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RESUMO 

O profissional de Educação Física (PEF) na atenção básica (AB) é visto como um facilitador 

do aumento da prática regular de atividade física (AF). Contudo, existe uma lacuna no que diz 

respeito às informações que identifiquem e caracterizem estes profissionais quanto à sua 

formação e suas competências para atuação na AB. O presente estudo teve como objetivo 

analisar a formação, atuação e as competências dos PEF que atuam na AB no estado de 

Alagoas. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal de abrangência estadual, de caráter 

descritivo, que foi realizada com 120 (n) PEF que atuam em programas de promoção da AF na 

AB em Alagoas e que estão distribuídos em 10 regiões de saúde. Foi utilizado o instrumento 

validado: “Questionário para Avaliação de Intervenções para a Promoção da Atividade Física 

na Atenção Básica à Saúde – Versão para Profissionais”. Para análise dos dados, foram 

utilizados procedimentos descritivos na determinação da frequência absoluta e relativa e para 

as análises inferenciais, foi aplicado o teste do qui-quadrado (x²) de independência para 

comparar as distribuições das variáveis independentes. Para inferir potenciais associações entre 

variáveis sociodemográficas, autopercepção de competências, formação inicial e continuada 

foi utilizada a razão de prevalência (RP) e o intervalo de confiança de 95% (IC95%) e valor de 

significância de p < 0,05. A maioria dos respondentes é representada pelo sexo masculino 

(62,5%), com média de idade de 34,4 anos (DP± 7,0). Quanto à formação inicial, 39,2% dos 

respondentes são graduados na modalidade Licenciatura Plena. A maioria não vivenciou 

experiências curriculares na AB a formação inicial. Um total de 70% dos PEF informaram 

cursar ou estar cursando especialização. Identificou-se uma baixa participação nas residências 

multiprofissionais. A maioria dos PEF relatou não realizar AF para pessoas com doenças 

transmissíveis (78,3%). Embora 65% (p=0,001) dos PEF tenham informado que possuem nível 

de conhecimento satisfatório sobre os benefícios da AF para gestantes, 61,7% (p=0,011) 

percebem-se com conhecimento insatisfatório sobre as recomendações de AF para este 

público. Verificou-se ainda diferença significativa para níveis de conhecimento insatisfatórios 

tanto sobre os benefícios da atividade para pessoas com doenças transmissíveis (71,7%, 

p<0,001) como para pessoas com transtornos mentais (61,7%, p=0,011). No que diz respeito 

às habilidades, a maioria dos PEF relataram níveis satisfatórios de habilidades para realizar 

ações/atividades estratégicas de promoção da AF na AB e de planejamento de intervenções. 

Os PEF com mais de 35 anos percebem-se com maior habilidade para ações de avaliação e 

monitoramento. A vivência de experiências na AB durante a graduação está associada a 

maiores níveis de conhecimentos e de habilidades autopercebidos. A participação dos PEF em 

cursos, eventos ou capacitações, tanto na área da Educação Física como em outras áreas está 



 

associada a percepção de níveis satisfatórios de conhecimentos e de habilidades na promoção 

da AF na AB. Os resultados apontam uma inconsistência entre a formação e as competências 

necessárias para atuação do PEF, considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 

e podem cooperar para a reflexão e o redirecionamento na formação do PEF, seja ela inicial, 

continuada ou educação permanente, contribuindo para guiar a gestão, tanto das IES como do 

SUS. 

DESCRITORES: Atenção Primária à Saúde.  Atividade Motora. Competência Profissional. 

Educação Continuada.



 

ABSTRACT 

The Physical Education professional (PEP) in primary care (PC) is seen as a facilitator for 

increasing the regular practice of physical activity (PA). However, there is a gap in the 

information that identifies and characterizes these professionals regarding their training and 

their skills to work in PC. The present study aimed to analyze the educational background, 

performance, and competences of PEPs who work in PC in the state of Alagoas. This is a 

quantitative, cross-sectional study with state coverage, and a descriptive nature, carried out 

with 120 PEPs who work in programs to promote PA in PC in Alagoas. For data collection, a 

validated instrument was used: the Questionnaire for Evaluation of Interventions for the 

Promotion of Physical Activity in Primary Health Care - Version for Professionals. For data 

analysis, descriptive (mean, standard deviation, absolute, and relative frequency) and 

inferential analyses were used. The chi-square test (x²) of independence was used to compare 

the distributions of independent variables. In order to infer potential associations between 

sociodemographic variables, self-perceived skills, and initial and continuing education, the 

prevalence ratio (PR) was used, establishing a significance value of p <0.05. The majority of 

respondents are male (62.5%), with a mean age of 34.4 ± 7.0 years. With respect to the initial 

training, 39.2% of the respondents are graduated with a Full Degree in the modality. Most PEPs 

did not receive curricular experience in PC during their initial training. A total of 70% of the 

PEPs reported that they have attended or are attending specialization courses. Low 

participation (3.3%) in multiprofessional residences was identified. Most PEPs reported not 

performing PA for people with communicable diseases (78.3%). Although 65% (p = 0.001) of 

the PEPs feel they have a satisfactory level of knowledge about the benefits of PA for pregnant 

women, 61.7% (p = 0.011) perceive themselves as having unsatisfactory knowledge about PA 

recommendations for this public. Unsatisfactory levels of knowledge were also verified about 

the benefits of physical activity for people with communicable diseases (71.7%, p <0.001) and 

for people with mental disorders (61.7%, p = 0.011). With regard to skills, most PEPs reported 

having satisfactory levels to carry out strategic actions/activities to promote PA in PC and to 

plan interventions. PEPs over the age of 35 perceived themselves as more capable of evaluating 

and monitoring actions. Experiences of PC during graduation was associated with higher levels 

of knowledge and self-perceived skills. The participation of PEPs in courses, events, or 

training, both in the area of Physical Education and in other areas, was associated with the 

perception of satisfactory levels of knowledge and skills in the promotion of PA in PC. The 

results point to divergences between the training of PEPs and necessary competences for 

performance in PC, considering the guidelines of the Unified Health System (SUS). Reflection 



 

and redirection are therefore suggested in the training of the PEPs, be it initial, continuous, or 

permanent education. 

DESCRIPTORS: Primary Health Care. Motor Activity. Professional Competence. Continuing 

Education. 
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Seção 1 – Apresentação 

1.1 APRESENTAÇÃO GERAL 

O atual cenário epidemiológico mundial tem gerado reflexões importantes sobre a 

necessidade de mudanças no estilo de vida das pessoas através da adoção de hábitos mais 

saudáveis. Neste contexto, a atuação do profissional de educação física (PEF) apresenta 

relevância na efetivação de políticas públicas de promoção da saúde.  

A atuação do PEF vem sendo amplamente discutida, uma vez que o mesmo é visto 

como um facilitador do aumento da prática regular de atividade física, favorecendo a melhoria 

da qualidade de vida da população. No Brasil, sua inserção no sistema público de saúde é 

relativamente recente comparada a outros profissionais, e mais tardia ainda a sua presença em 

programas de assistência à saúde, na atenção básica (AB)1. 

O presente estudo busca analisar PEF que atuam em programas na AB do estado de 

Alagoas quanto à sua formação, atuação e competências, de modo que tais informações possam 

contribuir no processo de avaliação e de aperfeiçoamento das estratégias que vem sendo 

utilizadas, tanto nos serviços de saúde quanto nos cursos de graduação, podendo servir como 

nova fonte de informações, das quais ainda poderão emergir novos questionamentos referentes 

à temática. 

O objeto de estudo abordado no presente estudo está diretamente ligado à minha 

prática profissional, pois sou graduada em Educação Física, Esporte e Lazer pela Faculdade de 

Alagoas – FAL (2003 a 2006). Durante o percurso acadêmico, tive a oportunidades de 

vivenciar experiências diversas, considerando a amplitude de possibilidades de atuação que o 

curso apresenta.  

 Mesmo diante de tantas vivências e de um bom rendimento nas disciplinas, e, apesar 

do apreço pelo curso, por diversas vezes surgiram dúvidas sobre o futuro profissional, uma vez 

que eu não tinha afinidade com os segmentos do esporte e do fitness, o que me direcionou para 

a área da educação. Mesmo sabendo que a caminhada seria longa, descobri ali o interesse pela 

docência. Mas para isso, eu precisaria iniciar minha vida profissional pela educação básica e 

galgar os degraus que me levariam ao ensino superior. 

Em 2008 surgiu o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) no Brasil, neste 

mesmo ano, fui selecionada para atuar em uma das equipes da cidade onde moro e tive o 

                                                           
1 Por ser um termo mais comum na realidade dos profissionais de saúde no Brasil, adotaremos neste estudo o 
termo Atenção Básica como sinônimo à Atenção Primária à Saúde. 
 



 

primeiro contato com Sistema Único de Saúde (SUS). Era um universo completamente novo, 

com poucas semelhanças aos conteúdos teóricos fatos aprendidos por meio da disciplina Saúde 

Pública, que foi a única a abordar esta temática durante a minha formação.  

Assim, pude identificar lacunas existentes em minha formação inicial para atuar no 

SUS e encontrei a área de afinidade que eu tanto procurei na minha graduação. Atuo como 

técnica da saúde pública até os dias atuais. Vivenciei experiências em outros níveis de atenção 

à saúde e atualmente coordeno as 10 equipes de NASF e as duas Academias da Saúde do 

município de Arapiraca, Alagoas. 

Como uma consequência natural do tempo de experiência, aliado àquele interesse pela 

docência descoberto ainda na graduação, tive a oportunidade de ingressar no ensino superior 

ministrando aulas da disciplina Educação Física em Programas e Unidades de Saúde e como 

professora orientadora de Prática Profissional IV (estágio na área de clínicas, hospitais e 

comunidades), no Curso de Bacharelado em Educação Física da Faculdade de Ensino Regional 

Alternativa, onde hoje também desempenho a função de coordenadora do curso. 

As experiências de assistência, gestão e ensino em saúde tornaram o meu olhar mais 

atento, abrangente e questionador a respeito das particularidades que cercam estes profissionais 

que atuam na AB. Motivada pela expectativa de melhor compreender os fenômenos que 

permeiam a prática do PEF na AB, procurei entender e apresentar através deste estudo as 

particularidades sobre a formação, atuação e competências dos PEF que atuam na AB no estado 

de Alagoas. 

Da presente dissertação, emergiram três produtos: 1) o Encontro de PEF que atuam 

na AB de Alagoas; 2) o jogo “Trilhando Saúde” e; 3) o Infográfico sobre formação, atuação e 

competências do PEF que atuam na AB de Alagoas. Todos estes produtos educacionais são 

voltados a orientação do trabalho destes profissionais.  

Além dos produtos citados, encontra-se em fase de planejamento o Curso de 

Promoção da Atividade Física na Atenção Básica, que será ofertado para todos os PEF que 

atuam na AB de Alagoas, com o objetivo de discutir e minimizar as lacunas identificadas na 

formação dos PEF, na conclusão da presente pesquisa. 

Na seção 1, discorreremos sobre o tema, bem como sobre as partes que compõem a 

pesquisa e toda a produção decorrente da mesma. Na seção 2, encontra-se a dissertação, 

contendo a apresentação detalhada do objeto de estudo e todo o referencial que oferece 

sustentação à temática em questão. Apresentamos ainda o caminho metodológico percorrido no 

decorrer da pesquisa, os resultados obtidos, bem como a discussão dos achados perante o estado 

da arte, e a conclusão. Na seção 3, apresentamos os produtos educacionais derivados do 



 

presente estudo. Cada um deles se encontra devidamente embasado em referenciais teóricos e 

metodológicos, contextualizando assim a sua pertinência, elaboração e aplicabilidade. Na seção 

4, apresento a lista contendo toda a produção técnica decorrente do período de permanência no 

Mestrado de Ensino na Saúde e Tecnologia.
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Seção 2 – Dissertação 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A transição epidemiológica evidenciada nas últimas décadas é decorrente do avanço 

tecnológico e do impacto que os processos de automatização e urbanização produzem a longo 

prazo na saúde da população. A redução dos níveis de atividade física (AF) em diversos 

domínios do cotidiano está relacionado ao risco de desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), como hipertensão, diabetes, obesidade, câncer, e outras. Esse contexto 

vem exigindo reflexões importantes sobre novos modos de vida e de produção de saúde.  

Neste cenário, a prática de AF vem se consolidando como importante agente 

preventivo de DCNT e promotor de saúde, tornando necessária a presença do PEF no âmbito 

do sistema de saúde pública brasileiro, sob o enfoque da integralidade no cuidado. 

Considerando tais transformações ocorridas nos modos de viver das sociedades, a 

Educação Física (EF) assim, como outras áreas do conhecimento, revisou e reformulou seu 

conceito anterior, que se baseava numa EF limitada à infância e adolescência, aplicada nos 

processos educacionais formais. As perspectivas que envolviam o conceito foram rediscutidas 

e ele foi revisado e ampliado no intuito de atender as demandas sociais da atualidade, passando 

a se caracterizar como a área do conhecimento capaz de produzir um processo educacional ao 

longo dos ciclos de vida, objetivando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que oportunizem aos indivíduos a adoção de um estilo de vida ativo, 

independentemente de onde seja desenvolvida (TUBINO, 2009). 

No contexto da saúde pública, além das práticas interdisciplinares, comuns a todos os 

profissionais de saúde, o PEF se vale da promoção da AF e da prescrição de exercícios 

individualizados ou para grupos diversos, como estratégias para reduzir comportamentos 

sedentários e promover saúde e qualidade de vida (BRASIL, 2006). Segundo Nahas (2017, 

p.51), a AF é compreendida como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura 

esquelética realizado acima dos níveis de repouso e que resulte em gasto energético, 

abrangendo diversos domínios da vida do indivíduo, a exemplo das atividades da vida diária, 

ocupacionais, de deslocamento e de lazer, incluindo o exercício físico. 

O exercício físico, por sua vez é uma das formas de AF, sendo ele sistematizado, isto 

é, organizado, planejado, estruturado e repetitivo, cujo objetivo é o desenvolvimento ou a 

manutenção da aptidão física, habilidades motoras ou a reabilitação orgânico-funcional 

(NAHAS, 2017) 
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Numa perspectiva histórica, a criação da Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS) se caracteriza como um ponto crucial para o reconhecimento da necessidade da atuação 

do PEF no SUS, pois apresentou as práticas corporais e atividade física entre seus eixos 

prioritários, na perspectiva de sua difusão através de ações de aconselhamento e divulgação 

entre a população (BRASIL, 2010).  

Cabe destacar que em algumas localidades, a inserção do PEF no sistema de saúde 

público brasileiro ocorreu antes da criação da PNPS, tendo em vista que alguns municípios 

brasileiros já dispunham de programas de promoção da AF e foram as avaliações destas 

iniciativas que subsidiaram mais tarde a criação de outros programas de promoção da AF 

(KNUTH et al., 2010).  

Além de oportunizar a consolidação da presença do PEF no SUS a implementação 

das ações da PNPS, pelo Ministério da Saúde, ofereceu subsídios para a criação e o 

financiamento dos programas que garantem a prática da atividade física na AB. São exemplos 

de tais programas: o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF AB) e o 

Programa Academias da Saúde (PAS).  

A AB se caracteriza como a principal porta de entrada e a ordenadora da rede de 

atenção à saúde. Trata-se, portanto do conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem prevenção, promoção, proteção, diagnóstico, reabilitação, redução de 

danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvidas por meio de práticas de 

cuidado integradas e gestão qualificada (BRASIL, 2017). 

Considerando as transformações do modelo de atenção à saúde vigente, centrado na 

superação da lógica curativista e biologicista, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 

2017) exige novos modos de trabalho, respaldados em novos modos de formação profissional 

e de gestão. De acordo com a PNAB (2017): 

A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS, possui 
um espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico 
na rede de atenção, servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação 
da integralidade. Para tanto, é necessário que a Atenção Básica tenha alta 
resolutividade, com capacidade clínica e de cuidado e incorporação de tecnologias 
leves, leve duras e duras (diagnósticas e terapêuticas), além da articulação da Atenção 
Básica com outros pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS)². Os estados, 
municípios e o distrito federal, devem articular ações intersetoriais, assim como a 
organização da RAS, com ênfase nas necessidades locorregionais, promovendo a 
integração das referências de seu território (BRASIL, 2017). 

Neste novo contexto, surge um importante campo de atuação para o PEF, que passa 

então a enfrentar desafios relacionados à articulação dos saberes acadêmicos às necessidades 

de saúde encontradas no cotidiano das equipes de AB. Neste momento, evidenciou-se 
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particularidades da formação que devem ser apresentadas e discutidas junto às instituições de 

ensino superior (IES) para que possam ser consideradas na adequação do perfil e das 

competências a serem desenvolvidas na graduação destes profissionais para os capacitar para 

o trabalho na área da saúde pública (GUARDA et al., 2014). 

A inserção do PEF na AB é considerada um fator facilitador na adesão da população 

aos programas de promoção da AF no SUS (SOUZA; LOCH, 2011). Considerando a sua 

capacidade de promover a saúde da população através da atividade física orientada, este 

profissional vem conquistando seu espaço neste nível de atenção à saúde, porém ainda existe 

carência de experiências em saúde coletiva durante sua formação (BASSO et al, 2018). 

Considerando os quatro pilares da educação – aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender a viver juntos  (DELORS et al., 1998), a construção de competências 

para a formação profissional para atuação no campo da saúde requer a articulação de diferentes 

saberes, habilidades e atitudes (pessoais e relacionais) que propiciem uma prática que favoreça 

a transformação da realidade (LEONELLO; OLIVEIRA, 2007). 

Entretanto, resultados de estudos relacionados à intervenção do PEF apontam que a 

formação de nível superior não tem oportunizado práticas acadêmicas voltadas para o 

atendimento das demanda do SUS (ANJOS; DUARTE, 2009; SOUZA; LOCH, 2011; 

FONSECA et al., 2012; RODRIGUES et al., 2013). Alguns autores ainda apontam 

divergências entre as diretrizes propostas pelos programas de promoção da atividade física na 

AB, as características necessárias à atuação deste profissional e a sua formação no ensino 

superior (SCABAR TG; PELICIONI AF; PELICIONI MCF, 2012; GUARDA et al., 2014). 

Alguns estudos buscaram ainda discutir a atuação destes profissionais e analisar as 

competências dos mesmo para atuação neste nível de atenção à saúde. Movido pelo estímulo 

causado pelo surgimento de diversos programas e iniciativas de promoção da atividade física 

na AB, Coutinho (2011) identificou e analisou 58 competências pertinentes a AB, organizando-

as em conhecimentos, habilidades e atitudes. O autor destaca que o objetivo do estudo foi 

minimizar o hiato existente entre a graduação e as necessidades encontradas em suas práxis 

nos territórios de saúde. Outro estudo analisou a relação entre as competências para atuação na 

AB e a formação dos PEF que atuam na AB em Pernambuco, e identificou que a maioria dos 

entrevistados não desenvolveu competências gerais e específicas para atuação neste âmbito, e 

atribuíram esta lacuna à possível ausência ou insuficiência de vivências acadêmicas 

relacionadas a atenção primária em sua formação inicial (OLIVEIRA et al, 2016). 

Levando em consideração o corpo de evidências apresentado até o momento, o presente 

estudo parte da hipótese de que a formação insuficiente não favorece o desenvolvimento de 
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competências dos acadêmicos para atuação do futuro PEF na AB e no contexto geral do SUS. 

Diante do desafio de compreender as particularidades que permeiam este processo de formação 

e consequente atuação dos referidos profissionais, surgiram os seguintes questionamentos: qual 

o perfil do PEF que atua na AB de Alagoas? Quais são as suas características relacionadas à 

formação e atuação? Qual o seu nível de conhecimentos, habilidades e atitudes auto percebidos 

para atuação na AB?  

 Portanto, faz-se necessário desenvolver estudos que analisem e promovam a reflexão 

e discussão acerca do trabalho dos PEF que atuam na AB, considerando seu importante papel 

na promoção da saúde, prevenção de doenças, assistência à saúde e recuperação dos usuários 

do SUS.
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2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.2.1 O Profissional de Educação Física e o Sistema Único de Saúde: primeiras 
aproximações 

A materialização da atuação do PEF no cenário da assistência pública em saúde e o 

percurso histórico por ele vivenciado se devem às mudanças de paradigmas ocorridas na 

assistência à saúde, provenientes do movimento da Reforma Sanitária. As novas concepções 

de assistência favoreceram a ampliação do olhar sobre o cuidado e a superação do conceito 

reducionista de saúde.  

A análise do nexo histórico que determina o processo de inserção do PEF no SUS como 

um profissional que pode contribuir na resposta às necessidade sociais e de saúde dos usuários 

deste sistema, suscita a importância de inicialmente se compreender a que conceito de saúde 

este profissional e seu processo de formação e atuação devem atender.  

Brugnerotto e Simões (2009), ao analisarem o conceito de saúde presente nas formações 

de PEF do Paraná, constataram a adoção predominante do conceito de saúde sugerido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), conforme a recomendação das Diretrizes Curriculares 

(DCN) para o curso de Educação Física. O conceito de saúde passou por um processo de 

evolução em nível mundial, partindo da concepção biologicista da “ausência de doenças” até 

a “promoção da saúde e prevenção de doenças”, que foi chamada de “Nova Promoção da 

Saúde”. Em linhas gerais, o estudo de Brugnerotto e Simões (2009) mostra que apesar do 

conceito da Nova Promoção da Saúde estar presente de forma teórica nos projetos políticos-

pedagógicos dos cursos, na prática, as ações ainda ocorrem com foco nas bases biológicas do 

ser humano. 

A saúde é um direito constitucional que deve ser garantido a todo cidadão brasileiro 

desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 que atribui ao estado a responsabilidade 

de provimento e garantia à saúde mediante a criação e/ou implementação de políticas sociais e 

econômicas que favoreçam o acesso igualitário e universal aos serviços de prevenção, 

promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 2016).  

O SUS surge mediante as críticas ao sistema de saúde vigente até a década de 70, que   

trouxeram à tona diversos movimentos sociais organizados compostos por gestores e 

prioritariamente por membros sociedade civil. Exigia-se um sistema de saúde mais 

democrático, descentralizado, que garantisse protagonismo do município enquanto ente 

federado mais próximo da população e a superação do conceito de saúde restrito ao estado de 

“não doença” (BRASIL, 2000). 
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Balizada pelas diretrizes para a criação do sistema público de saúde previstas na 

Constituição Federal, foi promulgada em 1990 a Lei Orgânica da Saúde. Foi através desta lei 

que se concretizou a criação do SUS e se estabeleceu o detalhamento das condições para 

promoção, proteção e recuperação da saúde e sobre o funcionamento de serviços 

correspondentes (BRASIL, 1990). As ações políticas, administrativas e técnicas que cercam o 

sistema de saúde público brasileiro devem estar pautadas nos princípio doutrinários do SUS: 

Universalidade (oferta de serviços e ações a todos aqueles que necessitem), Equidade (redução 

das disparidades) e Integralidade (levar em conta as necessidades específicas e o atendimento 

à todas elas) (BRASIL, 2000).  

Dentre os princípios do SUS, o da integralidade é definido pelo Ministério da Saúde 

(2000, p. 31) como o princípio mais “precioso”, por representar a importância de que uma 

pessoa ou grupo de pessoas deve(m) ter suas questões de saúde atendidas a partir das suas 

necessidades, ainda que essa pessoa ou esse grupo represente uma minoria.  

Ao analisar a integralidade no contexto da construção de políticas, sistemas e práticas 

de saúde mais igualitárias, Mattos (2006, p. 43) considera que este princípio não se reduz a um 

conceito, mas a um “conjunto de sentidos” e o apresenta sob três perspectivas: “a 

‘integralidade’ como traço da boa medicina, a ‘integralidade’ como modo de organizar as 

práticas e a ‘integralidade’ como respostas governamentais a problemas específicos de saúde”. 

O autor ressalta que a integralidade deve ser concebida como uma construção coletiva, que se 

expressa através do encontro dos diferentes atores envolvidos na produção do cuidado em 

saúde.  

