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Anexo I - Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) 

* Todos os campos devem ser preenchidos com atenção;

Este questionário tem o objetivo de identificar a necessidade de avaliação por um médico antes do 

início da atividade física. Caso você responda “SIM” a uma ou mais perguntas, converse com seu médico 

ANTES de aumentar seu nível atual de atividade física. Mencione este questionário e as perguntas às quais 

você respondeu “SIM”. Por favor, assinale “SIM” ou “NÃO” às seguintes perguntas: 

1) Algum médico já disse que você possui algum problema de coração e que só deveria realizar atividade

física supervisionado por profissionais de saúde?

 Sim  Não

2) Você sente dores no peito quando pratica atividade física?

 Sim       Não

3) No último mês, você sentiu dores no peito quando praticou atividade física?

 Sim  Não

4) Você apresenta desequilíbrio devido à tontura e/ou perda de consciência?

 Sim  Não
5) Você possui algum problema ósseo ou articular que poderia ser piorado pela atividade física?

 Sim Não

6) Você toma atualmente algum medicamento para pressão arterial e/ou problema de coração?

 Sim  Não

7) Sabe de alguma outra razão pela qual você não deve praticar atividade física?

 Sim Não

Nome Completo: _____________________________________, Idade: __________, Titulo: ___________

Data: ________________   Assinatura do Responsável: ________________________________________ 

ATENÇÃO! 

Se você respondeu “SIM” a uma ou mais perguntas, leia e assine o “Termo de Responsabilidade para 

Prática de Atividade Física” 

Anexo II - Termo de Responsabilidade para Prática de Atividade Física 

Estou ciente de que é recomendável conversar com um médico antes de aumentar meu nível atual de 

atividade física, por ter respondido “SIM” a uma ou mais perguntas do “Questionário de Prontidão para 

Atividade Física” (PAR-Q). 

Assumo plena responsabilidade por qualquer atividade física praticada sem o atendimento a essa 

recomendação. 

Nome Completo: __________________________________, Idade: _____________, Titulo: ___________ 

Data: ___________________   Assinatura do Responsável:______________________________________ 

initiator:cpd@hipica.com.br;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:d6ba8feec2137149ab60bbc6c96e3c93



Sociedade Hípica de Campinas 
Rua Buriti, s/nº (Estrada de Souzas) – Bairro da Palmeiras – Campinas – SP 

C.P. 445 – Cep. 13.092-566 – PABX: (19) 3794-6010 | www.hipica.com.br

Informações: 

As inscrições para a prática de atividade física das modalidades esportivas e Campeonatos, Torneios 

e Festivais Internos da Sociedade Hípica de Campinas passarão a utilizar as seguintes regras: 

I - para os interessados com idade entre 15 e 69 anos, da resposta ao Questionário de Prontidão para 

Atividade Física (PAR-Q) que consta do Anexo I desta lei; (NR) 

II - para os interessados com idade inferior a 15 anos, de autorização por escrito de pai ou responsável; (NR) 

III - para os interessados com idade a partir de 70 anos, de apresentação de atestado de aptidão para prática 

de atividade física, do qual deverá constar, obrigatoriamente, o nome completo do médico, seu número no 

Conselho Regional de Medicina - CRM e eventuais observações relativas às especificidades de cada caso 

concreto (NR), tem validade por 12 meses a contar da data da assinatura. 

Parágrafo único - Dos interessados com idade entre 15 e 69 anos que responderem positivamente a 

qualquer das perguntas do PAR-Q, será exigida a assinatura do “Termo de Responsabilidade para Prática de 

Atividade Física” que consta do Anexo II desta lei. (NR). 

IV – Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q), tem validade por 12 meses a contar da data 

da assinatura. 

Ciente das informações acima: ______________________________________________________________ 
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