
QPAF/PARQ  
(Physical Activity Readiness Questionnaire - aplicável entre 15 a 69 anos de idade) 

 
 
 
 

 

SIM NÃO Por favor, leia cuidadosamente as questões a seguir, honestamente assinalando 
SIM  ou NÃO. 

�  �  1. Alguma vez seu médico disse que você sofre de uma condição cardíaca e que 
somente deveria realizar exercícios físicos recomendados pelo médico? 

�  �  2. Você sente dor no tórax quando realiza atividade física? 

�  �  3. No mês passado, sentiu dor torácica enquanto não realizava atividade física? 

�  �  4. Você perde o equilíbrio devido a tonturas ou perde a consciência? 

�  �  
5. Você tem problemas nos ossos ou nas articulações (por exemplo, na região 

lombar da coluna vertebral, nos joelhos ou quadris) que poderiam ser agravados 
por uma mudança no nível de atividade física?   

�  �  6. Seu médico prescreveu recentemente remédios (ex: diurético) para sua pressão 
arterial ou condição cardíaca? 

�  �  7. Você conhece qualquer outra razão para não realizar atividade física? 

 

Respondeu SIM a uma ou mais questões 

consulte seu médico ANTES de iniciar seu programa de exercício físico ou ANTES de 
realizar testes físicos, informando sobre o QPAF e quais questões você assinalou SIM. 

Está 

com a saúde abalada por causa de uma enfermidade temporária, como um resfriado ou 
febre, espere até se sentir melhor para aumentar seu nível de atividade física. 

SE 
VOCÊ  

grávida ou com suspeita de gravidez, visite seu médico antes de se tornar mais ativa 
fisicamente. 

 
OBS1: se sua saúde sofrer alterações de modo que responda SIM a qualquer uma das questões 

anteriores, avise seu personal trainer, perguntando se você deveria modificar seu 
planejamento de atividade física devido a tais modificações salutares. 

OBS2: este questionário é válido por, no máximo, doze meses, contados a partir da data em que foi 
preenchido e se torna inválido se sua condição salutar for modificada a ponto de responder 
SIM a qualquer uma das sete perguntas anteriores. 

 

“Eu li, entendi e respondi este questionário. Qualquer dúvida que tive foi 
completamente solucionada.” 

 

Nome:.........................................................................................Idade:...........anos Data:....../....../...... 
 

 

 

Assinatura:............................................................ 

 

 

 

Testemunha:......................................................... 

Assinatura de um dos pais ou guardião: 
(para participante menor de idade)                     ...............................................................................................  

 
Fonte: adaptado por Caroline de Oliveira Martins do CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY (CSEP). The canadian physical 
activity, fitness & lifestyle approach. Ottawa: CSEP, 2004, p. 8-7 e 8-8, bem como do AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (ACSM). 
Recursos do ACSM para o personal trainer. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 