A integralidade no cuidado em saúde deve delinear a construção de práticas que 

promovam o fortalecimento do SUS através de uma visão mais ampliada e complexa do 

processo saúde-doença-cuidado (SILVA et al, 2009). A complexidade e abrangência destes 

contextos e suas dimensões (orgânicas, genéticas, psicossociais, culturais e sua determinação 

social) e da rede de atenção à saúde (RAS) desperta para a necessidade da colaboração 

interprofissional (PEDUZZI, 2016), ou seja, por meio de intervenções de profissionais de 

diferentes áreas da saúde.  

Para a OMS, a pluralidade de aspectos que podem envolver um problema ou 

necessidade de saúde individual e/ou coletiva exige olhares profissionais específicos e 

diversos, através de uma dinâmica de trabalho pautada não apenas no contato entre 

profissionais, mas sim na prática colaborativa entre eles. O Marco para Ação em Educação 



26 

Profissional e Prática Colaborativa2 descreve a colaboração profissional em saúde como a 

intervenção conjunta de dois ou mais profissionais da saúde de diferentes categorias na 

prestação de assistência a uma pessoa, família ou território, à luz da integralidade, objetivando 

atenção de qualidade, em qualquer nível da RAS (WHO, 2010).  

As demandas de saúde que surgiram em decorrência do fenômeno de transição 

epidemiológica causado pelo avanço tecnológico (aumento das condições crônicas de saúde), 

exigem o cuidado longitudinal, apontaram a necessidade do trabalho em equipes, compostas 

por profissionais de diferentes áreas da saúde numa abordagem integral (FRENK et al., 2010; 

PEDUZZI et al., 2013). Essas mudanças ocorreram em diversos países, e um dos fatores 

determinantes para elas é o declínio na atividade física em vários domínios (COSTA; 

GARCIA; NAHAS, 2012).  

Devido ao avanço tecnológico e aos processos de automatização e urbanização, 

observa-se gradualmente uma redução do gasto energético dispendido para o deslocamento 

ativo, realização de atividades ocupacionais e de manutenção doméstica bem como das 

atividades de lazer. Em conjunto, esses fatos favorecem a elevação dos índices DCNT 

relacionadas ao comportamento sedentário da população (HALLAL et al., 2010) .  

No início dos anos 2000, este aumento dos índices de DCNT no Brasil fez com que o 

sedentarismo se tornasse um problema de saúde pública e despertasse a necessidade de 

reflexões sobre o tema, além da criação de políticas públicas de saúde envolvendo a promoção 

da atividade física. O Relatório de Saúde Mundial (WHO, 2002) estimava que 1,9 milhões de 

mortes no mundo estavam relacionadas a inatividade física. Estudos epidemiológicos 

brasileiros comprovavam  ainda que grande parte da população não atingia as recomendações 

de atividade física (HALLAL et al., 2007). Este cenário desfavorável à manutenção de um 

estilo de vida saudável incentivou as organizações de saúde a incluírem a atividade física nas 

agendas de saúde pública (HALLAL et al., 2010; SCABAR; PELICIONI; PELICIONI, 2012). 

Sob o impulso da criação da PNPS no ano de 2005, as práticas corporais e a atividade 

física foram inseridas entre os seus eixos prioritários, uma vez que sua prática regular é vista 

como importante ferramenta promotora de benefícios biopsicossociais (BRASIL, 2006). Neste 

contexto, o PEF é integrado ao SUS, a fim de estimular e conduzir práticas comunitárias através 

                                                           
2 Marco para Ação em Educação Interprofissional e Práticas Colaborativas: documento que enfatiza a situação 
da colaboração interprofissional em saúde no mundo, identificando mecanismos que resultam no trabalho em 
equipe colaborativo bem sucedido, descrevendo possibilidades para que formuladores de políticas apliquem em 
suas realidades locais. 
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da criação ou implementação de projetos municipais financiados por iniciativa da PNPS 

(MALTA et al., 2009; SCABAR; PELICIONI; PELICIONI, 2012; GUARDA et al., 2014). 

Historicamente, a inserção deste profissional na saúde coletiva é um acontecimento 

recente, considerando todo o contexto de construção do SUS. Seu reconhecimento enquanto 

profissional da saúde ocorreu em 1997, através da Resolução nº 218 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNE) (BRASIL, 1997) o que não garantiu de forma efetiva sua inserção imediata às 

iniciativas de saúde pública. Ademais, considera-se tardio esse reconhecimento, uma vez que 

a relação da Educação Física com a saúde existe desde as primeiras construções profissionais 

na área (ANJOS; DUARTE, 2009). Um exemplo disso é a presença da EF no discurso médico 

higienista, que apesar de apresentar uma conotação disciplinador e moralista, já a compreendia 

como sinônimo de saúde física e mental e como promotora de saúde (SOARES, 1994). 

As RAS são definidas pelo Ministério da Saúde como “arranjos organizativos de ações 

e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas 

de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”(BRASIL, 

2010b, s.p.). 

A RAS organiza os serviços de saúde em atenção básica (AB) e atenção especializada 

(AE) e define que diálogo entre seus pontos de atenção e seus diferentes profissionais devem 

ocorrer de forma horizontalizada. A AB se configura um cenário oportuno para o 

desenvolvimento de estratégias de promoção da saúde por envolver um conjunto de saberes e 

práticas voltados para a promoção da qualidade de vida e de saúde dos territórios. É neste nível 

de atenção que são abordados os problemas mais habituais na comunidade, integrando o 

cuidado quando existe mais de um problema de saúde e lidando com o contexto no qual a 

doença existe (STARFIELD, 2002; BRASIL, 2010b; SILVA et al., 2009). 

 

2.2.2 A Inserção do Profissional de Educação Física na Atenção Básica 

Em 2008, objetivando a oferta de um cuidado integral às famílias no âmbito da AB, o 

Ministério da Saúde cria o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), composto por 

profissionais de diversas categorias ou especialidades que devem atuar de maneira integrada, 

apoiando a Estratégia de Saúde da Família (ESF), compartilhando saberes e práticas em saúde 

entre si e potencializando o alcance das ações em saúde na AB (SCABAR; PELICIONI; 

PELICIONI, 2012; BRASIL, 2014). Dentre as várias categorias profissionais que podem ser 

contempladas na equipe do NASF, encontra-se o PEF.  

A atuação desse profissional na AB foi ampliada quando em 2011, a PNPS oportunizou 

aos municípios do território brasileiro a aquisição de recursos financeiros destinados ao 



28 

desenvolvimento de ações de promoção de atividade física continuadas e sustentáveis, através 

da criação do PAS, constituído por um modelo de intervenção em promoção da saúde, que visa 

contribuir para a ampliação do acesso às ações voltadas à produção do cuidado e modos de 

vida saudáveis em espaços qualificados (GUARDA et al., 2014; MALTA et al., 2014).  

O PAS oportuniza aos municípios não apenas a garantia do financiamento de 

construção de polos específicos, mas também o credenciamento de polos similares para aqueles 

municípios que já possuem iniciativas próprias voltadas para a promoção da atividade física na 

AB, garantindo assim o custeio das atividades por meio de um recurso mensal específico 

destinado a custear as atividades dos polos que se enquadrarem no pré-requisitos básicos para 

adesão (BRASIL, 2011). No estado de Alagoas, apenas o município de Maceió dispõe de polos 

de similaridade ao PAS que são denominados Núcleos de Atividade Física (NAF). 

Em 2017, após a reformulação da PNAB, o NASF passa a ser denominado Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF AB), ampliando seu escopo de 

abrangência para todas as equipes de AB, possibilitando uma nova ampliação da área de 

atuação do PEF no contexto da AB (BRASIL, 2017). 

A atuação do PEF na AB vem sendo amplamente discutida (BENEDETTI, BORGES, 

2014; OLIVEIRA et al, 2016; LOCH; DIAS; RECH, 2019; OLIVEIRA; WACHS, 2019) uma 

vez que este profissional é visto como um facilitador do aumento da prática regular de atividade 

física, favorecendo a melhoria da qualidade de vida da população. Sua intervenção na AB 

(assim como a dos demais profissionais que atuam neste nível de atenção) deve contemplar 

uma postura que estimule a superação do caráter individualista e fragmentado que se faz 

presente nos serviços de saúde e nos modos de viver (BRASIL, 2013; GUARDA et al., 2014; 

SILVA, J. R. A.; LEMOS, E. C.; FONSECA, 2016) e isso deve ser estimulado a partir das suas 

experiências na graduação. 

 

2.2.3 A Formação Profissional em Educação Física para o setor Saúde 

A formação de recursos humanos para a saúde no Brasil durante um longo período 

acumulou características do modelo Flexneriano3 de ensino, de base hospitalocêntrica e com 

uma formação tradicional, centrada na utilização de conteúdos fragmentados e métodos 

desconectados entre as áreas temáticas, com carga horária excessiva para determinados 

                                                           
3 Modelo Flexneriano de ensino: perspectiva de ensino médico criada por Abrahan Flexner, de base positivista. 
Aponta o conhecimento científico e a experimentação como os únicos conhecimentos seguros. Se caracteriza 
pelo rigor no controle da admissão, exigência de laboratórios e instalações adequadas, currículo de quatro anos 
dividido em dois ciclos: básico (dois anos em laboratório) e clínico (dois anos em hospital) (FLEXNER, 1910). 
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componentes e carga horária baixa ou inexistente para outras estratégias de ensino, pesquisa e 

extensão, com foco na doença e em sua reabilitação ( CECCIM; CARVALHO, 2006; 

ARAÚJO; DIAS; MELO, 2013). O modelo de ensino focado no biológico é insuficiente para 

a produção do cuidado, considerando que os hábitos e condições de vida influenciam no seu 

processo de saúde e doença (AKERMAN; FEUERWERKER, 2006). 

O currículo como instrumento de aprendizagem deve alinhar condições para o 

desenvolvimento de competências profissionais em saúde, especificando as questões de saúde 

a serem resolvidas, apresentando as competências necessárias ao profissional para atuar no 

sistema de saúde, adaptando o currículo para desenvolvê-las, permitindo a reavaliação 

constante de todo o currículo, e redirecionando o que for necessário (FRENK et al., 2010).  

Ao realizarem estudo para identificar as barreiras relacionadas à atuação do PEF na AB 

Novaes e colaboradores (NOVAES et al., 2020) identificaram que muitas das barreiras estão 

associadas à formação deste profissional, destacando-se a dificuldade no trabalho 

interdisciplinar, a formação voltada para o âmbito esportivo e a escassez ou inexistência de 

disciplinas e experiências acadêmicas em saúde coletiva.  Outros estudos relacionados à 

intervenção do PEF apontam que a formação de nível superior não tem oportunizado práticas 

acadêmicas voltadas para o atendimento da demanda do SUS (ANJOS; DUARTE, 2009; 

SOUZA; LOCH, 2011; FONSECA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2016; RODRIGUES et al., 

2013).  

A formação em Educação Física passou por um processo de redefinição iniciado na 

década de 80, no intuito de superar o currículo mínimo e a carga horária reduzida do curso 

denominado “licenciatura”. A Resolução Nº 3 de 1987 do CNE colocou fim neste currículo e 

definiu a criação de outro, baseado em áreas do conhecimento, contemplando ampliação da 

carga horária e com tempo mínimo de integralização de 4 anos, sendo o curso denominado 

“licenciatura plena” em referência à ampliação do currículo mínimo. A mesma resolução cria 

a titulação “Bacharelado”. Posteriormente , esta resolução foi substituída pela Resolução Nº 7 

de 2004 do CNE, que redefiniu os parâmetros para atender as demandas da área não escolar 

em expansão, porém, na prática, o currículo não apresentou grande diferença e o novo curso 

foi pouco ofertado pelas instituições, uma vez que ao egresso da licenciatura era permitido 

atuar no ambiente não escolar, contradizendo a justificativa para criação do bacharelado 

(TOJAL, 2005; FERREIRA et al., 2006).  

Atualmente, a formação em Educação Física é regulamentada pela Resolução n. 6 do 

CNE, de 18 de dezembro de 2018, que dispõe o curso por entrada única, tanto para a 

licenciatura como para o bacharelado. Para ambos os cursos, a formação é composta por duas 
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etapas: Etapa Comum - Núcleo de estudos da formação geral e Etapa Específica - Formação 

específica. A resolução define ainda que a formação do bacharel deve ocorrer numa perspectiva 

“humanista, técnica, crítica, reflexiva e ética, qualificadora da intervenção profissional 

fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética em todos os campos 

de intervenção”(BRASIL, 2018, p.6). Dispõe, portanto, que a formação do bacharel se dá por 

eixos, dentre eles o da saúde: 

I- Saúde: políticas e programas de saúde; atenção básica, secundária e terciária em 
saúde, saúde coletiva, Sistema Único de Saúde, dimensões e implicações biológica, 
psicológica, sociológica, cultural e pedagógica da saúde; integração ensino, serviço 
e comunidade; gestão em saúde; objetivos, conteúdos, métodos e avaliação de 
projetos e programas de Educação Física na saúde (BRASIL, 2018, p. 6). 

 
A formação de profissionais de saúde com as competências para prestação de cuidados 

básicos deve ser iniciada na graduação. Sousa e colaboradores (2016) reportam que a 

integração ensino-serviço proporciona maior e melhor compreensão da rede de serviços e 

favorece a construção do conhecimento a partir da problematização da realidade observada, 

contribuindo assim para a formação de um profissional com visão ampliada em saúde.  

No intuito de fomentar a formação de profissionais com qualidade técnica e científica 

para atuação na saúde, através da integração ensino-serviço e de práticas de educação 

interprofissional, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Reorientação da 

formação em Saúde (PRÓ-Saúde) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde). Ambas as estratégias tem seu processo de ensino-aprendizagem centrado em grupos 

de tutoria e preceptoria, compostos por diversas categorias da saúde (TRAJMAN et al., 2009; 

BRASIL, 2010a; SOUZA et al., 2016). 

A oferta de experiências por meio de iniciativas de educação interprofissional, como 

PRÓ-Saúde e PET- Saúde durante a graduação favorecem às IES a possibilidade de 

reorientação do perfil e da prática profissional ( PEDUZZI et al., 2013; LIMA et al., 2015). Os 

dois programas incluíram a Educação Física no rol de áreas que poderiam compor os projetos. 

Prado e Carvalho (2015, p. 635) ao tempo em que reportam o hiato existente entre a formação 

e a realidade do SUS, destacam que o PET-Saúde “é uma potente estratégia no processo 

formativo em saúde, já que o Programa apresenta cenários de integração ensino-serviço com 

valiosas vivências”. 

 

2.2.3.1 Competências Profissionais e a Saúde 

O conceito de competência vem passando por diversas mudanças; todas eles transitam 

entre linhas de pensamentos com ênfase em abordagens dialógicas, articuladas a 
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recursos/tarefas cognitivos, afetivos e motores, sempre se ancorando nas especificidades de 

atendimento e nas necessidades do mercado de trabalho. Algumas das perspectivas de 

competências serão apresentadas por este estudo. Serão abordados os conceitos, contextos 

históricos e abordagens das competências profissionais, tanto no âmbito geral (área da saúde) 

como específico (área da Educação Física).  

O aprimoramento acentuado da tecnologia vem estimulando a inovação nos processos 

de formação e por consequência o desenvolvimento de competências junto aos seus formandos. 

Como produto das novas exigências do capitalismo, o termo competência surge nas últimas 

décadas, no âmbito do trabalho, para substituir o termo qualificação. No âmbito da educação, 

a produção de saberes é associada ao desenvolvimento de competências (DESAULNIERS, 

1997). Para Witt (2005) a ideia de competência sucede à de qualificação no que diz respeito 

aos conceitos organizadores das relações do trabalho e de formação no processo de 

reestruturação produtiva. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), órgão responsável pela formulação e 

operação das normas internacionais do trabalho apresenta os principais modelos de abordagens 

de competências profissionais dos países que iniciaram as discussões neste aspecto, a exemplo 

de Estados Unidos, Alemanha, Austrália e Canadá (OIT, 2002). 

No Brasil, as discussões sobre competências profissionais se iniciaram por parte de 

empresas e multinacionais, a fim de se definir parâmetros para avaliar a qualificação de 

candidatos à vagas para determinados cargos nas organizações (RUTHES; CUNHA, 2009). 

Na concepção de Deluiz (2001) as competências profissionais estão relacionadas à 

capacidade de articular e mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, numa dada situação 

concreta de trabalho e num determinado contexto cultural, de maneira a resolver problemas. 

Os conceitos de competências profissionais para a saúde estão predominantemente envolvidos 

com seus elementos constitutivos: conhecimentos, habilidades e atitudes tanto gerais como 

específicas a cada área (CAMELO; ANGERAMI, 2013).  

Nesta mesma perspectiva, Durand (2000) apresenta um conceito de competência 

baseado em conhecimentos, habilidades e atitudes,  através de um modelo lógico, concebendo 

a competência profissional como a confluência dessas três dimensões, conforme apresenta a 

figura 1 
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Figura 1 – Conceito de competência profissional 

Fonte: Durand, 2000. 
 

A organização das competências profissionais por dimensões proposta por Durand 

(2000) permitiu a Nascimento (1999) e Feitosa e Nascimento (2003), pesquisadores da área da 

Educação Física, a realização de análise sobre as competências e a sua organização em 

categorias de indicadores. Apesar de seus estudos terem por objetivo a organização das 

competências para uma área específica (a Educação Física relacionada ao desporto), seus 

resultados permitem análise por áreas diversas de atuação, sobretudo da saúde. O quadro 1 

detalha esta representação.
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Quadro 1 – Detalhamento das categorias de análise das dimensões das competências 
profissionais. 

DIMENSÕES INDICADORES 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

Conceitual: domínio de teorias envolvidas na 

construção do conhecimento específico para a área de 

atuação. 

Procedimental: conhecimentos de estratégias 

diferentes que são utilizadas para tornar acessível e 

compreensível o conteúdo que se ensina ou se 

desenvolve. 

Contextual: conhecimentos de características 

particulares do ambiente onde o profissional 

desempenha suas funções, bem como do público alvo.  

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Planejamento: ações de planejamento e construção 

de situações futuras, bem como de situações ensino-

aprendizagem. 

Comunicação: transmissão dos conteúdos de forma 

clara e concisa. 

Avaliação: análise das atividades desenvolvidas, 

percepção dos resultados obtidos, averiguação de 

causas de sucesso e insucesso, caracterização do 

indivíduo e do contexto. 

*Incentivação: influência sobre os interesses e os 

motivos dos sujeitos com vistas à motivação para a 

participação efetiva nas atividades propostas, 

ultrapassando dificuldades e insuficiências. 

Gestão: raciocínio e gerência dos recursos (pessoas, 

espaços, tempo e materiais). 

 

 

ATITUDES 

Competências não técnicas: características 

relacionadas a atitudes e valores, tendo como 

exemplo, características pessoais que não estão 

necessariamente, ligadas ao exercício específico de 

uma função. 

Fonte: Adaptado de Nascimento (1999), Feitosa e Nascimento (2003) e Oliveira (2016). 

As competências profissionais em saúde sofreram alterações nos últimos anos, uma vez 

que as demandas de saúde da população também mudaram, em decorrência da transição 

epidemiológica. O profissional de saúde na atualidade vem sendo chamado a pensar sobre 

problemas coletivos, ou seja, que não estão no âmbito da saúde de um único indivíduo 

(CASTRO; CAMPOS, 2003). 
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A preocupação com o aprimoramento de competências na AB não é um fato recente. O 

desenvolvimento de competências é dinâmico e está em constante transformação, deve 

comportar diferentes significados e interpretações. Fragelli e Shimizu (2014) reportam que as 

competências requeridas neste nível de atenção à saúde exigem análises constantes e contínuas 

e sugerem que estas sejam feitas não apenas com a participação da equipe, mas também dos 

usuários e da gestão, no sentido de aprimorá-las. 

Além disso, para a atuação na área da saúde, se faz necessário ao profissional, dispor 

da capacidade para atuar em diferentes ciclos de vida e nos contextos mais diversos 

(OLIVEIRA et al., 2018). Conforme o preconizado pelas DCN para a da área da saúde 

(BRASIL, 2018) , Nascimento e Oliveira (2010) afirmam que o perfil profissional deve fazer 

referência a uma condição generalista, com visão humanista, crítica e integradora, promovendo 

assim a capacidade de atuar com qualidade e resolubilidade e responder as demandas nas 

situações concretas de saúde no SUS. 

O desenvolvimento de uma força de trabalho competente em promoção da saúde é um 

componente fundamental para cumprir a visão, os valores e os compromissos globais de 

promoção de saúde.  Neste sentido, a Galway Consensus Conference foi uma iniciativa que 

buscou identificar e organizar as competências para a saúde em diversos países. Na tentativa 

de identificá-las, a conferência promoveu discussões internacionais com enfoque na temática.  

Barry e colaboradores (2009) relatam que o debate obteve êxito em alguns países. Em outros 

o debate não foi bem sucedido devido à dificuldade com recursos necessários e infraestrutura. 

Deste trabalho, emergiram oito domínios de competências gerais para atuação fundamentais 

para a promoção da saúde, organizadas em uma declaração. Os principais domínios de 

competência acordados na conferência: catalisar a mudança, liderança, avaliação, 

planejamento, implementação, avaliação, advocacia e parcerias. 

Para o planejamento do desenvolvimento de competências através da formação ou da 

prática profissional, Campos (1997) sugere que, antecipadamente a qualquer ação, é necessário 

aplicação dos conceitos de campo e núcleo. Compreende-se como campo de competências os 

saberes e responsabilidades comuns a todas as especialidades. São os saberes mais generalistas 

a respeito de aspectos como por exemplo: promoção da saúde, prevenção de doenças, funções 

do corpo humano, conhecimentos sobre a relação usuário/profissional da saúde/território, 

conhecimentos sobre riscos epidemiológicos. Os núcleos de competências são conjuntos de 

responsabilidades e saberes específicos de cada categoria profissional ou especialidade. São os 

elementos próprios de cada área, que servirão inclusive para delimitar o espaço de atuação 

entre os membros de determinada equipe de saúde (CAMPOS, 1997). 
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Na perspectiva de que o apoio matricial é a força motriz do trabalho do NASF AB, o 

Caderno de Atenção Básica (BRASIL., 2014) ao elencar suas diretrizes e ferramentas para o 

trabalho, destaca como a compreensão sobre conhecimento nuclear e conhecimento comum 

como fundamental para o compartilhamento de demandas entre o NASF AB e os profissionais 

das equipes de AB. 

A partir da necessidade de se identificar e/ou de organizar as competências profissionais 

que são de referência para cada campo ou núcleo, sejam elas relacionadas ao trabalho em saúde 

por especialidade ou para o trabalho em equipes. Por isso, diversos estudos sobre competências 

tem surgido na área da enfermagem (WITT, 2005; RUTHES; CUNHA, 2009; CAMELO; 

ANGERAMI, 2013), da odontologia (GONTIJO, 2007), da medicina (GONTIJO et al., 2013), 

da educação física ( NASCIMENTO, 1999; FEITOSA; NASCIMENTO, 2003; COUTINHO, 

2011; OLIVEIRA, 2016) e na área da saúde coletiva (CASTRO; CAMPOS, 2003; SAUPE et 

al., 2007; UCHIMURA; BOSI, 2012). 

 

2.2.3.2 Competências para Atuação do Profissional de Educação Física na Atenção Básica 

O papel e a importância do PEF na saúde mais especificamente na AB tem se ampliado 

e modificado muito rapidamente nos últimos anos. O destaque que a atividade física vem 

recebendo nas políticas públicas de enfrentamento das DCNT e de promoção da saúde, no 

cenário mundial e no Brasil é um dos principais motivos. Por outro lado, de forma geral, a 

formação de bacharéis em Educação Física parece ainda não acompanhar, na velocidade 

adequada, as novas necessidades que rapidamente se impõem para a atuação neste campo 

(ANDRADE et al., 2014). 

A atuação destes profissionais deve ocorrer promovendo a capacitação da comunidade 

para melhorar sua qualidade de vida, levando-se em conta não apenas as suas necessidades 

sentidas, mas também o contexto cultural. Deve ainda estimular a mudança de hábitos de vida, 

a partir da problematização e compreensão de seus interesses e desejos (SCABAR; 

PELICIONI; PELICIONI, 2012). 

