis
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2) Educativa
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Vale a pena incentivar o exercício 
(macro-economicamente falando): 

exemplo: a pré-diabetes 
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Vale a pena incentivar o exercício 
(macro-economicamente falando): 

exemplo: doentes cardíacos



A. Both western societies and developing countries are too sedentary and 
obese

B. Both higher fitness and physical activity pattern reduce mortality

C. The economic burden of physical inactivity
A. Physical inactivity and obesity are responsible for an enormous portion of chronic 

disease. # Their combination is responsible for at least 500,000 premature deaths 

B. And in excess of $100 billion in health care costs annually in the United States

D. Health care professionals need to take a more active role in promoting 
physical activity

Myers J. The Health Benefits and Economics of Physical Activity. Current Sports Medicine 
Reports, 2008

The economic burden of physical inactivity: A global analysis of major non-communicable 
diseases. The Lancet 388(10051), 2016

Os custos da inatividade física
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PAPEL DOS ÓRGÃOS DE 
TUTELA

A. Tutela a 3 níveis

1) Assistencial

2) Educativa

3) Financeira

B. Saber resistir aos 
lobbies sem perder de 
vista as causas justas

C. Economia ultrapassar 
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Vale a pena incentivar a AF
(macro-economicamente falando)

➢ The objective of this study was to summarise the available evidence 
on economics of PA in LMICs

➢ The focus of the reviewed literature spanned the economic burden of physical 
inactivity (n=4, 22%), relationship between PA and costs (n=6, 46%) and 
socioeconomic determinants of PA (n=7, 39%). 

➢ Considerable economic burden due to insufficient PA, with LMICs accounting 
for 75% of disability-adjusted life years (DALYs) globally due to insufficient PA.

➢ Regular PA along with drug treatment as a treatment scheme for chronic 
diseases showed advantages, with a cost-utility ratio of US$3.21/quality-
adjusted life year (QALY) compared with the drug treatment-only group 
(US$3.92/QALY) by the only economic evaluation conducted in the LMIC, Brazil.

➢Limitations: Meta-analysis was not performed due to heterogeneity of the 
studies.

Economics of physical activity in low-income and middle- income countries: a 
systematic review. BMJ Open, . 2021 Jan 15;11(1)
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Vale a pena incentivar o exercício 
clínico, em geral

(macro-economicamente falando)
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Em resumo: Investir na AF 
compensa económicamente?

➢ Sem dúvida em prevenção primária, rentabilizando o que há e 
minimizando investimentos

➢ Sim porque a AF = combater o sedentarismo + promover o 
estilo de vida ativo + fazer exercício

➢ No que ao exercício respeita

➢ Sim porque muito é de baixos custos, sobretudo na população de 
baixo risco

➢ A rentabilidade absoluta e relativa começa a estar menos bem definida à 
medida que aumentam os recursos necessários

➢ Nestes casos, é nossa posição que sim, desde que essa prática seja 
medicamente indicada, e efetuda no seio de equipas multidisciplinares 
certificadas.

➢ Porque os recursos são escassos devem ser geridos criteriosamente




