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OBJETIVO E CONTEXTO
• Objetivo
o Construir um questionário sobre barreiras à prática regular de exercícios físicos (QBPEF) aplicado à militares da
Força Aérea Brasileira (FAB).

• Contexto
o A prática regular do Treinamento Físico-militar (TFM) é uma atividade obrigatória para todos
militares da FAB, que devem ser avaliados semestralmente por meio de Teste de Avaliação do
Condicionamento Físico (TACF);
o No entanto, existe um preocupante contingente de militares que não realizam o TFM, dentro ou
fora da sua Organização Militar;
o Conhecer os motivos que justificam a não adesão à prática regular do TFM é importante e requer
a aplicação de um instrumento de coleta que contemple possíveis fatores típicos da cultura
militar, além daqueles aplicáveis a qualquer indivíduo adulto.

CONTEXTO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Contexto (Cont.)
o No entanto, uma revisão da literatura realizada por Shayne et al. (2020) revelou a inexistência de um questionário
adequado ao perfil da população militar, indicando a necessidade da proposição de um novo questionário para,
posteriormente, ser submetido ao processo de validação de conteúdo e avaliação das propriedades
psicométricas.

• Procedimentos metodológicos
o Seguindo as recomendações de Coluci et al. (2015), foi realizada uma revisão da literatura na base
de dados do PubMed usando os termos ‘barrier’, ‘exercise’ e ‘questionnaire’ (sinônimos e plural) e
entrevistas com 18 militares que não realizavam o TFM, a partir dos quais foi possível definir o
constructo teórico e a dimensionalidade do objeto (BPEF) e, consequentemente, os
domínios/categorias e respectivos itens alusivos às BPEF.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Resultados
o Fundamentado no constructo ecológico desenvolvido por Sallis et al. (2006), os domínios/categorias definidos,
alusivos às BPEF, foram (i) Fatores Intrapessoais (intrínsecos): são motivos decorrentes de aspectos biológicos,
psicológicos, cognitivos e comportamentais; (ii) Fatores Interpessoais (extrínsecos): são motivos decorrentes de
aspectos sociais e culturais; e (c) Fatores Ambientais (extrínseco): são motivos decorrentes das condições do
ambiente físico, comunitário, organizacional, climático, econômico, etc.
o A definição dos itens decorreu da extração de 643 itens dos questionários obtidos no estudo de revisão e 13 itens
obtidos por meio da entrevistas com os militares. Após a depuração e organização dos itens, chegou-se a um total
de 63 itens, sendo 27 de natureza Intrapessoal, 8 interpessoal e 28 ambiental.

• Considerações finais
o O QBPEM será submetido ao processo de validação de conteúdo e de avaliação das propriedades
psicométricas, a partir do qual fornecerá informações válidas e confiáveis para subsidiar definições
estratégias de ação de modo a eliminar e/ou mitigar as BPEF de militares da FAB.