No âmbito da saúde coletiva, as práticas corporais aparecem como elemento 

comumente associado à AF no SUS. São compreendidas como “expressões individuais ou 

coletivas do movimento corporal, advindo do conhecimento e da experiência em torno do jogo, 

da dança, do esporte, da luta, da ginástica” (BRASIL, 2015).  

A inclusão dos elementos culturais do território nos serviços da UBS representa uma 

possibilidade de promoção da saúde por meio da valorização cultural. As práticas corporais 

podem ser representadas de modo sistemático ou não sistemático e ultrapassam o sentido do 
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movimento e englobando elementos culturais que traduzem a identidade dos povos através da 

dança, das brincadeiras, dos jogos, e outros (BRASIL, 2015). 

Os programas federais criados para estimular a prática de AF nos territórios, NASF AB 

e Academias da Saúde, foram implementados nos municípios brasileiros e apresentam 

documentos oficiais norteadores da ação do PEF nos referidos serviços.  

Segundo a portaria do programa, (BRASIL, 2008) cabe aos PEF do NASF AB realizar  

Ações que propiciem a melhoria da qualidade de vida da população, a 
redução dos agravos e dos danos decorrentes das doenças não-
transmissíveis, que favoreçam a redução do consumo de 
medicamentos, que favoreçam a formação de redes de suporte social e 
que possibilitem a participação ativa dos usuários na elaboração de 
diferentes projetos terapêuticos (BRASIL, 2008, n.p). 
 

Ainda de acordo com o documento, e considerando o caráter estratégico das práticas 

corporais/atividade física relacionado à qualidade de vida e à prevenção do adoecimento, 

devem promover a inclusão de toda a comunidade adstrita na realização. Suas atribuições estão 

baseadas em  

- Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à 
comunidade; - veicular informações que visam à prevenção, a  
minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a 
produção do autocuidado; - incentivar a criação de  espaços de inclusão 
social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas 
comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, 
das práticas corporais; proporcionar Educação Permanente em 
Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com 
as ESF, sob a forma de co-participação, acompanhamento 
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação 
Permanente;- articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o 
conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos 
setores da administração pública; -contribuir para a ampliação e a 
valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como 
proposta de inclusão social e combate à violência; - identificar 
profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o 
desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com 
as ESF; - capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários 
de Saúde - ACS, para atuarem como facilitadores/monitores no 
desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; - 
supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades 
desenvolvidas pelas ESF na comunidade; - promover ações ligadas à 
Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos 
públicos presentes no território - escolas, creches etc; - articular 
parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a 
população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a 
ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; e - 
promover eventos que estimulem ações que valorize m Atividade 
Física/Praticas Corporais e sua importância para a saúde da população 
(BRASIL, 2008, n.p). 

 
Quanto às atribuições do PEF no PAS, os artigos 11 e 12 da Portaria 2.681 de 07 de 

novembro de 2013 descreve que  
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Art. 11. O Programa Academia da Saúde é um serviço da Atenção 
Básica e deve promover a articulação com toda a rede de atenção à 
saúde do SUS, bem como com outros serviços sociais realizados na 
respectiva região. Art. 12. As atividades do Programa Academia da 
Saúde também serão desenvolvidas por profissionais da Atenção 
Básica, inclusive aqueles que atuam na Estratégia Saúde da Família 
e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, quando houver 
(BRASIL, 2013, n.p). 

 
Compreende-se portanto que as atribuições do PEF no PAS coincidem com as do PEF 

do NASF A, umas vez que que ambos os serviços são vinculados ao mesmo nível de atenção. 

As novas perspectivas de trabalho surgidas a partir destes novos cenários de atuação 

para o PEF despontaram a necessidade de aquisição de um rol de competências específicas que 

possibilitem ao profissional a atuação efetiva com vistas às atribuições propostas pelos 

programas.  

Surgiu portanto a necessidade de estudos específicos nesta área das competências 

profissionais para atuação do PEF na AB, dada a carência do tema no meio científico. Um 

estudo identificou este déficit não apenas na área da Educação Física. Ao analisarem 

publicações de 2000 a 2010 nas bases do Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Departamento de Ciência 

e Tecnologia do Ministério da Saúde (Sistema Pesquisa em Saúde), do Banco de Teses e de 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e do SciELO, 

Fragelli e Shimizu (2014),  identificaram que em relação à distribuição de teses e dissertações, 

a área de Educação Física produziu três trabalhos sobre o tópico, enquanto a área da Educação, 

24. As autoras concluíram que o tema é pouco explorado e que se faz necessário criar 

mecanismos de estímulos a pesquisa com este objeto de estudo, tanto na Educação Física 

quanto na Saúde Coletiva. 

No estudo realizado por Nascimento (1999), identificou-se as competências para 

atuação do PEF nos diversos campos da Educação Física e do desporto já existentes à época. 

O termo “desporto” foi inserido para dar amplitude e evitar a restrição do estudo ao ambiente 

escolar. Dentre os sujeitos da pesquisa estavam estudantes e professores de brasileiros e 

portugueses. Os resultados demonstraram a construção de 20 competências divididas em duas 

dimensões: conhecimentos e habilidades, que foram ainda subdivididas em subgrupos dentro 

das dimensões citadas: a) conhecimentos: conceitual, procedimental e contextual; b) 

habilidades: planejamento, comunicação, avaliação, “incentivação”, gestão e autorreflexão. O 

autor conclui que o desenvolvimento de competências é fundamental para a capacidade de 

resolução de problemas, bem como, sua ausência se constitui em uma barreira para o 

desempenho profissional do indivíduo. 
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Após realizar uma busca e não identificar estudos que oferecessem subsídio para o 

desenvolvimento de competências do PEF na AB, Coutinho (2011) listou 58 competências 

gerais e específicas PEF na AB utilizando a técnica Delphi, dividindo-as em três dimensões e 

respectivos indicadores, a saber: conhecimentos (conceitual, procedimental e contextual), 

habilidades (planejamento, comunicação, avaliação, “incentivação” e gestão) e atitudes, com 

enfoque na AB, principalmente no âmbito da integralidade da atenção, das ações de promoção, 

prevenção, tratamento. O autor ainda destaca que estas competências não desconsideram 

saberes e práticas comuns na Educação Física, porém evidencia que o trabalho na AB é 

permeado de particularidades que não são habituais a este profissional. 

Em estudo realizado por Oliveira (2016), foi identificado o perfil dos PEF que atuam 

em programas de promoção da atividade física na AB de Pernambuco. Ainda, através do 

levantamento da autopercepção dos entrevistados quanto às competências necessárias ao 

trabalho neste campo, o estudo identificou baixos níveis de competência dos PEF, sugerindo a 

possibilidade de comprometimento da efetividade das ações dos programas. O estudo 

oportunizou um olhar sobre as competências necessárias para atuação do referido profissional 

neste contexto, oferecendo assim subsídios aos programas no que diz respeito às possibilidades 

de atuação, chamando a atenção dos gestores para a importância da educação permanente com 

foco nesta temática. Os achados ainda sugerem que, embora os profissionais relatem 

experiência curricular na AB por meio de participação em cursos de formação continuada e 

educação permanente, os níveis de domínio de conhecimento, habilidade e atitude para atuar 

com atividade física na AB são insatisfatórios.  

De fato, a formação do PEF não vem favorecendo o desenvolvimento das competências 

necessárias para atuação na saúde. Diversos autores apontam a fragilidade e a inconsistência 

na sua formação inicial para atuação na saúde coletiva e/ou atenção primária à saúde nos cursos 

de graduação. A formação tradicional centrada no tecnicismo, mais voltada para o campo da 

iniciação esportiva, pouco focada nas necessidades dos serviços públicos de saúde e dos 

territórios, não preparando o profissional para atuar frente à resolução dos problemas de saúde 

da população ( CARVALHO;; FERREIRA et al., 2006; ANJOS; DUARTE, 2009; NEVES; 

ASSUMPÇÃO, 2017; ABDALLA; BUENO JÚNIOR, 2017; SILVA et al., 2018). Para superar 

esse desafio foram criadas programas como o PET-Saúde e a residência multiprofissional em 

saúde (SILVA et al., 2018). 

Por outro lado, ainda há de se investir em educação permanente, no intuito de minimizar 

o impacto causado pelas lacunas evidenciadas na formação que impediram o desenvolvimento 
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de competências necessárias ao trabalho do profissionais que já estão no mercado. Por fim, há 

que se repensar a formação, estreitar o vínculo entre os serviços de saúde e o ensino em saúde, 

estimular educação interprofissional e prática colaborativa. 

A pretensão do presente estudo é analisar as perspectivas da formação, atuação e 

competências dos PEF que atuam na AB e subsidiar discussões e reflexões futuras, com vistas 

às respostas aos questionamentos: qual o perfil do PEF que atua na AB de Alagoas? Quais são 

as suas características relacionadas à formação e atuação? Quais os seu níveis de 

conhecimentos, habilidades e atitudes auto percebidos para atuação na AB? Busca-se, portanto, 

através deste estudo a ampliação do conhecimento sobre a temática em questão, uma vez que 

ainda é pouco explorado no campo científico das áreas da Educação Física e da Saúde Coletiva.
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2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a formação, atuação e as competências autopercebidas dos PEF que atuam na AB no 

estado de Alagoas. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever as características sócio demográficas dos PEF que atuam em programas de 

atividade física na AB no estado de Alagoas; 

 Identificar as características quanto à formação (inicial, continuada) e atuação dos 

mesmos; 

 Identificar o nível de competências autopercebidas (conhecimentos, habilidades e 

atitudes) destes profissionais; 

 Verificar associação entre as variáveis sociodemográficas (sexo, renda, escolaridade e 

idade) e de autopercepção de competências; 

 Verificar associação entre as variáveis de formação e de autopercepção de 

competências.
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2.4 MÉTODO 

2.4.1 Caracterização do estudo 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal de abrangência 

estadual, de caráter descritivo. 

2.4.2 Campo de estudo 

O estado de Alagoas está situado no nordeste brasileiro e possui 102 municípios. Está 

dividido em três mesorregiões: agreste alagoano, sertão alagoano e leste alagoano. 

Em consonância com um dos princípios doutrinários do SUS - a regionalização - o 

estado de Alagoas distribui e ordena seus espaços territoriais em duas macrorregiões e 10 

regiões de saúde, favorecendo a organização da rede de atenção à saúde e fomentando a 

garantia dos princípios da equidade e integralidade do cuidado (ALAGOAS, 2011). 

Figura 2 – Representação das Regiões de Saúde de Alagoas 

 

FONTE: ALAGOAS, 2017. 

 

2.4.3 População, amostra e seleção dos participantes 

Para ser considerado apto a participar do estudo, o PEF deveria ser graduado e atuar 

em programas de promoção da atividade física no estado de Alagoas, seja por iniciativas do 

governo federal ou iniciativas próprias municipais com características de similaridade. 
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De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde (CNES), o estado 

de Alagoas dispõe de 143 equipes de NASF AB implantadas e 51 polos do PAS em 

funcionamento (BRASIL, 2019). Apenas o município de Maceió apresenta registros oficiais 

de iniciativas municipais de intervenção em AF na AB, caracterizados como Núcleos de 

Atividade Física (NAF), que estão devidamente cadastrados na base nacional como polos de 

similaridade do PAS. 

Para efetuar a busca pelos participantes, foram realizados acessos ao site do CNES e 

busca na aba “Relatórios” e “Ocupações”. Em seguida, foi inserida a opção “Alagoas” no 

campo “Estado”, o campo “Município” não foi preenchido, uma vez que o relatório seria de 

nível estadual. Na opção “Ocupação”, optou-se fazer a busca por “CBO” – Classificação 

Brasileira de Ocupações – uma vez que se deseja listar os profissionais registrados por cada 

município, e procurar a opção 2241E1, que é o código atribuído ao Profissional de Educação 

Física na Saúde. No campo “Competência” foi escolhida a opção “102019”, referente ao mês 

que antecedeu a coleta de dados. 

Considerando o resultado da busca, foi possível identificar 217 PEF atuando na AB e 

atenção especializada em Alagoas. Identificar os serviços onde estes profissionais atuam, de 

forma manual e individualizada no CNES foi a maior dificuldade do processo de amostragem, 

uma vez que o relatório fornecido é baseado apenas na CBO. Após a exclusão dos profissionais 

que atuavam em serviços que não fazem parte da atenção primária em saúde, a população deste 

estudo foi de 191 PEF (BRASIL, 2019). 

No sentido de representar no estudo a organização territorial regionalizada adotada no 

estado, optou-se pela utilização da técnica de amostragem estratificada probabilística 

proporcional, de modo que o número de elementos que compõe a amostra é proporcional ao 

número de elementos existentes no estrato. Justifica-se o uso deste tipo de amostra a produção 

de estimativas mais precisas para cada estrato (BUSSAB, W; BOLFARINE, H, 2005). Deste 

modo, cada estrato foi representado por uma região de saúde, oportunizando maior 

representatividade da amostra. Para definir a amostra estratificada por região de saúde, foi 

necessário identificar a população total de cada estrato, a partir do seguinte cálculo: Amostra 

estratificada = população por estrato / população total x amostra total. 

Através do cálculo amostral, que considerou 5% de erro e 95% de nível de confiança, 

foi constatado que a amostra representativa da população do estudo é de 128 PEF. A tabela 1 
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apresenta a distribuição dos participantes considerando a amostra probabilística por estrato, ou 

seja, por região de saúde (RS) 

Tabela 1 – Frequência absoluta e relativa da população e da amostra estratificada por Região 
de Saúde (RS). 

ESTRATO REGIÃO DE 

SAÚDE(RS) 

POPULAÇÃO  AMOSTRA 

n % n % 

 

1 1ª RS* 46 24,1 31 25 

2 2ª RS 16 8,4 11 7,3 

3 3ª RS 14 7,3 9 7,3 

4 4ª RS 13 6,8 9 5,6 

5 5ª RS 21 11 14 11,3 

6 6ª RS 11 5,8 7 5,6 

7 7ª RS 34 17,7 23 18,5 

8 8ª RS 11 5,8 7 5,6 

9 9ª RS 19 10 13 11,3 

10 10ª RS 6 3,1 4 2,4 

 Total 191 100 128 100 

FONTE: Próprio autor.  

*RS: Região de saúde. 

Mesmo após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 4 

participantes não devolveram o instrumento, 3 não atendiam os critérios de inclusão (não eram 

profissionais de educação física, pois não possuíam nível superior) e 1 não respondeu 

corretamente o questionário, deixando vários campos sem resposta. Nestes casos, todos tiveram 

a participação no estudo invalidadas. Deste modo, a amostra desse estudo correspondeu a 120 

respondentes. O fluxograma a seguir (figura 3) detalha o percurso de identificação da população 

e da amostra, bem como representa o comportamento dessa amostra durante a coleta de dados.
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Figura 3 – Fluxograma do detalhamento do processo de definição da amostra e de organização 
durante a coleta de dados 

 

FONTE: Próprio autor. 

2.4.3.1 Critérios de inclusão 

Foram considerados enquadrados nos critérios de inclusão: PEF que atuem em 

programas de promoção da atividade física vinculadas à AB de Alagoas e que estejam 

devidamente cadastrados no CNES. 

2.4.3.2 Critérios de exclusão 

Foram considerados enquadrados nos critérios de exclusão os profissionais que 

preencham o instrumento de forma incorreta. 

2.4.4 Instrumento 

Como instrumento de medida, utilizou-se o “Questionário para Avaliação de 

Intervenções para a Promoção da Atividade Física na Atenção Básica à Saúde – Versão para 

Profissionais” (anexo 1), produzido juntamente com outras três versões (para usuários, para 

gestores dos programas e para medidas do ambiente e da atividade) pelo Grupo de Pesquisa 

em Estilos de Vida e Saúde (GPES) da Escola Superior de Educação Física da Universidade 

Pernambuco (BARROS et al., 2016).  

A versão para profissionais trata-se de um questionário estruturado com 20 páginas, 

auto aplicado e direcionado aos profissionais de saúde que atuam na promoção de atividade 

física na AB. O mesmo foi construído e validado em quatro fases: construção de matrizes 
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analíticas, validade de face de conteúdo, estudo piloto e análise de reprodutibilidade e 

confiabilidade (teste/reteste). O instrumento apresenta ao respondente possibilidades de 

respostas objetivas, abertas e em escala likert. A utilização deste questionário permite ao 

profissional uma auto avaliação quanto às informações sócio demográficas, quanto às suas 

características de formação (inicial, continuada e permanente) e quanto às competências para 

atuação (conhecimentos, habilidades e atitudes), oferecendo subsídios para a caracterização 

dos PEF (BARROS et al., 2016). 

 

2.4.5 Variáveis 

As variáveis analisadas no estudo estão agrupadas de acordo com dois componentes 

presentes no instrumento: Caracterização do respondente (englobando as dimensões: sócio 

demográfica, formação inicial, atuação profissional e formação continuada e permanente) e 

Análise das competências (conhecimentos, habilidades e atitudes), conforme apresentado no 

quadro 2. 

Quadro 2 – Apresentação das variáveis analisadas  

COMPONENTE DIMENSÃO VARIÁVEIS UTILIZADAS 

Caracterização do 

respondente 

1- Sociodemográfica - Sexo, faixa etária, escolaridade, raça e renda. 

2- Formação inicial - Área de formação inicial, modalidade da 

formação, participação em programas de 

integração ensino-serviço, experiências 

acadêmicas relacionadas à AB. 

3 – Atuação Profissional - Tempo de experiência nos serviços de saúde, 

utilização de ferramentas de trabalho na AB, 

práticas direcionadas para grupos específicos. 

4 - Formação continuada 

e permanente 

- Participação em cursos de pós graduação, 

participação em cursos, eventos ou 

capacitações. 
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Análise de 

competências 

 

1- Conhecimentos - Níveis de conhecimento sobre recomendação, 

benefícios da atividade física e atividade física 

de lazer para grupos populacionais; 

-Níveis de conhecimentos sobre abordagens e 

ferramentas para promoção da atividade física 

na AB. 

2 – Habilidades - Níveis de habilidades para atuar em 

monitoramento e avaliação, planejamento de 

intervenções, aconselhamento; 

- Níveis de habilidades para atuar na prescrição 

e supervisão de atividade física para grupos 

específicos; 

- Níveis de habilidades para realizar apoio 

matricial para outros profissionais; 

- Níveis de habilidades para dialogar com a 

gestão. 

3 – Atitudes - Níveis de demonstração de autocontrole, 

flexibilidade, criatividade, alteridade; 

- Níveis de valorização das relações 

humanizadas; 

- Níveis de capacidade de delegar e mobilizar 

outros profissionais. 

Fonte:(OLIVEIRA; BRITO; TASSITANO, 2016) 

2.3.6 Coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SESAU), 

através da Gerência de Atenção Primária do Estado de Alagoas e de referências técnicas 

estaduais do NASF AB e das Academias da Saúde.  Foi encaminhado ofício para a SESAU 

apresentando o estudo, seus objetivos, características e procedimentos metodológicos. Por 

meio da comunicação com este órgão, representado pelas referências técnicas estaduais dos 

programas, foi proposta a realização de dois eventos denominados “Encontros de Profissionais 

de Educação Física da Atenção Básica de Alagoas”, (um em cada sede da macrorregião 

correspondente: Arapiraca e Maceió), todos os profissionais dos 102 municípios foram 

convidados. 
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Os encontros ocorreram respectivamente nos dias 21 (em Arapiraca com municípios 

da 2ª macrorregião) e 26 (em Maceió, com municípios da 1ª macrorregião), de novembro de 

2019. A programação foi elaborada em conjunto com os profissionais da referência técnica do 

NASF AB e do PAS da SESAU, envolvendo além da apresentação da pesquisa e da coleta de 

dados, atividades de orientação para o processo de trabalho dos PEF e de estímulo à reflexão e 

reorientação de sua prática na AB. Ressalta-se que a coleta ocorreu antes da programação, 

evitando que o conteúdo da programação do evento interferisse nas respostas, uma vez que o 

teor da programação estava diretamente relacionado com as variáveis discutidas neste estudo. 

Nestes encontros, os PEF presentes (n=85) foram apresentados à pesquisa e aqueles 

que aceitaram participar do estudo (n=83) preencheram inicialmente os TCLE (APÊNDICE 

A). Após a coleta dos termos, cada participante recebeu um envelope contendo o instrumento, 

que foi respondido e devolvido. Na capa do envelope, foi solicitado que o respondente 

marcasse a região de saúde onde realiza suas atividades, porém não possuía identificação do 

profissional. 

Ao identificar que o número de entrevistados não foi suficiente para atingir a amostra 

prevista (n=76), foi necessário planejar uma segunda estratégia de coleta de dados, desde que 

a mesma garantisse a manutenção das principais características da primeira coleta, à saber: 

recebimento de informações sobre a pesquisa, preenchimento e assinatura do TCLE impresso, 

preenchimento da capa do envelope e do instrumento impresso. 

A estratégia adotada em segundo plano foi realizar a busca ativa destes profissionais, 

após solicitar à SESAU o contato telefônico dos profissionais que não compareceram aos 

encontros (n=106). A lista foi organizada por regiões de saúde, dispondo de nome e número de 

telefone móvel. Para garantir o caráter probabilístico previsto pelo processo de amostragem 

adotado no estudo, o contato foi realizado pela pesquisadora principal, por mensagem de 

aplicativo encaminhada a todos os componentes da lista. As mensagens encaminhadas 

continham as principais informações da pesquisa e o questionamento sobre a disponibilidade 

do mesmo para participar o estudo.  

Àqueles profissionais que responderam a mensagem e se mostraram favoráveis à 

participação na pesquisa (n=45), foi solicitado o endereço de maior comodidade para entrega 

e resgate do envelope contendo o instrumento e o TCLE. Em alguns casos, foram necessárias 

articulações por ligação telefônica para esclarecimentos de dúvida ou articulação da entrega e 

devolução do instrumento. Esta busca ativa se tornou a fase mais desafiadora não apenas da 

coleta de dados, mas de toda a pesquisa, por demandar um cuidado específico de garantir que 
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as condições da coleta anterior fossem mantidas e por requerer um processo cuidadoso de envio 

e resgate de documentos para outros municípios do estado.  

Salienta-se que em ambas as estratégias de coleta toda a despesa e reponsabilidade 

pela logística dos encontros e de entrega e devolução dos envelopes ocorreu por parte da 

pesquisadora principal, sem que fosse gerado nenhum tipo de ônus ou desconforto ao 

entrevistado. 

2.4.7 Tabulação e análise de dados 

A tabulação dos dados obtidos foi realizada através do software Epidata®. As 

planilhas de tabulação foram posteriormente convertidas em arquivos do software Microsoft 

Office Excel®, tornando-os compatíveis para a realização da análise dos dados, executada 

através programa estatístico SPSS® (Versão 22). Foram aplicados procedimentos descritivos 

e inferenciais, considerando o valor de significância de p < 0,05. 

Foram utilizados procedimentos descritivos na determinação da frequência absoluta e 

relativa para análise das seguintes variáveis: dimensão sócio demográfica, formação inicial, 

tempo de atuação, formação continuada, educação permanente e nível de conhecimento, 

habilidade e atitude sobre abordagens e ferramentas para promoção da atividade física na AB. 

Para as análises inferenciais, foi aplicado o teste do qui-quadrado (x²) de independência 

para comparar as distribuições das variáveis independentes sócio demográficas, formação 

inicial, atuação profissional, formação continuada e permanente. Para as categorias de variável 

que apresentaram frequência relativa menor ou igual a 10%, foram aglutinadas à categoria mais 

próxima ou com distribuição semelhante, como estado civil (casado, divorciado ou viúvo), 

número de filhos (0 ou 1 filho e 2 ou mais filhos), cor (Branca, parda/mestiça e Preta, amarela 

ou indígena), ano de conclusão de curso (Até 2010, ente 2011 e 2015 e entre 2016 e 2019), 

renda bruta (Até 4 salários mínimos e > 4 salários mínimos). Em relação às atividades 

desempenhadas na atuação profissional, as categorias “não”, “não sei” e “não se aplica” foram 

unidas na categoria “não”. 

Nas questões de Formação Inicial, as respostas “não”, “não lembro” e “essa atividade 

não foi oferecida” foram unidas em única categoria: “não”. 

Nas questões de Formação Continuada, adotamos a categorização utilizada por Oliveira 

(2016) em estudo que utilizou o mesmo instrumento, onde as respostas “discordo 

inteiramente”, “discordo parcialmente” e “nunca participei”, foram unidas na categoria 

“discordo ou não participei”; e as respostas “concordo parcialmente” e “concordo 

inteiramente”, foram unidas na categoria “concordo”. 
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Para as questões de nível percebido de conhecimentos sobre abordagens e ferramentas 

para promoção da atividade física na Atenção Básica, habilidades e atitudes, as respostas 

“muito baixo”, “baixo” e “médio” foram unidas na categoria “insatisfatório” e as respostas 

“alto” e “muito alto” foram unidas na categoria “satisfatório”. 

A medida de associação usada para inferir potenciais associações entre variáveis 

sociodemográficas e de autopercepção de competências e autopercepção de competências e de 

formação inicial e continuada foi a razão de prevalência (RP) e o intervalo de confiança de 

95% (IC95%). As variáveis sociodemográficas e de formação inicial foram associadas às 

variáveis de autopercepção de competências com maior grau de resposta (alto e muito 

alto/satisfatório). Para a realização da inferências, algumas variáveis que possuíam mais de 

duas categorias foram ajustadas.  A variável “idade” teve suas categorias “até 30 anos”, “entre 

30 a 40 anos” e “> 40 anos” foram unidas em “até 35 anos” e “> 35 anos”. A variável “ano de 

conclusão” teve suas categorias “até 2010”, “entre 2011 e 2015” e “entre 2016 e 2019” 

transformadas em “até 2010” e “entre 2011 e 2019”. A figura 4 detalha as variáveis e as análises 

realizadas 

Figura 4 – Apresentação das variáveis de estudo e respectivas análises descritivas e inferenciais 

 
Fonte: Próprio autor.  

2.4.8 Considerações éticas 

Após submissão da pesquisa à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL, o estudo foi aprovado 

mediante Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – CAAE 14772719.9.000.5011 
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(Parecer consubstanciado do CEP 3.478.753). A participação dos sujeitos foi voluntária e 

ocorreu mediante a assinatura do TCLE e a coleta de dados somente teve início após a 

aprovação do CEP.
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2.5 RESULTADOS 

O total de respondentes neste estudo foi 128 PEF, porém foram consideradas válidas 

120 respostas, uma vez que foram contabilizadas 8 perdas pelos seguintes motivos: não 

devolução do instrumento (n=4), preenchimento realizado por respondente sem formação 

superior em Educação Física (n=3) e preenchimento incorreto (n=1). 

 

2.5.1 Características sociodemográficas dos PEF que atuam na AB em Alagoas 

A maioria da amostra é representada pelo sexo masculino (62,5%; p=0,006) com média 

de idade de 34,4 anos (DP± 7,0). Quanto à escolaridade, não houve diferença significativa 

(p=0855) entre PEF com formação em nível de pós graduação (50,8%) e de graduação (49,2%). 

Outras informações sociodemográficas sobre os respondentes podem ser analisadas na tabela 

2. 

 
Tabela 2 – Características sócio demográficas da amostra (n = 120) expressas em frequência 
relativa, absoluta e intervalo de confiança de 95% (IC 95%) 
Variáveis n % IC 95% X2 P 
Sexo      

Masculino 74 62,5 50,6 - 72,7 
1,364 0,006* 

Feminino 45 37,5 23,4 - 51,6 
Faixa Etária      

Até 30 anos 34 28,3 13,2 - 43,5 
35,150 < 0,001* Entre 30 e 40 anos 69 57,5 45,8 - 69,2 

> 40 anos 17 14,2 2,4 - 25,9 
Escolaridade      

Graduação 59 49,2 36,4 - 61,9 
0,033 0,855 

Pós-Graduação 61 50,8 38,3 - 63,4 
Renda Bruta na ABS      

Até 4 SM 102 85,0 78,1 - 91,9 
58,800 < 0,001* 

> 4 SM 18 15,0 1,5 - 28,5 
Estado Civil      

Solteiro (a) 39 32,5 17,8 - 47,2 
14,700 < 0,001* 

Casado, divorciado ou viúvo (a) 81 67,5 57,3 - 77,7 
Nº de filhos      

0 ou 1 filho 84 70,0 60,2 - 79,8 
19,200 < 0,001* 

2 ou mais filhos 36 30,0 15,0 - 45,0 
Cor      

Branca 29 24,2 8,6 - 39,7 
25,550 < 0,001* Preta, amarela ou indígena 25 20,8 4,9 - 36,7 

Parda/Mestiça 66 55,0 43,,0 - 67,0 
Legenda: X2: teste qui-quadrado; SM: salários mínimos (valor vigente de R$ 998,00); * p < 0,05. 
Fonte: Próprio autor.
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2.5.2 Características de formação e atuação dos PEF que atuam na AB de Alagoas 

2.5.2.1 Característica de formação 

Quanto à sua formação inicial, 39,2% dos respondentes são graduados na modalidade 

Licenciatura Plena apresentando diferença significativa perante as demais (p=0,005), enquanto 

que 20,8% na modalidade Bacharelado, 20% na modalidade Licenciatura e 20% possuem as 

duas graduações (Licenciatura e Bacharelado). A maioria dos PEF concluiu sua graduação na 

modalidade presencial (95%; p<0,001) e são egressos de instituições privadas com ou sem fins 

lucrativos (62,5%; p<0,001).  

 
Tabela 3 – Características sobre a formação inicial dos participantes (n = 120) expressas em 
frequência relativa, absoluta e intervalo de confiança de 95% (IC 95%). 

Variáveis n % IC 95% X2 P 

Ano de conclusão de curso      

Até 2010 47 39,2 25,2 - 53,2 
2,852 0,241 Entre 2011 e 2015 41 34,2 19,7 - 48,7 

Entre 2016 e 2019 32 26,7 11,4 - 42,0 

Dependência administrativa      

Pública Federal 32 26,7 11,4 - 42,0 
26,133 < 0,001* 

Privada com e sem fins lucrativos 88 73,3 64,1 - 82,5 
Tipo de IES      

Faculdade 75 62,5 51,5 - 73,5 
7,500 0,006* Universidade, Centro Universitário  

ou IF 
45 37,5 23,4 - 51,6 

Legenda: IF: Instituto Federal; X2: teste qui-quadrado; * p < 0,05. 
Fonte: Próprio autor. 
 

Através da análise das respostas sobre a participação em experiências na AB durante a 

graduação, percebe-se que a maioria dos PEF não vivenciou tais experiências durante a 

formação inicial. Os resultados apontam ainda que a maioria não realizou estágio curricular 

(69,2%; p<0,001)) nem extracurricular (76,7%; p<0,001) na AB, não vivenciou experiências 

de educação interprofissional em saúde através do PET- Saúde (90,8%; p<0,001) ou do PRÓ- 

Saúde (92,5%; p<0,001) e não participou de programas e projetos de extensão e pesquisa 

relacionados à AB (81,7%; p<0,001)). 

Em relação à dimensão de formação continuada e educação continuada, os PEF foram 

questionados se possuíam cursos de pós graduação concluídos ou em andamento. Neste caso, 

70% dos respondentes informaram cursar ou estar cursando pós graduação Lato Sensu 

(especialização) caracterizando portanto uma diferença significativa (p<0,001) em relação às 

demais modalidades, conforme os resultados: e 3,3% referiram a modalidade de Residência 
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Multiprofissional. Os demais referiram mestrado (6,7%) e doutorado (2,5%) concluídos ou em 

andamento.  

Quanto à educação permanente, em relação à participação dos respondentes em cursos, 

eventos ou capacitações nos últimos 12 meses, 50% (p<0,001) afirma ter participado de 1 a 2 

cursos na área da AF e 60% (p<0,001) concordam que estes cursos tiveram impacto na sua 

atuação profissional. Ao serem questionados sobre cursos em outras áreas, 41,3% (p<0,001) 

responderam ter participado de 3 ou mais cursos e 55% (p<0,001) concordam que estes tiveram 

impacto na sua atuação. Sobre o grau de motivação para participar de cursos, eventos ou 

capacitações os respondentes informaram se sentir motivados para cursos de promoção de AF 

(93,7%; p<0,001)), de efeitos da atividade física na saúde (95%; p<0,001)) e de medidas da 

atividade física (95,8%; p<0,001).  

2.5.2.2 Características de atuação 

A média do tempo de experiência geral de trabalho na área da EF é de 8,8 (DP± 6,7), e 

na AB a média de tempo de atuação na AB é de 4,9 anos (DP± 4,8). Quanto à carga horária 

total de trabalho destes profissionais, a média é de 43,1 horas semanais (DP± 14,9). Em sua 

maioria, os respondentes possuem 2 vínculos empregatícios (55%; p<0,001) e em relação ao 

vínculo de atuação na AB, foi identificado diferença significativa para o vínculo por contrato 

temporário (76,7%; p<0,001). 

Em relação ao desenvolvimento de atividades no cotidiano da prática profissional, 

72,5% (p<0,001) afirmam realizar atividades de apoio matricial e 65,5% (p<0,006) afirmam 

incluir a elaboração de Projeto Terapêutico Singular em suas práticas. Quando questionados 

sobre a realização de AF para grupos específicos, a maioria afirma que realiza AF para estes 

grupos, exceto para pessoas com doenças transmissíveis (78,3%; p<0,001). Informações 

adicionais sobre a prática profissional dos respondentes podem ser conferidas na tabela 4.
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Tabela 4 – Desenvolvimento de atividades na prática profissional dos participantes (n = 120) 
expressas em frequência relativa, absoluta e intervalo de confiança de 95% (IC 95%). 
Variáveis N % IC 95% X2 p 
Atividades de apoio matricial           

Sim 87 72,5 63,1 - 81,9 
24,300 < 0,001* 

Não 33 27,5 12,3 - 42,7 
Atividades multiprofissionais      

Sim 111 92,5 87,6 - 97,4 
86,700 < 0,001* 

Não 9 7,5  -9,7 - 24,7 
Projeto Terapêutico Singular      

Sim 75 65,5 55,0 - 76,0 
7,500 0,006* 

Não 45 37,5 23,4 - 51,6 
Projeto Saúde no Território      

Sim 80 66,7 56,4 - 77,0 
13,333 < 0,001* 

Não 40 33,3 18,7 - 47,9 
Atividades de educação em saúde      

Sim 117 97,5 94,7 - 100,3 
108,300 < 0,001* 

Não 3 2,5  -15,2 - 20,2 
Atividades físicas para gestantes      

Sim 81 67,5 57,3 - 77,7 
14,700 < 0,001* 

Não 39 32,5 17,8 - 47,2 
Atividades físicas para crianças      

Sim 89 74,2 65,1 - 83,3 
28,033 < 0,001* 

Não 31 25,8 10,4 - 41,2 
Atividades físicas para adolescentes      

Sim 98 81,7 74,0 - 89,4 
48,133 < 0,001* 

Não 22 18,3 2,1 - 34,5 
Atividades físicas para adultos      

Sim 117 97,5 94,7 - 100,3 
108,300 < 0,001* 

Não 3 2,5  -15,2 - 20,2 
Atividades físicas para idosos      

Sim 116 96,7 93,4 - 100,00 
107,303 < 0,001* 

Não 4 3,3  -14,3 - 20,9 
Atividades físicas para pessoas com 
doenças e agravos não transmissíveis   

 
  

Sim 111 92,5 87,6 - 97,4 
86,700 < 0,001* 

Não 9 7,2  -10,0 - 24,4 
Atividades físicas para pessoas com 
doenças transmissíveis   

 
  

Sim 26 21,7 5,9 - 37,5 
38,533 < 0,001* 

Não 94 78,3 70,0 - 86,6 
Atividades físicas para pessoas com 
deficiências   

 
  

Sim 71 59,2 47,8 - 70,6 
4,033 0,045* 

Não 49 40,8 27,0 - 54,6 
Legenda: X2: teste qui-quadrado; * p < 0,005. 
Fonte: Próprio autor.
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2.5.3 Níveis de competências percebido dos PEF que atuam na AB de Alagoas 

2.5.3.1 Níveis de conhecimento percebido 

Em relação ao conhecimento sobre AF para os grupos populacionais, diferenças 

significativas foram observadas nas questões relativas a AF para gestantes. Embora 65% 

(p<0,001) dos PEF tenham informado que possuem nível de conhecimento satisfatório sobre os 

benefícios da AF para gestantes, 61,7% (p=0,011) percebem-se com conhecimento 

insatisfatório sobre as recomendações de AF para este mesmo público. 

Quando questionados sobre as recomendações para pré-escolares, apesar de não ter se 

evidenciado uma diferença significativa na análise (p=0,273), 55% dos PEF referem nível 

conhecimento insatisfatório, e quando o público trata de crianças, as respostas se equiparam 

entre nível satisfatório (55,8%) e insatisfatório (44,2%).  

Verificou-se ainda diferença significativa para níveis de conhecimento insatisfatórios 

tanto sobre os benefícios da atividade para pessoas com doenças transmissíveis (71,7%; 

p<0,001) como para pessoas com transtornos mentais (61,7%; p=0,011). Para pessoas com 

deficiência, embora não tenha se verificado uma diferença significativa, os resultados entre 

satisfatório (56,7%) e insatisfatório (43,3%) se equiparam (p=0,144). Entre os demais grupos 

populacionais (gestantes, pré-escolares, crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com 

DCNT) os níveis de conhecimento dos PEF sobre os benefícios da prática de AF foram 

considerados satisfatórios. 

Quando os profissionais foram questionados a respeito dos conhecimentos sobre 

abordagens e ferramentas para a promoção da atividade física na AB, foram constatadas 

respostas que indicam nível insatisfatório para as seguintes abordagens: comportamentais e 

sociais (65%; p=0,001), de monitoramento/avaliação das intervenções (61,7%; p=0,011), de 

ações intersetoriais e mobilização de parceiros para promoção AF (60%; p=0,028). Os demais 

resultados podem analisados na tabela 5.
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Tabela 5 - Conhecimento sobre abordagens e ferramentas para promoção da atividade física. 
Respostas dos participantes (n = 120) para a pergunta: "Como o(a) senhor(a) classifica seu 
nível de conhecimento sobre promoção da atividade física no SUS, mais especificamente 
sobre..." expressas em frequência relativa, absoluta e intervalo de confiança de 95% (IC 95%). 

Variáveis n % IC 95% X2 p 
Abordagens de comunicação, 
informação e educação     

    

Insatisfatório 67 55,8 43,9 - 67,7 
1,633 0,201 

Satisfatório 53 44,2 30,8 - 57,6 
Abordagens comportamentais e 
sociais   

 
  

Insatisfatório 78 65,0 54,4 - 75,6 
10,800 0,001* 

Satisfatório 42 35,0 20,6 - 49,4 
Monitoramento/avaliação das 
intervenções   

 
  

Insatisfatório 74 61,7 50,6 - 72,8 
6,533 0,011* 

Satisfatório 46 38,3 24,2 - 52,4 
Métodos e instrumentos para 
medida da AF   

 
  

Insatisfatório 57 47,5 34,5 - 60,5 0,300 0,584 
Satisfatório 63 52,5 40,2 - 64,8 

Ações em AF na rede básica de 
saúde e na comunidade  

 
  

Insatisfatório 53 44,2 30,8 - 57,6 
1,633 0,201 

Satisfatório 67 55,8 43,9 - 67,7 
Ações intersetoriais e mobilização de 
parceiros para promoção da AF  

  

Insatisfatório 72 60,0 48,7 - 71,3 
4,800 0,028* 

Satisfatório 48 40,0 26,1 - 53,9 
Normas e regulamentos acerca da 
AF como estratégia para promoção 
de saúde no SUS  

Insatisfatório 70 58,3 46,7 - 69,9 
3,333 0,068 

Satisfatório 50 41,7 28,0 - 55,4 
Legenda: AF: atividades físicas; SUS: Sistema Único de Saúde; X2: teste qui-quadrado; * p < 0,05. 
Fonte: Próprio autor 

 

2.5.3.2 Níveis de habilidade autopercebida 

No que diz respeito às habilidades, a maioria dos PEF relatou que possui níveis 

satisfatórios de habilidades para realizar ações/atividades estratégicas de promoção da AF na 

AB, exceto nas ações de avaliação e monitoramento, onde foram identificados valores 

equiparados (p=0,715) entre nível de habilidade insatisfatório (51,7%) e nível de habilidade 

satisfatório para atuação em ações de avaliação e monitoramento (48,3%). O mesmo ocorreu 
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com a variável referente à ações de planejamento de intervenções, conforme demonstra a tabela 

6. 

Tabela 6 – Níveis de habilidade autopercebida para atuação na AB expressas em frequência 
relativa, absoluta e intervalo de confiança de 95% (IC 95%) 

Variáveis n % IC 95% X2 p 

Atuar em ações de avaliação e monitoramento           

Insatisfatório 62 51,7 39,3 - 64,1 
0,133 0,715 

Satisfatório 58 48,3 35,4 - 61,2 
Atuar em ações de planejamento de 
intervenções   

  

Insatisfatório 58 48,3 35,4 - 61,2 
0,133 0,715 

Satisfatório 62 51,7 39,3 - 64,1 
Aconselhar usuários sobre a importância da 
prática de AF   

  

Insatisfatório 12 10,0  -7,0 - 27,0 
76,800 < 0,001* 

Satisfatório 108 90,0 84,3 - 95,7 
Prescrever uma sessão de exercício físico para  
grupos específicos  

  

Insatisfatório 38 31,7 16,9 - 46,5 
16,133 < 0,001* 

Satisfatório 82 68,3 58,2 - 78,4 
Supervisionar grupos específicos que 
participam de AF   

  

Insatisfatório 29 24,2 8,6 - 39,8 
32,033 < 0,001* 

Satisfatório 91 75,8 67,0 - 84,6 
Realizar apoio matricial para profissionais de  
saúde sobre os benefícios da AF   

Insatisfatório 48 40,0 26,1 - 53,9 
5,252 0,022* 

Satisfatório 72 60,0 48,7 - 71,3 
Desenvolver ações de promoção de AF  
articulado os demais profissionais de saúde   

Insatisfatório 31 25,8 10,4 - 41,2 
28,033 < 0,001* 

Satisfatório 89 74,2 65,1 - 83,3 
Desenvolver ações de promoção de AF de  
acordo com a realidade local  

  

Insatisfatório 29 24,2 8,6 - 39,8 
32,033 < 0,001* 

Satisfatório 91 75,8 67,0 - 84,6 
Dialogar com gestor sobre ações que 
potencializem  promoção da AF  

  

Insatisfatório 48 40,0 26,1 - 53,9 
4,800 0,028* 

Satisfatório 72 60,0 48,7 - 71,3 
Legenda: AF: atividades físicas; X2: teste qui-quadrado; * p < 0,05. 
Fonte: Próprio autor 
 
2.5.3.3 Níveis de atitude autopercebida 

Na dimensão que analisa as atitudes, as respostas referentes à níveis satisfatórios e 

insatisfatórios se equiparam nas variáveis que avaliam a capacidade de demonstrar flexibilidade 
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diante da complexidade e variabilidade da atuação do profissional no contexto da AB (p=0,068) 

e de capacidade de delegar tarefas e mobilizar outros profissionais em torno de projetos de 

interesse da AB (p=0,361). Nas demais variáveis, os níveis de atitude percebidas foram 

satisfatórios, como demonstra a tabela 7. 

Tabela 7 – Níveis de atitude autopercebida expressas em frequência relativa, absoluta e 
intervalo de confiança de 95% (IC 95%) 

Variáveis n % IC 95% X2 p 
Demonstrar autocontrole na realização de 
atividades em equipes multiprofissionais 

    

Insatisfatório 32 26,7 11,4 - 42,0 
26,133 < 0,001* 

Satisfatório 88 73,3 64,1 - 82,5 
Demonstrar flexibilidade diante da 
complexidade e variabilidade da atuação 
profissional no contexto da AB 

Insatisfatório 50 41,7 28,0 - 55,4 
3,333 0,068 

Satisfatório 70 58,3 46,7 - 69,9 
Demonstrar criatividade diante da 
complexidade e variabilidade da atuação 
profissional no contexto da AB 

Insatisfatório 39 32,5 17,8 - 47,2 
14,700 < 0,001* 

Satisfatório 81 67,5 57,3 - 77,7 
Demonstrar alteridade nas relações com os 
usuários e com os demais profissionais da 
saúde 

 

Insatisfatório 24 20 4,0 - 36,0 
43,200 < 0,001* 

Satisfatório 96 80 72,0 - 88,0 
Valorizar a importância das relações 
humanizadas nos serviços de saúde   

Insatisfatório 19 15,8 0,6 - 31,0 
56,033 < 0,001* 

Satisfatório 101 84,2 77,1 - 91,3 
Ser capaz de delegar tarefas e mobilizar 
outros profissionais em torno de projetos de 
interesse da AB 

 Insatisfatório 55 45,8 32,6 - 59,0 
0,833 0,361 

Satisfatório 65 54,2 42,1 - 66,3 
Valorizar a prática de AF como estratégia de 
promoção da saúde    

Insatisfatório 18 15 1,5 - 28,5 
58,800 < 0,001* 

Satisfatório 102 85 78,1 - 91,9 
Legenda: AF: atividades físicas; SUS: Sistema Único de Saúde; X2: teste qui-quadrado; * p < 0,05. 
Fonte: Próprio autor 
 

2.5.4 Associação entre as características sociodemográficas e autopercepção de 

competências 

Quanto às variáveis sociodemográficas, foram identificadas diferenças significativas 

quando associadas às habilidades. Identificou-se que os PEF do sexo masculino percebem-se 
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tendo maior habilidade para prescrever exercícios para grupos especiais (RP=1,47; p=0,001) e 

que os PEF com mais de 35 anos percebem-se com maior habilidade para ações de avaliação 

e monitoramento (RP=1,60; p= 0,045). Perceberam-se também com maior habilidade para 

dialogar com os gestores sobre ações de promoção da AF (RP=1,31; p=0,005) e maior 

habilidade para supervisionar grupos específicos que praticam AF (RP=1,24; p=0,012) entre 

PEF que recebem até 4 salários mínimos. Profissionais solteiros se percebem mais hábeis para 

prescrição de exercícios para grupos específicos (RP= 2,11; p=0,025) e para supervisão de 

grupos específicos (RP=2,16; p=0,039). Os respondentes com nenhum ou 1 filho dizem 

apresentar maior habilidade para supervisionar grupos específico (RP=1,35; p=0,048). Não 

foram encontrados resultados significativos na associação de dados sociodemográficos e as 

variáveis referentes aos conhecimentos e atitudes. 

 

2.5.5 Associações entre formação e competências dos PEF que atuam na AB de Alagoas 

Foram encontradas associações significativas entre formação inicial e conhecimentos, 

habilidades e atitudes. 

Os profissionais formados até 2010 referem maiores níveis de habilidade para ações de 

avaliação e monitoramento e maior capacidade de valorizar a prática de AF como estratégia de 

promoção da saúde. Os PEF que concluíram sua graduação em instituições privadas se 

percebem com maiores níveis de habilidade para ações de promoção da AF de acordo com a 

realidade local e de mobilizar profissionais para projetos de interesse da AB. Além disso, os 

resultados apontam que a vivência de experiências na AB durante a graduação está relacionada 

a maior percepção de níveis satisfatórios de conhecimentos e de habilidades, conforme 

apresentado na tabela 8.
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Tabela 8 – Análise de associação a partir da razão de prevalência (RP) entre variáveis relacionadas a formação inicial com o desfecho a maior 
percepção de competência do sobre conhecimentos profissionais. 

Variáveis 
Conhecimento sobre abordagens 

comportamentais e sociais 

Conhecimento sobre 
monitoramento/avaliação das 

intervenções 

Conhecimento sobre instrumentos 
e métodos de medida da AF 

RP [IC 95%] P RP [IC 95%] p RP [IC 95%] p 
Estágio não obrigatório na ABS       

Sim 2,14 [1,12 - 4,06] 
0,010* 

2,48 [1,28 - 4,82] 
0,019* 

1,62 [0,82 - 3,23] 
0,151 

Não 0,77 [0,60 - 0,98] 0,74 [0,58 - 0,94] 0,86 [0,71 - 1,05] 
Experiência Curricular pontual 
na ABS       

Sim 1,32 [ 0,85 - 2,04] 
0,217 

1,60 [1.04 - 2,47] 
0,030* 

1,65 [1,03 - 2,64] 
0,036* 

Não 0,81 [0,58 - 1,14] 0,70 [0,50 - 0,99] 0,72 [0,53 - 0,97] 
Participação em projeto de IC 
relacionada à ABS       

Sim 1,85 [0,88 - 3,91] 
0,101 

3,44 [1,52 - 7,81] 
0,005* 

4,07 [1,46 - 11,31] 
0,020* 

Não 0,85 [0,70 - 1,05] 0,74 [0,60 - 0,92] 0,76 [0,64 - 0,91] 
Participação em projeto de 
extensão na ABS       

Sim 1,06 [0,48 - 2,32] 
0,880 

1,60 [0,76 - 3,40] 
0,215 

2,41 [1,01 - 5,74] 
0,030* 

Não 0,98 [0,82 - 1,18] 0,89 [0,74 - 1,07] 0,83 [0,70 - 0,98] 
Legenda: ABS: Atenção Básica à Saúde; IC: iniciação científica; AF: atividade física; * : teste qui-quadrado p < 0,05. 
Fonte: Próprio autor
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Ainda na dimensão de formação, ao analisar a associação das variáveis de formação, 

continuada e educação permanente com os maiores desfechos de competências, ficou evidente 

que a participação dos PEF em cursos, eventos ou capacitações, tanto na área da educação física 

como em outras áreas está associada a percepção de níveis satisfatórios de conhecimentos e de 

habilidades na promoção da AF na AB, conforme representam os resultados das tabelas 9 e 10.
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Tabela 9 – Análise de associação a partir da razão de prevalência (RP) entre variáveis relacionadas a formação continuada e educação permanente 
com o desfecho a maior percepção de competência de conhecimentos profissionais. 

Variáveis 

Conhecimento 
sobre abordagens 
de comunicação, 

informação e 
educação 

Conhecimento 
sobre abordagens 

comportamentais e 
sociais 

Conhecimento sobre 
monitoramento/avalia
ção das intervenções 

Conhecimento sobre 
instrumentos e 

métodos de medida 
da AF 

Conhecimento sobre 
ações de AF que 

acontecem na rede 
RBS e comunidade 

Conhecimento sobre 
normas da AF como 

estratégia de 
promoção da saúde 

no SUS 
RP [IC 
95%] p RP [IC 

95%] p RP [IC 95%] p RP [IC 
95%] P RP [IC 

95%] p RP [IC 
95%] p 

Cursos na 
área de AF 

                        

0 a 1 
0,68  

[0,50 - 0,92] 
0,007* 

0,84  
[0,62 - 1,13] 

0,239 

0,77  
[0,57 - 1,04] 

0,077 

0,64  
[0,48 - 0,84] 

0,001* 

0,73  
[0,56 - 0,95] 

0,022* 

0,75  
[0,56 - 1,01] 0,050* 

2 ou mais  
1,93  

[1,18 - 3,16] 
1,37  

[0,83 - 2,15] 
1,53  

[0,95 - 2,46] 
2,33  

[1,33 - 4,09] 
1,82  

[1,06 - 3,13] 
1,61  

[1,01 - 2,57] 

Cursos em 
outras áreas 

            

0 a 1 
0,57 

[0,39 - 0,83] 
0,001* 

0,63 
[0,42 - 0,94] 

0,013* 

0,68  
[0,47 - 0,99] 

0,032* 

0,77  
[0,56 - 1,07] 

0,124 

0,72 
 [0,52 - 0,99] 

0,045* 

0,68  
[0,47 - 0,97] 

0,027* 
2 ou mais 

1,92  
[1,27 - 2,92] 

1,65  
[1,12 - 2,44] 

1,54  
[1,04 - 2,29] 

1,37 
 [0,90 - 2,09] 

1,53  
[1,99 - 2,28] 

1,56  
[1,05 - 2,33] 

Legenda: AF: atividades físicas; SUS: Sistema Único de Saúde; X2: teste qui-quadrado; * p < 0,05.  
Fonte: Próprio autor
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Tabela 10 – Análise de associação a partir da razão de prevalência (RP) entre variáveis relacionadas à formação continuada e educação permanente 
com o desfecho a maior percepção de competência de habilidades profissionais. 

Variáveis 

Habilidade para atuar em 
ações de planejamento de 

intervenções 

Habilidade para aconselhar 
usuários sobre importância da 

prática de AF 

Habilidade para prescrever 
exercícios para grupos 

específicos 

Habilidade para supervisionar 
grupos específicos que praticam AF 

RP [IC 95%] P RP [IC 95%] p RP [IC 95%] p RP [IC 95%] p 

Cursos na área 
de AF 

                

0 a 1 0,63 [0,47 - 0,83] 
0,001* 

0,66 [0,53 - 0,83] 
0,036* 

0,61 [0,48 - 0,78] 
0,001* 

0,66 [0,52 - 0,83] 
0,004* 

2 ou mais  2,41 [1,37 - 4,23] 4,66 [1,70 - 30,93] 3,52 [1,50 - 8,23] 3,10 [1,21 - 7,95] 
Cursos em 
outras áreas 

        

0 a 1 0,63 [0,45 - 0,88] 
0,005* 

0,81 [0,53 - 1,26] 
0,426 

0,73 [0,53 - 0,99] 
0,059 

0,69 [0,51 - 0,94] 
0,039* 

2 ou mais  1,81 [1,17 - 2,82] 1,36 [0,59 - 3,11] 1,58 [0,94 - 2,65] 1,79 [10,5 - 3,25] 

Legenda: AF: atividades físicas; X2: teste qui-quadrado; * p < 0,05. 
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2.6 DISCUSSÃO 

Os dados sociodemográficos levantados neste estudo identificaram que a maioria dos 

PEF que atuam na AB de Alagoas são do sexo masculino, diferentemente dos resultados 

encontrados em estudo similar realizado com profissionais da AB de Pernambuco (OLIVEIRA, 

2016). O dado também se contrapõe a estudos que identificam que a força de trabalho em saúde 

no Brasil é iminentemente feminina. Deste modo, vale destacar sobre a importância da 

realização contínua de pesquisas em torno das diferenças e semelhanças de gênero no campo 

da saúde (WERMELINGER et al, 2010).Quanto à faixa etária da amostra, está situada entre 30 

e 40 anos, e coincide com a idade encontrada nos estudos de Coutinho (2011) e Oliveira (2016). 

Em sua maioria, os PEF possuem a formação em licenciatura plena e concluíram suas 

graduações até 2010. Apesar de ambas as resoluções que normatizam as graduações terem 

surgido a partir da necessidade de ajustar a formação para o trabalho nos ambientes escolar e 

não escolar, na prática, os currículos não apresentaram grandes mudanças para atender as 

demandas da saúde (FERREIRA et al., 2006; TOJAL, 2005). Deste modo, o aluno optava por 

cursar a licenciatura, uma vez que após a conclusão do curso, os profissionais conseguiam atuar 

no ambiente não escolar, o que ocorria por desconhecimento do empregador aliada a baixa 

fiscalização do conselho de classe. Ademais, pode-se também atribuir o resultado ao fato de 

que o bacharelado ainda não era frequentemente ofertado nas IES, sobretudo no interior do 

estado. 

O tipo de dependência administrativa mais comum entre as IES onde os PEF se 

graduaram é a privada. Este resultado também difere do resultado de Oliveira (2016), Lemos e 

colaboradores (2016) e Santos (2012) cujos respondentes, em sua maioria, são egressos de 

instituições públicas. Este resultado reforça a perspectiva da tendência crescente do ensino 

privado no Brasil e desperta a necessidade da compreensão da influência do lucro no modelo 

de ensino adotado por este tipo de instituição (SCHWARTZMAN; BROCK, 2005). 

Ainda em relação às características de formação inicial do público em questão, o estudo 

apontou que, em sua maioria, os PEF não participaram de experiências de educação 

interprofissional na AB. Pode-se atribuir este fato aos respondentes terem, em sua maioria 

concluído a graduação na rede privada de ensino, e as estratégias de integração ensino-serviço 

(PET-Saúde e PRÓ-Saúde) serem destinadas às IES públicas ou privadas sem fins lucrativos. 

Ainda assim, estudos comprovam que muitos cursos de formação, mesmo aqueles ofertados 
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por IES públicas, não tem ofertado experiências de integração ensino-serviço em seus 

currículos (ANJOS; DUARTE, 2009; LEMOS, et al 2016). 

Às IES, cabe garantir uma formação inicial em Educação Física que oportunize as 

práticas que integrem ensino-serviço, em consonância com as diretrizes de formação para saúde 

e alinhadas às respostas para as necessidades da população (ARAÚJO; DIAS; MELO, 2013). 

Inclusive, a OMS (2010) declara que uma força de trabalho colaborativa preparada para a 

prática integral em saúde é produto de uma graduação baseada em práticas interprofissionais 

que levem em conta as necessidades sociais e de saúde da população e a rede de serviços 

disponível, de modo que a conclusão de sua formação inicial se concretize como um momento 

de transição entre a educação e o local de trabalho. 

Considerando a evidência de que a formação profissional insuficiente se caracteriza 

como uma das principais barreiras para o desempenho das funções do PEF na AB (NOVAES 

et al, no prelo; ANJOS; DUARTE, 2009) a formação continuada se caracteriza como estratégia 

importante para minimização dos prejuízos causados por esta lacuna da formação inicial dos 

PEF (FALCI; BELISÁRIO, 2019; FONSECA et al., 2012).  

Neste sentido, o presente estudo destaca que a maioria dos PEF participam ou 

participaram de especialização, coincidindo assim com os achados de Santos (2012) e Rocha 

(2012). Este dado pode ser considerado uma das justificativas para que, mesmo sem 

experiências na AB quando graduandos, os PEF, participantes da presente pesquisa, tenham 

percebido suas competências para atuação na AB como satisfatórias. 

Uma outra possibilidade de desenvolvimento de competências para a atuação na AB é 

através das residências multiprofissionais, pois, estas favorecem a construção deste perfil e 

apresentam potencial para transformação das práticas de cuidado em saúde (NASCIMENTO; 

OLIVEIRA, 2010). Contudo, os resultados destacaram um baixo número de profissionais que 

reportaram a participação neste tipo de estratégia de formação continuada, confirmando assim 

o resultado encontrado em estudo realizado por Oliveira (2016). O baixo número de PEF com 

especialização do tipo residência pode ocorrer devido ao número reduzido de vagas 

disponibilizadas pelos programas para esta categoria profissional. 

No que se refere à educação permanente, a maioria dos profissionais relataram ter 

participado de atividades neste aspecto, tanto na área da Educação Física como em áreas 

diversas do conhecimento nos últimos 12 meses. Os PEF apresentaram também alto grau de 

motivação para participação em cursos, eventos ou capacitações no âmbito da promoção, das 
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medidas e dos efeitos da atividade física. Estes resultados parecem refletir um cenário favorável 

para que a gestão invista em ações de educação permanente com vistas às necessidades dos PEF 

para atuação na AB. Segundo a PNAB a responsabilidade de promover ações de educação 

permanente cabe às secretarias municipais e estaduais e ao Ministério da Saúde, pois essas 

ações são consideradas como partes constitutivas da qualificação das práticas de cuidado, de 

gestão e de participação popular (BRASIL, 2012). 

Em estudo similar, Rodrigues e colaboradores (2015) identificaram que a maioria dos 

PEF possuíam menos de 2 anos de experiência. Na presente pesquisa, os resultados indicam 

que os profissionais estão vinculados à AB há um tempo médio de 4,9 anos, e têm carga horária 

semanal superior a 40 horas. Em sua maioria, os PEF estão vinculados aos serviços de saúde 

por contrato temporário. Santos e colaboradores (2017) reportam que a permanência do 

profissional no serviço garante maior integração com as equipes apoiadas e com a comunidade, 

e acrescentam que o vínculo de trabalho estável pode ser considerado um possível facilitador 

ao bom desempenho das atividades do PEF. Resultados de uma revisão sobre a inserção do PEF 

na saúde pública indicam que a formalização da contratação destes profissionais por meio de 

concurso público ainda acontece de forma muito tímida, e que este processo depende da 

legitimação e da comprovação de sua capacidade e de suas ações no cenário do SUS (NEVES 

et al, 2015). 

Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 39 que versa sobre as ferramentas 

tecnológicas para o trabalho do NASF AB, o apoio matricial trata de um novo modo de se 

organizar para produzir saúde, caracterizado pela integração de profissionais de dois ou mais 

profissionais de diferentes equipes de saúde e diferentes núcleos de saberes, para resolver um 

problema de saúde de uma usuário, família ou território (BRASIL, 2014). 

Em relação ao desenvolvimento de atividades no cotidiano da prática profissional, a 

maioria afirma realizar atividades de apoio matricial. Porém, 40% dos respondentes classificam 

seu nível de habilidade para realizar apoio matricial sobre os benefícios da AF para outros 

profissionais da saúde como insatisfatório. Este resultado merece destaque, uma vez que a 

tônica do trabalho do NASF AB junto às demais equipes do território e da RAS é o apoio 

matricial. 

Esta evidência pode ser reflexo da falta de experiências de integração ensino-serviço na 

AB durante a graduação. Um estudo problematizou a atuação do PEF na AB com vistas ao 

apoio matricial e concluiu que as práticas são limitadas à prescrição de exercícios baseada na 
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aplicação de protocolos/procedimentos a partir das condições clínicas e, que se faz necessário 

ao profissional considerar toda estrutura da rede e o trabalho interprofissional, centrado no 

usuário em suas práticas de saúde (OLIVEIRA; WACHS, 2018).  

Ainda sobre as práxis de rotina do PEF, destaca-se a informação de que os participantes 

relataram que não realizam atividades para pessoas com doenças transmissíveis, assim como 

responderam ainda que seu nível de conhecimento percebido sobre os benefícios para este 

público é insatisfatório. Foram identificados ainda baixos níveis de conhecimentos sobre as 

recomendações de atividade física para gestantes, crianças pré-escolares, pessoas com 

transtorno mental, e mesmo não apresentando diferença significativa, percebeu-se um número 

considerável de profissionais que desconhecem as recomendações de AF para pessoas com 

DCNT e pessoas com deficiência. Este desfecho pode estar relacionado com as fragilidades na 

formação decorrentes da ausência da saúde pública como componente curricular. 

Ao que parece, os currículos dos cursos de EF continuam centrando o ensino no campo 

da iniciação esportiva, exercício físico, atividade física, escola/didática e academias de 

ginástica. (NEVES; ASSUMPÇÃO, 2017). Ao relatar sua experiência sobre o curso de 

bacharelado em Educação Física da USP, Florindo e colaboradores (2012) reportam que faz-se 

necessário a ampliação das práticas e discussões acerca da prescrição individualizada para 

intervenções comunitárias. Considerando as lacunas de formação já discutidas neste estudo, é 

possível apontar estes achados como pontos que devem ser incluídos em ações de educação 

permanente ou formação continuada para os PEF que já se encontram atuando na AB, seja por 

iniciativa do próprio profissional ou da gestão. 

No intuito fortalecer a formação para a saúde na área da Educação Física, Andrade e 

colaboradores (2014) apontam alguns desafios/sugestões para a implementação do currículo, 

dentre elas o aumento da concentração de disciplinas de Saúde Pública (Epidemiologia, 

Promoção da Saúde, Políticas Públicas de Saúde) contribuindo para a compreensão do 

determinantes sociais de saúde. Sugerem ainda estratégias que permitam ao discente o olhar 

ampliado sobre as opções de estágio, buscando a superação do foco na academia de ginástica 

como único ou principal espaço de trabalho, incluindo ainda um docente como supervisor de 

estágio, como ocorre em outros cursos da saúde e ampliar o estímulo aos trabalho multi e 

interprofissional. 

Os PEF atribuíram nível insatisfatório de conhecimento sobre as abordagens 

comportamentais e sociais, sobre monitoramento/avaliação das intervenções e para ações 
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intersetoriais e mobilização de parceiros para promoção da AF. Pode-se considerar que tais 

conhecimentos e as particularidades que os permeiam são pouco presentes à rotina comum deste 

profissional na sua formação e consequentemente em outras áreas de atuação. Neste sentido, 

Florindo e colaboradores (2012) recomendam que se faz necessário direcionar a ênfase da 

“formação centrada na avaliação física para a avaliação de ações, programas e políticas de 

promoção da atividade física. Assim, o entendimento de que a avaliação não deveria se 

concentrar somente na mensuração da aptidão física”. 

Quanto às habilidades, merece atenção o número considerável de profissionais que se 

percebem pouco hábeis para atuar em ações de avaliação e monitoramento e em ações de 

planejamento de intervenções. Outro dado importante é que 31,7% dos profissionais não se 

percebem hábeis o suficiente para prescrever exercício físico para grupos específicos. Por outro 

lado, a maioria deles apresentam nível de percepção satisfatório para aconselhar usuários sobre 

a importância da prática da AF. Carvalho e colaboradores (2017) afirmam que a participação 

do PEF na AB precisa crescer em abrangência e espectro, de modo a intervir em diferentes 

grupos populacionais e contribuir significativamente com a promoção da saúde.   

A dimensão de competências atitudinais, definidas por Feitosa e Nascimento (2003) 

como “competências não técnicas”, presumindo-se pois,  que os profissionais possuem 

capacidades que não dizem respeito especificamente à área ou campo de atuação, mas sim, 

características pessoais de se relacionar e de tomar decisões frente os desafios. Nesta 

perspectiva, os respondentes se reconhecem capazes de demonstrar alteridade nas relações com 

os usuários e com os demais profissionais da saúde, de valorizar a importância das relações 

humanizadas nos serviços de saúde, de valorizar a prática de AF como estratégia de promoção 

da saúde e de demonstrar autocontrole na realização de atividades em equipes 

multiprofissionais. Ainda assim, ressalta-se que 40% dos PEF se percebem com nível 

insatisfatório de capacidade de demonstrar criatividade diante da complexidade e variabilidade 

da atuação profissional no contexto da AB. 

Dentre os objetivos deste estudo está a verificação de associações entre as características 

sociodemográficas e autopercepção e características de formação e autopercepção de 

competências. Ao realizar as associações, identificou-se que, ser egresso da rede privada se 

caracterizou como um fator associado a níveis satisfatórios de habilidade percebida para ações 

de promoção da AF de acordo com a realidade local e de capacidade para mobilizar 

profissionais para projetos de interesse da AB. Os PEF do sexo masculino se percebem mais 

hábeis para prescrição de AF para grupos específicos e, indivíduos mais velhos se percebem 
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mais capazes de realizar ações de avaliação e monitoramento. Andrade e colaboradores (2014) 

destacam o fato de que profissionais com maior tempo de formação podem apresentar mais 

experiência para atuação num cenário tão complexo como o da saúde pública, em contrapartida, 

atentam para a possibilidade desse dado refletir o desinteresse de profissionais recém formados 

pela área. 

Profissionais formados até 2010 se percebem mais capazes de valorizar a prática de AF 

como estratégia de promoção da saúde e mais hábeis para ações de promoção da AF de acordo 

com a realidade local. A participação dos PEF em cursos na área de AF e em outras áreas 

apresentou associação com níveis satisfatórios de conhecimentos e de habilidades percebidas. 

A participação em estágio não obrigatório, a vivência de experiências curriculares 

pontuais e participação em projeto de extensão na AB foram identificadas como fatores 

associados a maior percepção de conhecimento. Ressalta-se que os PEF que participaram em 

projeto de iniciação científica relacionada à AB apresentaram proporção três vezes maior de 

alto conhecimento sobre monitoramento/avaliação das intervenções e quatro vezes maior 

conhecimento sobre instrumentos e métodos de medida da AF bem como maior habilidade para 

ações de avaliação e monitoramento. Estes resultados podem indicar que as experiências 

curriculares de integração ensino-serviço na AB durante a graduação podem produzir 

oportunidades de aprendizagem significativas de competências, aproximando o discente da 

realidade com a qual se encontrará quando profissional, produzindo e potencializando as 

competências para a atuação com vistas à integralidade do cuidado.  
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2.7 CONCLUSÃO  

Os PEF que atuam em programas de promoção da AF em Alagoas são em sua maioria 

do sexo masculino e possuem entre 30 e 40 anos, são casados, viúvos ou divorciados, possuem 

renda mensal na AB de até 4 salários mínimos, de cor parda/mestiça e com número de filho 

igual a 0 ou 1. A forma de contratação que prevaleceu entre os participantes foi o vínculo de 

trabalho temporário. Diante das possibilidades de graduação em Educação Física, a mais 

comum entre os respondentes é a licenciatura plena, egressos de IES privadas com ou sem fins 

lucrativos. A maioria dos PEF não participou de experiências curriculares na AB (estágios, 

projetos de extensão ou iniciação científica, aulas, visitas técnicas), mas apresentam iniciativa 

e motivação para buscar através da formação continuada e da educação permanente a 

compensação desta lacuna acadêmica.  

Os resultados demonstraram que os profissionais incluem na sua rotina de trabalho o 

uso das ferramentas para o trabalho na AB e desenvolvem atividades considerando grupos 

prioritários, exceto para pessoas com doenças transmissíveis. A análise de competências 

apontou baixos níveis de conhecimento autopercebido sobre as recomendações de AF para 

gestantes e sobre os benefícios da AF para pessoas com doenças transmissíveis e para pessoas 

com transtorno mental. Foi considerável o número de respondentes que se perceberam com 

baixa habilidade para atuar em ações de avaliação, monitoramento e planejamento de 

intervenções.  

Programas de promoção de AF são criados para resolver situações de saúde da 

população e a resposta a estes problemas deve estar diretamente relacionada aos objetivos da 

formação dos profissionais em questão. As demandas sociais, neste caso, as necessidades 

relacionada a promoção da AF devem permear e embasar os planejamentos do poder público, 

que cria e gerencia as políticas públicas, e das IES, que definem metas e caminhos para a 

formação profissional, com vistas ao desenvolvimento de competências profissionais 

condizentes com a necessidade dos territórios e com os princípios do SUS. Portanto, 

compreende-se que as fragilidades apontadas pelos resultados do presente estudo podem ser 

minimizadas pela gestão do serviços de saúde por meio da criação de estratégias de formação 

continuada e educação permanente e pelas IES através da reflexão e do redirecionamento do 

currículo para a formação inicial para a saúde. 

Foram encontradas associações entre profissionais mais velhos e maiores níveis de 

habilidade autopercebida, e entre a participação em experiências curriculares na AB durante a 

formação e maiores níveis de conhecimentos autopercebidos. Profissionais egressos de IES 

privadas apresentaram maiores níveis de habilidade e atitudes percebidos para atuação na AB. 
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Profissionais formados há mais de 10 anos perceberam ter maior domínio de 

habilidades e atitudes para atuação na AB. A participação em dois ou mais cursos, sejam na 

área da Educação Física ou em outras áreas estiveram associadas a maiores níveis de 

conhecimento e habilidades para atuação na AB. 

O pontos fortes da pesquisa são o ineditismo do estudo abordando esta temática no 

estado, a representatividade de todas as regiões de saúde de Alagoas e pela autoavaliação 

imediata que o PEF realiza a partir do seu contato com o instrumento. Destaca-se ainda a 

oportunidade de ofertar um momento de educação permanente aos profissionais após as 

coletas. Como principal desafio destacamos a fase das coletas de dados, considerando que o 

número de PEF presentes nas oficinas não atingiu o esperado, e que por isso foi necessário 

adotar a estratégia de busca ativa para entrega e coleta do instrumento e TCLE. 

Os desfechos do presente estudo podem cooperar para a reflexão e o redirecionamento 

na formação do PEF, seja ela inicial, continuada ou educação permanente, contribuindo para 

guiar a gestão, tanto das IES como do SUS a compreender o panorama dos PEF que atuam em 

programas na AB básica, em relação às características de formação, atuação e competências.  

Como propostas para futuros estudos, vislumbramos a análise do conhecimento dos 

PEF sobre AF para cada fase dos ciclos de vida, a análise dos currículos de formação inicial 

de Educação Física de Alagoas.
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Seção 3 – Produto 

3.1 PRODUTO 1: Encontro de Profissionais de Educação Física da Atenção Básica de 

Alagoas 

 

3.1.1 INTRODUÇÃO 

A atividade física (AF) tem sido enaltecida e propagada há séculos como um potente 

fator de promoção à saúde. A Sócrates, por exemplo, credita-se a seguinte afirmação: “Na 

música, a simplicidade torna a alma sábia; na ginástica, dá saúde ao corpo” (GUALANO; 

TINUCCI, 2011). 

Seguramente, a inatividade física é um dos grandes problemas de Saúde Pública na 

sociedade moderna, sobretudo, quando considerado que cerca de 70% da população adulta não 

atinge os níveis mínimos recomendados de atividade física. A sobrecarga socioeconômica da 

inatividade física é alarmante: estimativas sugerem que os custos relacionados ao tratamento de 

doenças e condições possivelmente evitadas pela prática regular de atividade física são da 

ordem de um trilhão de dólares por ano, apenas nos Estados Unidos (BOOTH et al., 2000). 

Atualmente, os países menos desenvolvidos, tem como enfoque praticar estratégias 

sustentáveis para a diminuição de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), considerando 

que estas são responsáveis por 68% de mortes por ano, 40% destas prematuras (BRASIL, 2017). 

Doenças como hipertensão, diabetes e obesidade têm como fatores causais a prevalência de 

níveis insuficientes de prática de atividade física. Então, aumentar os níveis de práticas de 

atividade física, tornou-se prioridade em Saúde Pública (RODRIGUES et al., 2015). 

O novo pensar e agir em saúde origina novos modelos de atenção em saúde, o que 

implica readequação do modo de intervir dos profissionais da área. As novas tendências exigem 

um olhar que extrapole os aspectos biológicos e tenha o sujeito como foco das ações, e o 

reconhecimento do limite da ação isolada do profissional no ato de cuidar. Sendo assim, faz-se 

necessário que nesse novo modelo de atenção que está sendo requerido haja uma readequação 

do modo de intervir dos profissionais (ANJOS; DUARTE, 2009). 

Apesar da recente a aproximação do Profissional de Educação Física (PEF) com Sistema 

Único de Saúde (SUS), este profissional tem conquistado seu espaço, através da materialização 

da Promoção de Saúde, considerando a importância já descrita da inatividade física para a 

saúde. A partir daí pesquisadores do campo da Saúde e da Educação Física têm se mobilizado 

a formular propostas tanto para formação quanto para intervenção dos profissionais. A nova 
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lógica da assistência a saúde, demanda uma formação diferente para os profissionais de saúde 

que vai além da formação historicamente proposta (FARIAS; NASCIMENTO, 2016). 

Ao ser inserido no SUS, o PEF tem sua atuação, principalmente, no NASF e nas 

Academias de Saúde, realizando apoio matricial. Nestes cenários, a prática de AF surge como 

opção de cuidado, possuindo características preventivas, terapêuticas e de promoção de saúde, 

valorizando o conceito da integralidade, da humanização e da promoção da saúde. Nesse 

sentido, faz-se necessário que a formação alcance um equilíbrio entre a formação técnica e a 

relevância social (BENEDETTI et al. 2014). 

Outra demanda da categoria é a de atuar enquanto profissional de saúde, na supervisão, 

compartilhando e participando das atividades desenvolvidas pelas equipes, assim como na 

compreensão e detecção das necessidades de saúde daqueles por quem responde (ANJOS; 

DUARTE, 2009). 

Diante dessa nova realidade, os PEF, assim como os outros profissionais de saúde, 

encontram-se em constante processo de construção, pois se veem diante da necessidade de 

ressignificar as práticas para as quais não haviam sido formados previamente, ao mesmo tempo 

em que afirmam um nova identidade (LOTTI; NAKAMURA, 2020), possibilitando a 

incorporação de outras práticas e saberes no campo da Saúde Pública Brasileira (RODRIGUES 

et al., 2015). 

A AF é o tema central da Educação Física, no entanto, a orientação para a prática de 

atividade física não é exclusiva de uma única profissão, especialmente no contexto do SUS, 

onde o trabalho interprofissional deve ser constante, sendo necessário que todos os profissionais 

estejam abertos a aprender e a ensinar (LOCH; DIAS; RECH, 2019).  

Sendo assim, pensou-se em ofertar de subsídios aos PEF da Atenção Básica de Alagoas, 

para que estes possam refletir suas práticas frente aos usuários para aconselhamento da 

atividade física com a finalidade de impactar positivamente na saúde, através de ajustes e 

adaptações fisiológicas. Esse processo aconteceu através de Encontro com os profissionais da 

1ª e 2ª Macrorregião de Saúde de Alagoas. 

 

3.1.2 OBJETIVOS 

Estimular os PEF que atuam no NASF AB, Academias da Saúde e em programas 

similares a ampliarem a oferta de práticas corporais /atividade física aos usuários através da 

reflexão de sua atuação do profissional. 
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3.1.3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Dentre as barreiras relacionadas à atuação do PEF na AB, estudos apontam associação 

com a formação insuficiente.  Novaes e colaboradores (2020) identificaram que muitas das 

barreiras estão associadas à formação deste profissional, destacando-se a dificuldade no 

trabalho interdisciplinar, a formação voltada para o âmbito esportivo e a escassez ou 

inexistência de disciplinas e experiências acadêmicas em saúde coletiva.  Ainda, outros estudos 

relacionados à intervenção do PEF apontam vivência acadêmicas insuficientes no âmbito da 

formação de nível superior em Educação Física, pois os cursos não tem oportunizado práticas 

acadêmicas voltadas para o atendimento da demanda do SUS (ANJOS; DUARTE, 2009; 

SOUZA; LOCH, 2011; FONSECA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2016; RODRIGUES et al., 

2013).  

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma estratégia para transformar o cuidado 

em saúde na direção da integralidade, por meio da reflexão-ação em serviço (DOLNY et al., 

2020). O investimento em estratégias de EPS visa preencher lacunas de formação e qualificar 

o profissional em serviço, com oferta educacional baseada nas demandas dos processos de 

trabalho, na problematização e na aprendizagem significativa (BRASIL, 2009). 

A realização dessas estratégias e ações com foco na EPS é utilizada para práticas 

reflexivas no próprio cotidiano do trabalho ou para praticas que relacionam ensino-serviço à 

EPS tem como intuito produzir um despertar pelos trabalhadores de saúde para mudança de sua 

prática, modificando assim a sua atuação profissional e a qualificação dos serviços de saúde 

(FERREIRA et al., 2019). 

A EPS ganhou destaque de política pública, configurando-se como um processo de 

ensino-aprendizagem realizado no cotidiano do trabalho dos serviços de saúde. A Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS, 2009), tem como objetivo nortear a 

formação e a qualificação dos profissionais inseridos nos serviços públicos de saúde, com 

finalidade de transformar as práticas profissionais e a própria organização do trabalho, com 

base nas necessidades e dificuldades do (SUS), tendo como um dos seus campos de prática a 

AB (BRASIL, 2009).  

O Ministério da Saúde sugere uma estrutura mínima para Elaboração de um Plano de 

Educação Permanente (BRASIL, 2017), constituída por cinco passos, descrita a seguir na figura 

5. 
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Figura 5 – Fluxograma para elaboração de plano de Educação Permanente 

 

Fonte: Brasil (2017) 

 A presente proposta de EPS acompanhou o passo a passo sugerido pelo fluxograma 

acima, de modo que o primeiro passo, “Formar Grupo de Trabalho em Educação Permanente 

em Saúde”, se estabeleceu através da formação da parceria junto à Secretaria Estadual de Saúde 

de Alagoas (SESAU) para o planejamento e execução das atividades. O segundo passo, 

“Conhecer a realidade do território” consiste nas informações levantadas por esta dissertação 

bem como em seus resultados. A terceira fase, “Identificar e priorizar problemas”, se 

caracterizou por esta ação de EPS, a partir da realização do momento com os profissionais e da 

troca de informações com os mesmos. A junção dos resultados desta dissertação e das 

percepções e informações da fase 3, permitirão a conclusão da fase 4, “Elaborar plano local de 

Educação Permanente em Saúde” e o monitoramento e avaliação dos programas que envolvem 

a atuação destes profissionais (SESAU) podem garantir a efetivação da fase 5, “Monitorar e 

avaliar Plano Local de Educação Permanente em Saúde”. 

3.1.4 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

Trata-se de um momento de Educação Permanente para 85 PEF da AB do estado de 

Alagoas, devidamente registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), atuando como fator influenciador do aprimoramento profissional. 

Para otimizar e facilitar as discussões o Encontro foi dividido em dois momentos: o 

primeiro realizado em Maceió, com os profissionais da 1ª Macrorregião de Saúde e o segundo, 

em Arapiraca com os profissionais da 2ª Macrorregião de Saúde. A carga horária o evento foi 

de 6 horas. 

Para a realização desta ação, primeiro foi estabelecida uma parceria com a Secretaria de 

Estado de Alagoas (SESAU), com definição dos locais dos Encontros, de modo a facilitar a 

participação dos profissionais. Em seguida, foram definidos: 1) os temas que seriam abordados 

nos encontros; 2) os palestrantes e a equipe de trabalho; 3) os materiais que seriam utilizados; 

4) a programação. 
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A programação dos Encontros foi organizada e executada conforme a descrição do 

quadro 3. 

Quadro 3 – Programação dos Encontro com Profissionais de Educação Física da Atenção 
Básica de Alagoas 

HORÁRIO ATIVIDADE 

08:00 às 08:45 Credenciamento, acolhimento e café da manhã 

08:45 Abertura 

09:00 às 10:00 Palestra: Aconselhamento de prática de atividade física por profissionais 

de saúde. Drª Flávia Accioly Canuto Wanderley (UNCISAL) 

10:00 às 11:30 Vivência: Jogo Trilhando Saúde 

11:30 às 12:00 Intervalo 

12:00 às 13:00 Estratégias de promoção da atividade física no programa Academia da 

Saúde. Everton Carnaúba (Gerencia Atenção Primária – SESAU) 

13:00 às 14:00 Estratégias de promoção da atividade física no Núcleo Ampliado de Saúde 

da Família e Atenção Básica – NASF AB.  Rafaella Nóbrega (NASF AB 

Arapiraca/UNCISAL) 

14:00 Encerramento 

Fonte: Próprio autor. 

 

A organização dos elementos necessário para a realização dos referidos Encontros 

ocorreu através de planejamento estratégico, realizado através de parceria com a os técnicos da 

SESAU, e está detalhada no quadro  4.
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Quadro 4 – Planejamento dos elementos necessários para a realização do Encontro com 
Profissionais de Educação Física da Atenção Básica de Alagoas. 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

ATIVIDADE PRODUTO 

- Docente da 

Universidade Estadual de 

Ciências da Saúde 

(UNCISAL); 

- Aluna do Mestrado 

Profissional Ensino em 

Saúde e Tecnologia da 

UNCISAL; 

- Assessor técnico do 

Programa Academia da 

Saúde; 

- Gestores municipais; 

- Alunas da Residência 

Multiprofissional em 

Saúde da Família – 

UNCISAL. 

- Local dos 

encontros; 

- Equipamento de 

multimídia; 

- Lista de 

presença; 

- Pastas, blocos 

de anotações, 

canetas; 

- Itens para café 

da manhã e 

lanche; 

- Jogo: Trilhando 

Saúde. 

- Definição do 

público alvo 

Parceria com a 

SESAU; 

- Planejamento 

dos temas 

abordados; 

- Definição dos 

palestrantes; 

- Definição da 

programação. 

Encontro para 

Educação Permanente 

para 191 Profissionais 

de Educação Física de 

Alagoas  

(6 horas). 

Fonte: Próprio autor. 

A validação desse Encontro como Produto Educacional, será através da banca 

avaliadora, no dia da defesa dessa Dissertação. 

O método CTM3, desenvolvido por Santos et al. (2019b) foi que norteou a execução 

desse produto Educacional, onde C representa é a concepção do produto, que corresponde ao 

momento que se idealiza o produto, define-se o tipo de produto e de que forma será executado, 

T é o referencial teórico, caracterizado pela busca na literatura do que está posto sobre a forma 

de organizar esse produto e M é o referencial metodológico que reúne elementos da análise 

transacional, o uso dos sentidos e a programação neurolinguística. 

Santos et al (2019b) trazem que na análise transacional o psiquiatra americano Eric 

Berne, descreve que cada indivíduo tem a sua personalidade apresentada em 3 estados de ego: 

estado de ego pai diz respeito ao que em nosso cotidiano pode ser representado pelas regras, 

normas, limites, cuidados, atenção e aprendizado adquiridos a partir de figuras parentais, 

enquanto o estado de ego adulto trás o pensamento lógico, a racionalidade, sem a emoção, pura 
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racionalidade como se um computador estivesse implantado no indivíduo, já o estado de ego 

criança, traz à tona toda emoção, diversão, alegria, prazer que o momento pode proporcionar. 

Os autores colocam ainda que o ideal é que se consiga equilibrar esses elementos quando do 

momento de idealização do produto educacional. 

Esses estados de ego podem ser evidenciados em alguns momentos do Encontro, por 

exemplo: o estado de ego pai é percebido nas palestras realizadas, onde é evidenciado cuidado, 

regras de como fazer. No momento da caracterização dos profissionais a apresentação dos dados 

marca o estado de ego adulto onde os participantes são convidados a refletir sua participação 

na AB. O estado de ego criança está presente no momento do intervalo, onde acontece o lanche 

e no momento de aplicação do jogo Trilhando Saúde em que os participantes revivem 

momentos de diversão e prazer, e os participantes agem com naturalidade e espontaneidade. 

Um outro referencial metodológico usado foi a exploração dos sentidos, que se constitui 

numa importante ferramenta de comunicação, pois através deles captamos as informações e 

sensações do mundo externo, facilitando a mudança de comportamento desejada e quanto mais 

elementos o produto apresenta, mais fácil promover essa mudança nos indivíduos (SANTOS et 

al., 2019 a). 

Sendo assim, no Encontro procurou-se inserir todos os sentidos. Olfato e paladar 

estiveram presentes no momento do intervalo quando foi servido o lanche, a visão foi 

estimulada pela presença e colorido do tabuleiro, que foi trabalhado em um momento específico 

do Encontro, bem como os slides utilizados pelos palestrantes. A audição foi requerida nas 

informações passadas pelos profissionais. O tato esteve presente durante a execução do Jogo 

Trilhando Saúde, ao tocar o dado, a sensação de tocar no tabuleiro com os pés descalços. 

Um outro elemento que tem destaque no referencial metodológico é a programação 

neurolinguística, tendo destaque as âncoras, que segundo O’Connor e Seymour (1995), 

representam estímulos atuais que evocam uma experiência original, fazendo lembrar do 

momento vivido e reforçando a todo momento o comportamento adequado (SANTOS et al., 

2019a; SANTOS et al., 2019b). No Encontro é representado pelo bloquinho e caneta entregues 

no momento do credenciamento. Todos esses elemento juntos, quando inseridos num produto 

educacional aumentam as possibilidades de se atingir o objetivo desejado. 

 

3.1.5 CONCLUSÃO 

A elaboração do presente produto oportunizou um importante momento de discussão 

sobre as possibilidades de atuação do PEF na AB, ofertando subsídios para a possível reflexão 

e mudanças de prática em seus cenários de atuação. A identificação de novas possibilidades e 
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a reflexão daquelas já presentes do seu dia a dia pode favorecer a reorientação das ações deste 

profissional em seus territórios, considerando o compartilhamento de experiências com outros 

e a Educação Permanente.
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3.2 PRODUTO 2: Jogo Trilhando Saúde 

 

3.2.1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, um fenômeno de transição epidemiológica se evidenciou em 

diversos países, ocasionado pelo declínio na atividade física em vários domínios, como 

deslocamento ativo, atividades ocupacionais e de manutenção doméstica e lazer (COSTA et 

al., 2012). Tais fenômenos são provenientes do avanço tecnológico e dos processos de 

automatização e urbanização (HALLAL et al., 2010), favorecendo elevados índices de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) relacionadas ao comportamento sedentário da população 

(OMS, 2009). Este cenário desfavorável à manutenção de um estilo de vida saudável 

incentivou as organizações de saúde a incluírem a atividade física nas agendas de saúde pública 

(HALLAL et al., 2010; SCABAR et al., 2012).  

No Brasil, com a criação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) no ano 

de 2005, a atividade física foi inserida entre os seus eixos prioritários, uma vez que sua prática 

regular é vista como importante ferramenta promotora de benefícios biopsicossociais. Com 

base nesta política, surgem estratégias de promoção da atividade física, através da implantação 

dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), com a possibilidade de atuação do 

profissional de educação física. Porém, considerando que a presença do mesmo nas unidades 

básicas de saúde ainda não ocorre de modo integral, é importante que outros profissionais 

estejam aptos a orientarem à população quanto a importância da prática de atividade física. 

Um estudo realizado por O’Brian et al (2017) sobre o aconselhamento e a orientação 

da população quanto à prática da atividade física demonstrou que médicos e outros 

profissionais da atenção primária à saúde do Canadá apresentam pouco conhecimento e baixa 

confiança para o aconselhamento de práticas de exercício físico. O estudo ainda relata que a 

orientação da população por parte de profissionais de saúde da atenção primária aumenta as 

chances de que essas pessoas se tornem fisicamente ativos, tendo em vista que estes 

profissionais são pessoas que representam confiança e são referência para os usuários. 

Torna-se necessário e eficaz a elaboração de estratégias que oportunizem aos 

profissionais de saúde conhecimentos sobre as recomendações globais de atividade física, de 

modo que possam estimular a população a incluir o hábito de praticar exercício físico de forma 

segura e saudável. Propõe-se, portanto, a elaboração de um recurso educacional, um jogo 

chamado “TRILHANDO SAÚDE”, cujas orientações estão baseadas nas recomendações 

globais para a atividade física. 
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3.2.2 REFERENCIAL TEÓRICO DO PRODUTO 

 A inatividade física é responsável por uma pandemia global, ocasionando mais de 5 

milhões de mortes por ano no mundo e ocupando a 4ª posição no ranking das causas de morte 

no mundo (SALLIS et al, 2016; WHO, 2010; BECKER et al, 2016).  

 Sendo a atenção básica a porta de entrada e a ordenadora do cuidado em saúde no 

sistema de saúde brasileiro, através das unidades básicas de saúde (UBS), considera-se 

necessária a oferta de atividades educativas que estimulem comportamentos saudáveis aos 

usuários na rotina de seus profissionais, a exemplo do aconselhamento e orientação a respeito 

da importância da prática de exercícios físicos na rotina do usuário (SIQUEIRA et al, 2009.)  

 Conforme demonstrado em evidências encontradas por Siqueira et al (2009) e Santos et 

al (2012), a prevalência do aconselhamento à prática de atividade física nas UBS é baixo. Hafele 

e Siqueira (2016) reportam ainda que esta prática vem sendo realizada em sua maioria por 

médicos, quando na verdade deveria ser uma responsabilidade da equipe multiprofissional. 

Para Wanderley e Rocha (2019), a adesão de um paciente à mudança de comportamento 

só vai ocorrer se o mesmo for orientado corretamente, fazendo com que o mesmo identifique a 

viabilidade dessa mudança e os benefícios que podem ocasionar. As autoras reportam ainda que 

isso só será possível se os profissionais de saúde se sentirem preparados para tal intervenção 

educativa, cabendo aos profissionais e gestores subsidiarem ações de educação em saúde 

conforme as necessidades da população. 

Corroborando esta informação, outro estudo reporta que tão importante quanto o 

aconselhamento dos usuários à prática de exercícios, é primordial a elaboração de estratégias 

que ofereçam suporte técnico aos profissionais de saúde da atenção básica sobre esta temática. 

(SANTOS et al, 2016) 

No intuito de fomentar a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis a nível 

populacional, a Organização Mundial de Saúde elaborou o guia das Recomendações Globais 

em Atividade Física para a Saúde, objetivando ainda subsidiar as iniciativas e políticas públicas 

no âmbito da promoção da atividade física. (WHO, 2010). As recomendações propostas pelo 

referido guia são apresentadas de acordo com as seguintes faixas etárias: 5 a 17 anos, 18 a 64 

anos, 65 anos ou mais.  
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Considerando o objetivo de aconselhar atividade física para o público na faixa etária de 

18 a 64 anos, todas as informações do presente recurso educativo, se baseia nas referidas 

recomendações a seguir: 

 Deve-se considerar as atividades físicas de lazer, de deslocamento ativo, atividades 

ocupacionais (trabalho) tarefas domésticas, jogos, esportes, exercícios planejados, seja 

no dia a dia do indivíduo, no contexto familiar ou no contexto comunitário. 

 Com vistas à melhoria da capacidade cardiorrespiratória e muscular, da saúde óssea, a 

redução dos riscos de doenças crônicas não transmissíveis e depressão, recomenda-se:  

 150 minutos de intensidade moderada de atividade física aeróbica por semana ou 75 

minutos de intensidade vigorosa de atividade física aeróbica por semana.  

 Para benefícios adicionais de saúde, os adultos devem aumentar a sua atividade de 

intensidade moderada aeróbica para 300 minutos por semana, ou 150 minutos de 

intensidade vigorosa por semana, ou uma combinação equivalente de atividade 

moderada e de intensidade vigorosa. 

 Atividades de fortalecimento muscular deve ser feito envolvendo grandes grupos 

musculares em 2 ou mais dias por semana. 

 

3.2.3 OBJETIVO 

Estimular os profissionais de saúde quanto ao aconselhamento dos usuários à prática de 

atividade física. 
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3.2.4 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

O jogo “Trilhando Saúde” é um produto educacional que busca dar subsídios aos 

profissionais de saúde para realizarem o aconselhamento sobre atividade física. Quanto aos 

participantes, busca não apenas a aprendizagem sobre a atividade física, mas também o estímulo 

à sua prática de forma interativa e lúdica.  

Trata-se de um jogo de tabuleiro humano, que pode ser utilizado para educação 

permanente dos profissionais de saúde e também por estes profissionais em suas práticas de 

rotina, com vistas ao aconselhamento dos usuários acerca da atividade física.  

O jogo representa uma trilha, cujas casas, que são numeradas de 1 a 30, apresentam 

possibilidades de conhecimentos e de execução de exercícios físicos relacionados às 

recomendações globais para atividade física da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o 

público e 18 a 64 anos.  

 A elaboração do presente produto seguiu as seguintes etapas: definição dos elementos 

que compõem a trilha; elaboração das questões (conforme as recomendações globais da OMS) 

e escolhas dos exercícios de cada casa, elaboração do card contendo a descrição do roteiro do 

jogo; produção dos recursos materiais do jogo; aplicação do jogo para teste. 

 Na primeira etapa, “definição dos elementos que compõem a trilha”, foram definidos 

sete tipos de casas: Início, repouso, perguntas e respostas, exercícios físicos, avance, volte e 

chegada. Cada uma delas representa um elemento a ser informado, que geralmente se relaciona 

com os comandos a serem executados durante a partida. 

A casa “inicio” marca o ponto de partida do jogo, assim como a casa “Chegada” marca 

o fim do jogo. Ambas sem numeração. A casa “repouso”, aparece três vezes, e representa o 

alongamento, necessário antes e após os exercícios físicos, assim como os momentos de 

recuperação, que precisam ser respeitados em todos os programas de atividade física.  

Nas casas “Perguntas e Respostas” (11 casas) os participantes devem responder as 

perguntas referentes a atividade física, hábitos saudáveis, prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) que se apresentam em roteiro previamente elaborado.  

Nas casas “exercício físico” (10 casas), serão apresentadas atividades físicas (previstas 

no roteiro) que podem ser facilmente reproduzidas no dia a dia dos participantes, com o uso de 

materiais domésticos ou alternativos. Para cada casa haverá um “ponto de exercício” distribuído 
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no ambiente onde o jogo estiver sendo aplicado. Os participantes devem se dirigir ao ponto 

referente à respectiva casa e executar o mesmo. 

As casas “avance” (3 casas) representam comportamentos considerados favoráveis à 

manutenção de uma vida saudável e, deste modo, recebem a vantagem de avançar certo número 

de casas. Já as casas “volte”, representam comportamentos de risco e, por isso, recebem a 

desvantagem de voltar certo número de casas. Antes de “voltarem” ou “avançarem”, os 

participantes são esclarecidos sobre qual comportamento o levou a ter essa vantagem ou 

desvantagem. Todos os esclarecimentos constam no roteiro do jogo. 

Quadro 5 – Elementos que compõem o jogo “Trilhando Saúde” 

ELEMENTO QUANTIDADE NÚMEROS DAS CASAS 
Início 1 Não numerada 

Repouso 3 1,25,30 

Perguntas e respostas 11 4,6,7,9,11,12,16,20,23,24,27 

Exercícios 10 2,3,10,13,15,17,19,21,26,28 

Avance 3 8,18,22 

Volte 3 5,14,19 

Chegada 1 Não numerada 

Fonte: Próprio autor 

 Para organizar as informações a serem transmitidas, optou-se por utilizar perguntas e 

respostas, além de exercícios físicos a serem executados durante o jogo.  As perguntas variam 

entre “Verdadeiro ou Falso”, “perguntas objetivas”, “perguntas abertas” ou “perguntas 

pessoais”. Os exercícios físicos foram escolhidos com base na sua possibilidade de ser 

facilmente reproduzido posteriormente, sempre utilizando materiais alternativos ou de baixo 

custo. O roteiro do jogo (APÊNDICE D) indica o local (número do ponto de exercício) e a 

orientação para realização de cada um deles. As perguntas e respostas e os exercícios estão 

disponíveis no apêndice A. 

O produto é composto por um tabuleiro (APÊNDICE C) em lona vinílica com impressão 

digital colorida medindo 9m²; um dado revestido por material emborrachado (em tamanho 

aumentado); um card em papel cartão plastificado contendo a descrição do roteiro do jogo, 10 

placas em PVC adesivadas para indicar os pontos de exercício físico, sendo os participantes as 

peças do jogo. As imagens que compõem o tabuleiro foram todas criadas pelo próprio designer 

gráfico. 



85 

Com exceção do dado, que foi construído artesanalmente por uma das autoras, a 

elaboração do material se deu através da contratação de uma agência de comunicação digital 

para a criação gráfica do tabuleiro, das placas de pontos de exercício, sempre seguindo o roteiro 

dos autores e considerando os elementos abordados no referencial metodológicos. Todo o 

processo de criação foi acompanhado pelas autoras. 

No intuito de testar a aplicabilidade do recurso, analisando cada elemento e cada recurso 

material que compõe o jogo, foi realizada a oficina intitulada “Atividade Física e Saúde” no IX 

Congresso Acadêmico da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas – CACUN, dia 25 de 

setembro de 2019, para acadêmicos e profissionais da área da saúde.  

A oficina foi realizada para duas turmas, totalizando 20 pessoas. Na ocasião foi possível 

realizar ajustes relacionados à linguagem utilizada para exposição de algumas das perguntas, 

além de identificar algumas regras para o jogo que não tinham sido consideradas antes do teste. 

O processo metodológico de construção do jogo considerou os pressupostos do método 

proposto por Santos e colaboradores (2019), o Método CTM3, que se baseia em: Concepção do 

produto (C), Referencial Teórico (R), Referencial Metodológico (M3) que em concebe a 

construção deste referencial baseado em três teorias: a Análise Transacional, que aborda as três 

estruturas da personalidade (Pai, adulto e criança), a Exploração Sensorial, utilizando os cinco 

sentidos (visão, audição, paladar, olfato e sinestésico) e a Neurolinguítica, através do uso de 

âncoras. 

Os pressupostos da análise transacional apresentam aplicabilidade em processos de 

comunicação e aprendizagem de indivíduos. Consiste em um modelo teórico do pensamento, 

sentimento e comportamento humano baseado na análise da personalidade proposto pelo 

psiquiatra Eric Berne, em 1958 (KERTÉSZ, 1987). 

Tendo em vista as particularidades de cada indivíduo no processo de aprendizagem, 

considerou-se ainda o uso e a exploração dos sentidos e da programação neurolinguística, 

adotando o uso de âncoras, conforme sugerido por Santos et al (2019). As autoras destacam que 

tais abordagens oportunizam experiências mais amplas, possibilitando a transformação da 

experiência de comunicação em aprendizagem de forma significativa. 

A análise transacional propõe que a personalidade humana se estrutura em três estados 

de ego: o Pai (informações adquiridas com as figuras parentais, baseadas em normas, preceitos, 

valores), o Adulto (é o computador humano, onde se armazena pensamentos lógicos, 

desprovido de emoções) e a Criança (fonte da criatividade, de emoções como o prazer e a 
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alegria). Cada estado de ego do ser apresenta característica e experiências próprias e 

representam uma maneira diferente de compreender, se comportar, de agir e interagir. (ALVES, 

2011) No jogo, se apresentam da seguinte forma:  

 Estado de ego Pai: Tanto no tabuleiro quanto no roteiro do jogo, representa-se pelas 

casas “avance” e “volte”, enfatizando a ideia dos comportamentos considerados 

adequados (hábitos saudáveis) e inadequados (fatores de risco), além das próprias 

recomendações globais de atividade física da OMS. 

 Estado de ego Pai: Representa-se no jogo pelas perguntas e respostas; pelo estímulo à 

aprendizagem e armazenamento da informação sobre o tema que abordado. 

 Estado de ego Criança: O elemento lúdico presente na essência do jogo. O dado em 

tamanho aumentado. O fato de que o próprio individuo interage com o jogo, sendo ele 

a “peça” que se desloca pelo tabuleiro.  

Outro fator considerado durante a elaboração do recurso foi a exploração de uma 

diversidade de inputs sensoriais, considerando que cada indivíduo apresenta uma maior 

predisposição para determinado estímulo: sinestésico (o caminhar sobre o tabuleiro, a execução 

de exercícios, o ato de jogar o dado “gigante” e de se deslocar entre os pontos de exercício), 

visual (a diversidade de cores do tabuleiro), gustativo (as perguntas que abordam questões sobre 

alimentação saudável), auditivo (figura do passarinho “cantando” no parque representado no 

tabuleiro, e a necessidade constante de atenção para ouvir a leitura do roteiro pelo facilitador).  

Existe ainda outro elemento que compõe a elaboração do jogo: a âncora. Este elemento, 

em situações futuras, remeterá ao aprendizado proporcionado pelo recurso no passado. No jogo 

“Trilhando Saúde”, a âncora é se caracteriza pela figura de um boneco que representa a casa do 

exercício e aparece tanto no tabuleiro quanto nas placas dos pontos de exercício, diversas vezes. 

Figura 1 – Âncora do produto “Trilhando Saúde” 

 

Fonte: Sou Imagem, 2019.  
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O jogo educacional “Trilhando Saúde” foi validado por seu público-alvo e por juízes 

especialistas. Isso possibilita a utilização de sua versão final para educação permanente dos 

profissionais de saúde e também por estes profissionais em suas práticas de rotina, com vistas 

ao aconselhamento dos usuários acerca da atividade física. O jogo tem ainda potencial para 

incentivar seus participantes a prática de atividades físicas de forma interativa e lúdico. 

No processo de validação, o produto foi analisado por um comitê ad hoc na I Mostra 

de Produtos Educacionais da Universidade Estadual de Ciências da Saúde (UNCISAL), em 

novembro de 2019. Foi realizada apresentação oral do jogo, seguida de arguição dos avaliadores 

e do preenchimento do instrumento de avaliação. Por fim, foi emitido um parecer conclusivo 

favorável à sua validação, sem correções, e o produto foi premiado em terceiro lugar. Sua versão 

final está depositada no Portal EduCapes no seguinte identificador: 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/568343. 

As estratégias de utilização do jogo se deram através de parcerias com a secretarias 

municipais de saúde e SESAU, de modo a aplicar o mesmo com os profissionais de Educação 

Física que atuam na AB e com alunos de uma faculdade privada do interior do estado, 

oportunizando a vivência de alunos de graduação de cursos da saúde.  

3.2.5 CONCLUSÃO 

A elaboração do presente recurso oportunizou a reflexão sobre a necessidade da 

ampliação do olhar acerca da educação em saúde, sobretudo diante do aconselhamento à prática 

de atividade física. Tendo em vista que as políticas públicas de saúde no Brasil ainda não 

garantem a presença de um profissional de educação física exclusivo por UBS, faz-se necessário 

empoderar outros profissionais de saúde a realizarem esta tarefa. 
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3.3 PRODUTO 3: Infográfico animado “Educação Física e Atenção Básica à Saúde: o 

cenário alagoano  

3.3.1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de compreender a saúde e suas particularidades para além da ausência 

de doenças se fortaleceu através de um processo histórico sanitário. Neste contexto, ressalta-se 

como um fator importante a transição epidemiológica marcada pelo aumento de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) e a consequente necessidade de que o setor saúde proponha 

medidas contínuas de prevenção e manutenção das condições crônicas, através de ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças, numa perspectiva ampliada. 

Neste novo contexto epidemiológico, a prática de atividade física (AF) vem se 

consolidando como importante agente de prevenção e promoção de saúde, tornando necessária 

a presença do profissional de Educação Física (PEF) no âmbito do sistema de saúde pública 

brasileiro, sob o enfoque da integralidade no cuidado, sobretudo na atenção básica (AB), que é 

a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A partir da criação e da implementação da PNPS, entre outras ações prioritárias para 

prevenção e promoção da saúde, a AF e as práticas corporais foram inseridas nas agendas de 

saúde pública e o PEF adentra o cenário do SUS.   

É durante a formação inicial que o profissional deve acessar conteúdos, disciplinas, 

experiências de educação interprofissional e de estágio, com vistas ao desenvolvimento das 

competências profissionais para atuar no cenário da AB. As competências profissionais estão 

relacionadas à capacidade de articular e mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, numa 

dada situação concreta de trabalho e num determinado contexto cultural, de maneira a resolver 

problemas (DELUIZ, 2001). 

No entanto, diversos estudos demonstram que a formação do PEF não oferta o aporte 

acadêmico necessário para formar um profissional capaz de responder as demandas da 

população em relação à promoção da AF, em consonância com os princípios e diretrizes do 

SUS (ANJOS; DUARTE, 2009; FONSECA et al., 2012; RODRIGUES et al., 2013; SOUZA; 

LOCH, 2011).  

 Através de um estudo realizado no estado de Alagoas, com PEF que atuam nas 10 

regiões de saúde, foi possível realizar uma análise da formação, atuação e competências destes 

profissionais. A pesquisa oportunizou um olhar sobre as competências necessárias para atuação 
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do referido profissional neste contexto, oferecendo assim subsídios aos programas no que diz 

respeito às possibilidades de atuação, chamando a atenção dos gestores para a importância da 

educação permanente com foco nesta temática. Além disso, pode também contribuir para uma 

reflexão sobre os currículos e as particularidades dos cursos de formação de profissionais para 

atuar neste âmbito. 

Propõe-se portanto, a criação de um produto educacional com o intuito de apresentar 

aos participantes da pesquisa, gestores de saúde e de IES, demais PEF e sociedade em geral os 

resultados da pesquisa intitulada “Análise de formação, atuação e competências dos 

profissionais de Educação Física que atuam em programas na Atenção Básica no estado de 

Alagoas”. Trata-se de um infográfico animado baseado nos desfechos mais importantes do 

referido estudo. 
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3.3.2 REFERENCIAL TEÓRICO DO PRODUTO 

A inserção do PEF no cenário do SUS é considerada tardia quando comparada a a 

outras categorias profissionais, e este pode ser um dos motivos para a existência de algumas 

das barreiras encontradas por estes profissionais em sua formação, atuação, e consequentemente 

em suas competências para a AB.  

Ainda assim, o papel do PEF na saúde vem se modificando rapidamente, dada a sua 

importância na efetivação da promoção da AF para o enfretamento das DCNT. Por outro lado, 

sua formação não tem acompanhado as demandas com a mesma velocidade. Isto é comprovado 

pela falta de oferta nos currículos de experiências que garantam vivências e assimilação de 

conteúdos de aprendizagem para atender às necessidades sociais e de saúde deste campo 

(ANDRADE et al, 2014). Lotti e Nakamura (2020) destacam que apesar do descompasso entre 

a inserção e atuação destes profissionais, eles estão assumindo postos de trabalho na AB e no 

SUS. 

O desenvolvimento da autonomia necessária ao PEF para a tomada de decisões 

relacionadas a solução de problemas de saúde da população pode ser fomentado através do 

estímulo ao desenvolvimento de competências profissionais (GUARDA et al., 2014). Sua 

atuação na AB (assim como a dos demais profissionais que atuam neste nível de atenção) deve 

contemplar uma postura que estimule a superação do caráter individualista e fragmentado que 

se faz presente nos serviços de saúde e nos modos de viver (BRASIL, 2013; GUARDA et al., 

2014; LEMOS et al., 2016). 

Em seus estudos, Saporetti, Miranda e Belisário (2016) identificaram diversas 

dificuldades encontradas por estes profissionais. A falta de direcionamento quanto ao trabalho 

a ser realizado, o desconhecimento dos demais profissionais sobre o papel do PEF, a falta de 

capacitação, a centralização das ações da equipe no modelo curativista e nas ações clínicas 

individuais. Oliveira (2016) também identificou em seus estudos que os PEF não tem 

desenvolvido competências necessárias à atuação neste âmbito, e atribuíram esta fragilidade à 

possível ausência ou insuficiência de vivências acadêmicas relacionadas a AB em sua formação 

inicial. Coutinho (2011) reforça a importância de minimizar o espaço existente entre a 

graduação e as práticas de trabalho na rotina profissional. 

Esta formação profissional insuficiente se caracteriza como uma das principais 

barreiras para o desempenho das funções do PEF na AB (NOVAES et al, no prelo; ANJOS; 

DUARTE, 2009). Percebe-se pouca oferta de disciplinas sobre saúde pública/coletiva na 
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formação inicial dos profissionais, e os prejuízos desta escassez são amenizados pelas 

vivências cotidianas nas unidades de saúde (LOTTI; NAKAMURA, 2020).  

Assim, a formação continuada e a educação permanente se caracterizam como 

estratégias importantes para reparar os prejuízos causados por esta lacuna da formação inicial 

destes profissionais (FALCI; BELISÁRIO, 2019; FONSECA et al., 2012).  

A identificação do perfil destes profissionais e a análise de suas características de 

formação, atuação e competências pode contribuir para reorientação dos processos de 

formação inicial, continuada e educação permanente, assim como servir como parâmetro para 

mudanças de prática na gestão e saúde e no ensino superior. Deste modo, torna-se necessária a 

ampliação das possibilidades para publicitar as informações encontradas, possibilitando 

informar à sociedade em geral sobre os desfechos do estudo. 

O infográfico é caracterizado como “uma peça gráfica que utiliza simultaneamente a 

linguagem verbal gráfica, esquemática e pictórica, voltada prioritariamente à explicação de 

algum fenômeno” (LIMA, 2009, p.23). Tratando especificamente do tipo escolhido, o 

infográfico digital, Miranda (2013) o apresenta como 

Uma interface digital que apresenta mais de uma camada de informação 
e utiliza simultaneamente a linguagem gráfica esquemática e/ou 
pictórica e verbal, podendo utilizar a linguagem auditiva, voltada 
prioritariamente à explicação de algum fenômeno (MIRANDA, 2013, 
p.80) 
 

 A exploração de infográficos no meio digital oportuniza um aumento de seu potencial, 

favorecendo um aumento da experiência do usuário, favorecendo a imersão no conteúdo e 

maior compreensão da informação (CAIRO, 2008). Miranda (2013) ressalta que as 

possibilidades do ambiente digital indicam a possibilidade de que a infografia também pode se 

utilizar da linguagem auditiva, permitindo a utilização em conjunto os canais visual e auditivo. 

Isto traz diversas possibilidades a infografia como por exemplo, narração e o uso de sons. 

Na área da saúde, a informação e comunicação através do uso de infográficos pode 

colaborar para potencializar ações preventivas, além de evitar distorções sobre conteúdos 

científicos, facilitando a visualização da informação em saúde. Na infografia digital a animação 

em conjunto com interação pode ser um recurso de auxílio às explicações. A animação 

geralmente é associada ao entretenimento, porém esta é apenas uma das suas possíveis 

aplicações (ANDRADE, 2014). 
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3.3.3 OBJETIVOS 

 Elaborar um infográfico sobre os resultados do estudo “Análise de formação, atuação e 

competências dos PEF que atuam em programas na AB no estado de Alagoas”; 

 Apresentar aos PEF participantes da pesquisa, gestores de saúde, gestores de IES, 

acadêmicos de Educação Física, PEF em geral os resultados do estudo “Análise de 

formação, atuação e competências dos PEF que atuam em programas na AB no estado 

de Alagoas”. 

 

3.3.4 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

O produto educacional intitulado “Educação Física e Atenção Básica à Saúde: o cenário 

alagoano”, trata de um infográfico animado apresentado em 3 minutos, elaborado no formato 

mp4, utilizando imagens e músicas de domínio público obtidas no Freepic® e Youtube® 

respectivamente, e também algumas imagens próprias, 100% originais. 

Para estruturar o infográfico, foi realizado planejamento baseado no Método CTM3 

(SANTOS et al, 2019) e nas recomendações gráficas-informacionais de Spinillo (2010) sobre 

instruções animadas, para favorecer a comunicação e apreensão da informação de maneira 

satisfatória. O Método CTM3 prevê a estruturação de recursos da Concepção do produto (C), 

referencial Teórico sobre a temática (T) e referencial Metodológico (M3) baseado em três 

teorias: a Análise Transacional abordando ferramentas da estrutura da personalidade através 

dos Estados de Ego (Pai, adulto, criança), Exploração Sensorial utilizando os cinco sentidos 

(visão, audição, paladar sinestésico e auditivo) e Programação Neurolínguistica utilizando 

âncoras e mensagem subliminar.  

A Análise Transacional de Eric Berne em 1958, compreende o campo em que das 

relações e comunicação. Propõe que a personalidade humana se estrutura em três estados de 

ego: o Pai (com pensamentos, sentimentos e comportamentos da figura paternal, identifica o 

bem e o mal e julga, controla ou apoia), o Adulto (produz pensamentos lógicos e sem 

interferência das emoções) e a criança (fonte de criatividade e recreação, emotiva e 

autocentrada). Estes estados de ego se apresentam no comportamento humano pela maneira 

específica de pensamentos, sentimentos e comportamentos com os quais interagimos com as 

pessoas (ALVES, 2011; KERTÉSZ, 1987). 

Spinillo e colobaroradores (2010) propõem a utilização dos seguintes recursos: 
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• Movimentos de câmera, que podem simular o movimento trajetória da 
câmera em relação à cena (panorâmica, travelling, zoom in e zoom out); 

• Transição de cenas com a intenção de suavizar a transição entre as 
imagens ou o corte seco com a transição brusca de cenas; 

• Planos de enquadramento (plano geral, próximo e close) onde é 
possível simular a aproximação do observador. 

• Efeitos técnicos para destacar ou revelar algum detalhe na imagem 
(transparência, highlight e lupa). 

Além disso, sugerem que o uso de elementos pictóricos, verbais e esquemáticos pois 

podem também influenciar a percepção e a compreensão do material pelo público, e que deve-

se considerar aspectos informacionais e da relação texto e imagem (SPINILLO et al. 2010).  

O roteiro do infográfico foi elaborado com base nos resultados da dissertação “Análise 

de formação, atuação e competências dos profissionais de Educação Física que atuam na 

Atenção Básica de Alagoas” e apresenta de forma objetiva os números e impressões do autor 

sobre seus achados, através de uma narração e da apresentação elementos gráficos, de imagem 

e som que auxiliem na transmissão e apreensão da informação. 

A mensagem subliminar é representada por um estímulo sensorial que não é percebido 

de maneira consciente (MELGAREJO, 2003), esse elemento está presente no recurso 

caracterizado por estímulos auditivos de elementos sonoros que expressem satisfação com os 

resultados positivos e espanto ou preocupação com os resultados negativos. A âncora é 

elemento cujo estímulo deve provocar uma resposta consistente. Seu poder está baseado em 

nossa capacidade de aprender fazendo conexões e formando associações (SHAPIRO, 2014). 

Neste caso, a âncora do infográfico foi o símbolo da Educação Física, o Discóbolo de Miron. 

O vídeo foi elaborado por meio da contratação de uma agência de publicidade para a 

criação do design gráfico, seguindo o roteiro do autor. A narração foi feita por um voluntário, 

que documentou a autorização para uso de sua voz em que isso gere qualquer ônus para o autor 

(APÊNDICE E). O produto possui licença no Creative Commons, (Atribuição-NãoComercial-

CompartilhaIgual CC BY-NC-AS). Esta licença permite que outras pessoas remixem, adaptem 

e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam aos autores o 

devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. 
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3.3.5 CONCLUSÃO 

A elaboração deste produto educacional oportunizou a ampliação da compreensão sobre 

elementos constitutivos para a produção de estratégia de comunicação efetiva em saúde. A 

abordagem do tema discutido pode cooperar para a reflexão e redirecionamento na formação 

do PEF, seja ela inicial, continuada ou educação permanente, contribuindo para guiar a gestão, 

tanto das IES como do SUS a compreender o panorama dos PEF que atuam em programas na 

AB básica, em relação às características de formação, atuação e competências. A disseminação 

de tal informação por meio do vídeo, oportuniza maior alcance, não se restringindo à 

comunidade acadêmica e científica, mas à sociedade em geral. 
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Seção 4 – Produção Técnica 

 Vídeo: Tempo de Tela na Infância – Portal EduCapes, Site Oficial da Prefeitura 

Municipal de Arapiraca, III SIPES, 07 de Dezembro de 2018, Porto de Galinhas- PE. 

(APÊNDICES F e G). 

 Vídeo: Deslocamento Ativo – A ser validado durante a defesa (APÊNDICE H) 

 Artigo: Barreiras para atuação do Profissional de Educação Física na Atenção Primária 

à Saúde. Revista Acervo Saúde. No prelo. (APÊNDICES I e J). 

 Ministração de Oficina: Atividade Física e Saúde. IX CACUN. 25/09/2019. 

(APÊNDICE K). 

 Desdobramento 1: Curso de aperfeiçoamento para Profissionais de Educação Física que 

atuam na AB de Alagoas (APÊNDICE L). 

 Desdobramento 2: Vídeo sobre Recomendações de Atividade Física para crianças (em 

produção). 

 Desdobramento 3: Estudos sobre as recomendações para grupos populacionais. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (FRENTE) 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (VERSO) 
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APÊNDICE B – DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL 
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APÊNDICE C – TABULEIRO DO JOGO “TRILHANDO SAÚDE” 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DO JOGO “TRILHANDO SAÚDE” 

CASA INÍCIO – Ponto de partida de todos os jogadores/duplas. 

CASA 1 – ALONGAMENTO - Antes de começar vamos alongar? Fazer alongamento antes 

das atividades físicas prepara e aquece a musculatura, permite o aumento da amplitude de 

movimento e previne lesões, e após o exercício, ajuda a eliminar a tensão. Antes de começar, 

“espreguice” braços, pernas e costas, contando sempre de 1 a 10. Alongue pescoço sobre os 

ombros de forma lenta e o mais acentuada possível, invertendo os sentidos. 

CASA 2 – EXERCÍCIO: REVEZAMENTO DE CORRIDA – Vá até o ponto de exercício 

da casa 2 e realize o mesmo durante 30’’. 

CASA 3 – EXERCÍCIO: FLEXÃO DE QUADRIL COM BASTÃO - Vá até o ponto de 

exercício da casa 3 e realize o mesmo sob orientação profissional durante 30’’. 

CASA 4 – PERGUNTA 

CASA 5 – VOCÊ SAIU PARA COMPRAR A PÃO A TRÊS QUADRAS DE CASA E 

USOU O CARRO. Deslocamento ativo é um hábito que pode te ajudar a sair do sedentarismo! 

VOLTE UMA CASA! 

CASA 6 – PERGUNTA  

CASA 7 – PERGUNTA  

CASA 8 – VOCÊ TRABALHA NO 3º ANDAR E ADOTOU O USO DA ESCADA AO 

INVÉS DO ELEVADOR! Tornar seu dia a dia mais ativo, seja em casa ou no trabalho é uma 

ótima estratégia para aumentar os níveis diários de atividade física! AVANCE TRÊS CASAS! 

CASA 9 – PERGUNTA 

CASA 10 – EXERCÍCIO: FLEXÃO NA PAREDE – Vá até o ponto de exercício da casa 10 

e realize o mesmo sob orientação profissional durante 30’’. 

CASA 11 – PERGUNTA  

CASA 12 – PERGUNTA 

CASA 13 – EXERCÍCIO: AGACHAMENTO – Vá até o ponto de exercício da casa 13 e 

realize o mesmo sob orientação profissional por 30”. 
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CASA 14 – VOCÊ TEM DEDICADO TEMPO EM EXCESSO PARA USO DE 

APARELHOS DE TELA. O comportamento sedentário é o termo direcionado para as 

atividades que são realizadas na posição sentada ou deitada (a exemplo do uso de smartphones, 

tablets, etc) e que não aumentam o gasto energético. VOLTE DUAS CASAS! 

CASA 15 – EXERCÍCIO: ABDOMINAL INVERTIDO NA CADEIRA - Vá até o ponto de 

exercício da casa 15 e realize o mesmo sob orientação profissional durante 30’’. 

CASA 16 – PERGUNTA  

CASA 17 – EXERCÍCIO: REMADA ALTA COM THERABAND - Vá até o ponto de 

exercício da casa 17 e realize o mesmo sob orientação profissional por 30”. 

CASA 18 – VOCÊ ADOTOU MUDANÇAS DE HÁBITOS ALIMENTARES! Todo 

programa de atividade física deve estar acompanhado de adoção de outros hábitos saudáveis! 

Não existe receita milagrosa! AVANCE TRÊS CASAS! 

CASA 19 – EXERCÍCIO: ADUÇÃO DE COXAS COM BOLA - Vá até o ponto de exercício 

da casa 19 e realize o mesmo sob orientação profissional durante 30’’. 

CASA 20 – PERGUNTA 

CASA 21 – EXERCÍCIO: ROSCA COM GARRAFA PET - Vá até o ponto de exercício da 

casa 21 e realize o mesmo sob orientação profissional durante 30’’. 

CASA 22 – SEUS EXAMES CLÍNICOS VÃO BEM! As funções cardiorrespiratórias e 

musculares vêm apresentando melhora e a insônia vem dando uma trégua! A prática segura, 

respeitando as recomendações de atividade física para cada faixa etária pode mudar sua vida 

para melhor! AVANCE TRÊS CASAS.  

CASA 23 – PERGUNTA 

CASA 24 – PERGUNTA 

CASA 25 – RESPEITE SEU CORPO E SEUS LIMITES! Todo bom programa de exercícios 

deve aumentar carga e intensidade de forma gradativas! FIQUE SEM JOGAR UMA 

RODADA E RETOME SEUS TREINOS DE FORMA SAUDÁVEL! 

CASA 26 – EXERCÍCIO: PANTURRILHA COM BASTÃO - Vá até o ponto de exercício 

da casa 26 e realize o mesmo sob orientação profissional durante 30’’. 

CASA 27 – PERGUNTA 
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CASA 28 – EXERCÍCIO: EQUILÍBRIO COM CONE - Vá até o ponto de exercício da casa 

28 e realize o mesmo sob orientação profissional durante 30’’. 

CASA 29 – ESQUECEU SUA GARRAFA DE ÁGUA? A hidratação é um fator de extrema 

importância, pois a perda hídrica durante a transpiração precisa ser compensada para a 

recuperação de líquido e de eletrólitos. VOLTE DUAS CASAS E TENHA A SUA EM 

MÃOS! 

CASA 30 – DESCANSE! Para que se obtenha bons resultados, é necessário respeitar o período 

de recuperação que o organismo necessita! FIQUE SEM JOGAR UMA RODADA E 

OFEREÇA A SEU CORPO UM MOMENTO DE RECUPERAÇÃO. 

CHEGADA – PARABÉNS! VOCÊ É O VENCEDOR! 
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PERGUNTAS 

1 - VERDADEIRO OU FALSO?  

A atividade física pode incluir atividades de deslocamento, tarefas domésticas e de trabalho, 

desde ocorram diariamente.  

Resposta: VERDADEIRO 

2 - Cite 1 tipo de atividade de lazer, transporte, doméstica ou de trabalho que pode ser 

considerado como atividade física no seu dia a dia.  

(Resposta: pessoal) 

3 - VERDADEIRO OU FALSO?  

As brincadeiras, os jogos e os esportes não são considerados atividades que podem fazer parte 

da rotina de atividade física dos adultos. RESPOSTA: FALSO. A prática de atividade física 

pode envolver brincadeiras, jogos e esportes no contexto das famílias e das comunidades em 

qualquer faixa etária. 

4 – O que é “Tempo de Tela”? 

Resposta: É o tempo dedicado ao uso de aparelhos eletrônicos de tela (smartphone, tablet, tv, 

notebook) durante o dia. 

5 - Qual o tempo mínimo de atividade física moderada semanal que o indivíduo adulto 

deve praticar para melhorar das funções cardiorrespiratórias, musculares e ósseas? 

a -30 minutos     b - 90 minutos    c - 150 minutos   d - 240 minutos 

RESPOSTA: 150 minutos. 

6 – Qual dessas alternativas não corresponde a uma Doença Crônica Não Transmissível? 

a- Hipertensão    b- Diabetes   c- Câncer   d- HIV 

RESPOSTA: d - HIV 

7 – VERDADEIRO OU FALSO? 

A recomendação de 150 minutos de atividade física aeróbica moderada por semana pode ser 

substituída por 75 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa por semana. 

RESPOSTA: VERDADEIRO 
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8 – A atividade física moderada é aquela que eleva a frequência de batimentos cardíacos 

e deixa a pessoa um tanto ofegante. Cite um exemplo de atividade moderada. 

RESPOSTA: Caminhar, dançar, varrer, etc. 

9 - A atividade física vigorosa é aquela que depende muito do esforço, acelerando o 

coração e queimando energia, e que continua agindo sobre o corpo mesmo após o fim do 

treino. Cite um exemplo de atividade vigorosa. 

RESPOSTA: Correr, nadar, pedalar, etc. 

10- VERDADEIRO OU FALSO? 

A recomendação de 150 minutos de atividade física aeróbica moderada por semana ou de por 

75 minutos de atividade vigorosa por semana, pode ser acrescida de atividades de 

fortalecimento muscular em apenas 2 dias por semana. 

RESPOSTA: FALSO. As recomendações podem ser acrescidas de atividades de fortalecimento 

muscular em 2 ou mais dias por semana 

11– Qual o profissional devidamente habilitado para prescrever e acompanhar treinos 

com de maneira segura? 

Resposta: Profissional de Educação Física. 

12 – Para benefícios adicionais à manutenção da saúde e da qualidade de vida, qual a 

recomendação semanal de atividade física moderada? 

a -180 minutos  b - 300 minutos   c- 220 minutos   d- 350 minutos 

Resposta: alternativa “b” 

13 – O que significa a sigla DCNT? 

RESPOSTA: Doença Crônica não Transmissível. 

14 – Para benefícios adicionais em adultos de 18 a 64 anos, 300 minutos de atividade 

aeróbica moderada por semana podem ser substituídas por quantos minutos de atividade 

aeróbica vigorosa por semana? 

a- 150 minutos  b- 75 minutos  c- 50 minutos   d- 100 minutos 

Resposta: alternativa “a” 
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15 – De forma objetiva, faça uma reflexão de quanto tempo você passa sentado em relação 

ao tempo que você se mantém fisicamente ativo e apresente. 

Resposta: pessoal 

16 – Na sua rotina, você inclui atividades de deslocamento, de trabalho, de lazer ou 

domésticas que podem contribuir para aumentar os seus níveis de atividade física? Quais? 

Resposta: Pessoal 

17 – VERDADEIRO OU FALSO? Se meus pais e/ou avós são portadores de DCNT, não 

preciso me preocupar, pois as DCNT não apresentam riscos de hereditariedade. 

Resposta: FALSO. As doenças crônicas são hereditárias e exigem mais cautela e prevenção de 

fatores de risco para as doenças com maior rigor. 

18 – Quanto tempo você dedica aos aparelhos de tela por dia? Você considera um tempo 

adequado? 

Resposta: Pessoal 

19 – Qual (s) o (s) profissional (s) mais indicado (s) para identificar a necessidade e 

prescrever suplementação? 

Resposta: Nutricionista, médico especialista. 

20 – Se você é sedentário, e deseja iniciar um programa de atividade física, qual deve ser 

o primeiro passo? 

RESPOSTA: Procurar um médico e checar suas condições clínicas. 

21 - Apresente dois fatores de risco para o desenvolvimento de DCNT: 

Resposta: Tabagismo, alcoolismo, estresse, sedentarismo, alimentação rica em gordura e sódio. 

22 – A prática regular de atividade física pode oportunizar uma série de benefícios para 

o indivíduo praticante, como por exemplo o auxílio no controle do peso corporal. Você 

consegue pensar em outros benefícios? Apresente três deles. 

Resposta: Redução do risco de hipertensão, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, diabetes, 

câncer de mama e de cólon, depressão e quedas em geral. Além disso, a atividade física fortalece 

ossos e músculos, reduz e controla a ansiedade e estresse e melhora a disposição e estimula o convívio 

social. 
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23 – VERDADEIRO OU FALSO? 

As pessoas que não dispõem de tempo para realizar atividade física seguindo as recomendações gerais 

de atividade física só devem começar a praticar quando conseguirem ajustar completamente sua rotina 

para o tempo ideal. 

Resposta: FALSO. Para aqueles que ainda não conseguem reservar o tempo ideal, qualquer atividade, 

ainda que de curta duração, já é uma importante evolução. 

24 – Qual das alternativas não corresponde aos cuidados que se deve tomar ao iniciar um 

programa de atividade física? 

a – Estar em dia com as consultas médicas de rotina; 

b – Caso opte por estabelecimento de atividade física, priorizar aquele que garanta a contratação 

de profissionais formados; 

c – Procurar associar meu programa de atividade física às orientações alimentares da internet; 

d – Iniciar a prática de forma gradativa. 

Resposta: Alternativa “c”. Caso necessite de orientações nutricionais, o correto é procurar um 

nutricionista ou nutrólogo. 

25 – VERDADEIRO OU FALSO? 

O profissional de educação física é habilitado para prescrever suplementação e dietas, caso seja 

necessário. 

Resposta: FALSO. O profissional de educação não pode prescrever suplementação e dietas. 

Estas responsabilidades são restritas à nutricionistas ou médicos especialistas em nutrição. 

26 – A caminhada, por ser uma atividade acessível e praticamente sem custos, é uma das 

atividades mais adotadas pelos iniciantes. Porém, o praticante deve estar atento à alguns 

cuidados. Você pode citar algum deles? 

Resposta: Uso de roupas leves e calçados confortáveis e fechados (de preferência o tênis); 

escolha de um trajeto seguro e livre de obstáculos como buracos e degraus; dar preferência aos 

horários antes das 9h e após as 16h, e ainda assim, atentar para a proteção solar, com o uso de 

filtro solar, boné ou chapéu; hidratar-se antes e após a atividade; não praticar a caminhada em 

jejum. 

27 – O Sistema Único de Saúde oferece programas de atividade física à população? Justifique. 
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Resposta: Sim. Através do Programa Academias da Saúde e dos Núcleos Ampliados de Saúde 

da Família e Atenção Básica. Ambos os programas possuem profissionais de educação física 

para planejar e executar ações de promoção de atividade física com a população. 
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APÊNDICE E – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA VOZ 

(INFOGRÁFICO ANIMADO) 
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APÊNDICE F – PRODUTO: TEMPO DE TELA NA INFÂNCIA 

1 INTRODUÇÃO 

 A necessidade pela busca de informações, acesso à comunicação e relacionamentos 

através do meio digital é algo comum nos tempos atuais. Deste modo, o primeiro contato com 

equipamentos eletrônicos vem ocorrendo cada vez mais cedo, ainda na primeira infância, 

através da reprodução do comportamento dos pais. 

O tempo de tela se caracteriza pelo período de exposição a um ou diversos aparelhos 

eletrônicos de tela (televisão, computador, aparelho celular, tablet, vídeo games, etc) durante o 

dia, e vem sendo considerado um dos indicadores mais estudados pelos pesquisadores do 

comportamento sedentário (SILVA et al, 2016; FORLI, 2015; GUERRA et al, 2016).  

No que diz respeito à crianças e adolescentes, o tempo de tela representa apenas uma 

parte do tempo total desprendido à ausência de atividade durante o dia, podendo ainda serem 

somados a outras atividades quais apresentam gasto energético semelhante ao estado de 

repouso, como por exemplo o tempo sentado na escola ou o deslocamento inativo. (GUERRA 

et al., 2016). 

Para a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), os riscos desta exposição excessiva vão 

além do comportamento sedentário. A referida instituição alerta para outras preocupações 

advindas do contato precoce com esses dispositivos e a internet que podem causar danos à saúde 

como: dificuldade de socialização, dependência ou uso problemático dos dispositivos, aumento 

da ansiedade, problemas alimentares, distúrbios do sono, problemas auditivos e posturais, 

exposição ao cyberbullying, à pornografia infantil, aos pensamentos e gestos de autoagressão e 

ideação suicida. (SPB, 2016) 

 Diante desta realidade, torna-se expressamente oportuno e necessário informar à 

população sobre as recomendações do uso saudável das tecnologias na infância, alertando para 

os riscos de seu uso indiscriminado. 
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2 PÚBLICO ALVO 

O público que se deseja atingir com o referido recurso educacional se caracteriza por: crianças, 

adolescentes, pais, outros responsáveis, profissionais da saúde e da educação. 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO PRIMÁRIO 

Elaborar um vídeo educacional que oportunize a comunicação acerca das recomendações para 

o tempo de tela na infância. 

3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 Despertar o público alvo para a reflexão das consequências do tempo de tela excessivo 

na infância; 

 Informar sobre as recomendações de tempo de exposição à tela na infância. 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

As mudanças comportamentais nas famílias decorrentes da era digital vêm sendo ponto 

debate e pesquisa entre as autoridades e estudiosos da área da saúde. O total de tempo dedicado 

pelas crianças e adolescentes ao uso de dispositivos de tela está associado à diversos problemas 

de saúde como hipertensão, distúrbios do sono, excesso de peso, síndrome metabólica, vem 

sendo alvo de pesquisas no cenário científico brasileiro e internacional. (Friedrich et al., 2014) 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), através do documento “Recomendações 

globais em atividade física para a saúde”, orienta que o tempo destinado ao uso de equipamentos 

de telas na faixa etária compreendida dos 5 até os 17 anos, não deve ultrapassar o período de 

duas horas diárias. (WHO, 2010). Já a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) orienta que o 

contato com os dispositivos eletrônicos de tela entre as crianças de 2 a 5 anos deve ser limitado 

à 1 hora diária e acrescenta que crianças de 0 a 2 anos não devem ter tempo de tela. 

Alguns estudos que tem como objeto de estudo o tempo de tela ou comportamento 

sedentário vêm mostrando que a criança brasileira vem ultrapassando essas recomendações. A 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE) realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) evidenciou que 60% dos alunos do 9º ano do ensino fundamental 

dedicam mais de duas horas por dia ao tempo de tela. (BRASIL, 2013) 
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Em estudo realizado por Forli (2015), buscou-se identificar o tempo de tela de crianças 

e suas mães. Das 179 crianças estudadas, com média de idade de 5,7 anos, 97% fazem de uso 

de equipamentos de tela diversos, e a mediana de tempo de tela identificado na amostra foi de 

3 horas (180 minutos) por dia tanto na semana como aos finais de semana. Entre as mães, quase 

todas relataram uso de equipamentos de tela diversos (98,9%) e dedicavam 2 horas e meia (150 

minutos) ao uso desses aparelhos durante a semana, aumentando para 3 horas (180 minutos) 

aos finais de semana. 

Hancox et al (2004) identificaram em estudo longitudinal realizado na Nova Zelândia, 

tendo acompanhado mais de 1000 crianças e jovens entre 5 e 15 anos, que quanto maior o tempo 

de tela, maior o índice de massa corporal, nível de colesterol, nível de tabagismo e pior aptidão 

para a atividade física na infância e adolescência. 

Além dos danos que podem ser causados à saúde física, existem ainda outros riscos que 

podem ser ocasionados ou agravados pelo tempo de tela excessivo na infância e na 

adolescência, como mudanças comportamentais negativas, dificuldade de socialização, acesso 

à conteúdos impróprios para a idade, problemas relacionados à sexualidade, auto agressividade, 

cyberbullying, etc. (Friedrich et al., 2014; SBP, 2016) 

De acordo com dados divulgados pela SBP (2016), que apresenta resultados de uma 

pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da internet (CGI) e o Centro Regional de Estudos para 

o Desenvolvimento da Sociedade de Informação (Cetic.br) em 350 municípios brasileiros com 

3068 famílias, demonstram que 1 em cada 3 crianças da amostra tem acesso à conteúdos da 

internet por meio do aparelho celular, e que 20% delas já foram tratadas de forma ofensiva nas 

redes. Em 11% das famílias os pais não sabiam nada sobre as atividades de seus filhos durante 

o tempo de uso destes equipamentos.  

As evidências científicas acerca do tempo de tela na infância demonstram a importância 

de orientar crianças, adolescentes, pais, outros responsáveis, profissionais de saúde e da 

educação sobre as recomendações de especialistas para o uso adequado dos dispositivos de tela. 

5 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

O presente recurso foi elaborado como produto dos conhecimentos adquiridos na 

disciplina “Recursos Educacionais” do curso de Mestrado Profissional de Ensino em Saúde 

Tecnologia da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL. 



122 

 Trata-se de um vídeo de 60 segundos, no formato MP4, composto por seis cenas 

elaboradas com imagens e música de domínio público, narradas pela personagem “Lara” e 

intitulado: Tempo de Tela na Infância. Este formato permite ampla divulgação em diversas 

mídias e redes sociais. O roteiro conta com “Lara” apresentando informações sobre tempo de 

tela, alertando para o riscos da exposição excessiva e apresentando as recomendações de 

profissionais de saúde e dos seus pais sobre o tempo destinado a esses aparelhos durante o dia. 

Para levantamento das recomendações de tempo de tela na infância a serem abordadas 

no vídeo, foram consideradas as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria e da 

Academia Americana de Pediatria, complementadas pela leitura de estudos sobre a temática. 

O processo metodológico de construção do vídeo considerou os pressupostos da análise 

transacional, que apresenta aplicabilidade em qualquer processo onde haja necessidade de 

compreensão de indivíduos, relações e processos de comunicação. A mesma foi proposta pelo 

psiquiatra Eric Berne, em 1958, e consiste em um modelo teórico do pensamento, sentimento e 

comportamento humano. A análise transacional propõe que a personalidade humana se 

estrutura em três estados de ego: o Pai (informações adquiridas com as figuras parentais, 

baseadas em normas, preceitos, valores), o Adulto (é o computador humano, onde se armazena 

pensamentos lógicos, desprovido de emoções) e a Criança (fonte da criatividade, de emoções 

como o prazer e a alegria). Cada estado de ego do ser apresenta característica e experiências 

próprias e representam uma maneira diferente de compreender, se comportar, de agir e interagir. 

(ALVES, 2011) 

O texto que compõe a narração foi elaborado de modo a abordar os três estados de ego, 

a partir das seguintes falas: 

Estado de ego Adulto: 

“Oi! Meu nome é Lara! Quero falar com você sobre um assunto sério. Você sabe o que é 

“Tempo de Tela”? É o tempo que nós utilizamos aparelhos eletrônicos de tela durante o dia.” 

“O médico falou que só as crianças com mais de 2 anos podem ter Tempo de Tela, e que esse 

tempo não pode passar de 2 horas por dia.”  

Estado de ego Pai 

 “Os meus pais me explicaram que muito “Tempo de Tela” pode me deixar acima do peso, 

diminuir meu sono, e prejudicar minha postura e a minha visão, além de poder me deixar 

ansiosa. 
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Estado de ego Criança 

“Eu gosto muito de ver vídeos e baixar joguinhos irados. Mas o que eu curto mesmo é brincar 

com meus amigos e andar de bicicleta!” 

“Então em aproveito as outras horas fazendo outras coisas legais e que são importantes para eu 

crescer saudável e feliz!” 

Outro fator considerado durante a elaboração do recurso foi a exploração de uma 

diversidade de inputs sensoriais, considerando que cada indivíduo apresenta uma maior 

predisposição para determinado estilo: sinestésico, visual, gustativo, olfativo, auditivo. No 

vídeo, a audição é estimulada através da música infantil agradável e o som da voz da narradora. 

A visão é estimulada através de diversas cores alterando entre seis cenários diferentes. O 

estímulo sinestésico se apresenta através da movimentação da personagem e demais elementos 

que compõem os cenários, como por exemplo, o ciclista. O estímulo olfativo é percebido na 

ultima cena, através da churrasqueira e do “cheiro” exalado pela mesma, que também estimula 

o sentido gustativo. Este último, ainda foi representado através do pirulito, sempre à mão da 

personagem principal, em três cenas. 

Existem ainda dois outros elementos que compõem a elaboração do vídeo: a âncora e a 

mensagem subliminar. A âncora é o elemento que, em situações futuras, remeterá ao 

aprendizado proporcionado pelo recurso no passado. A âncora do recurso foi a personagem 

principal, a menina Lara. A mensagem subliminar é o elemento que não comunica diretamente, 

com capacidade de superar a resistência do indivíduo em apreender a informação, agindo no 

inconsciente do mesmo. A presença desse elemento no vídeo se caracteriza pelo gato, que está 

presente em várias cenas, sempre se expressando através da face de acordo com a situação da 

cena: alegria, preocupação, satisfação, atenção. 
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A elaboração do vídeo se deu através da contratação de uma agência de publicidade para 

a criação do designer gráfico, segundo o roteiro dos autores. A narração é feita por uma menor 

devidamente autorizada pelo seu responsável para o uso de som da voz e nome da mesma, sem 

que isso gere qualquer ônus para os autores. Possui licença no Creative Commons, (Atribuição-

NãoComercial-CompartilhaIgual  

CC BY-NC-AS). Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu 

trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam aos autores o devido crédito e que 

licenciem as novas criações sob termos idênticos. 

 

6 CONCLUSÃO 

 A elaboração do presente recurso como produto da disciplina “Recursos Educacionais” 

oportunizou uma experiência enriquecedora, ampliando as possibilidades de atuação na 

docência e na educação em saúde, considerando os diversos aspectos necessários à elaboração 

de um recurso educacional que comunique com eficiência aquilo se deseja. 

O tema abordado, tempo de tela na infância, apresenta bastante relevância no mundo 

atual, pois está presente no cotidiano das famílias e já se caracteriza como risco à saúde e 

segurança das crianças, necessitando de reflexão e informação por parte das famílias, escolas, 

profissionais da saúde e educação, além do próprio público infantil.  
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APÊNDICE A – FICHA TÉCNICA 

TEMPO DE TELA NA INFÂNCIA 

FICHA TÉCNICA 

UNIVERSIDADE DE CIÊNCIA DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL 

MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO EM SAÚDE E TECNOLOGIA 

Organização e roteiro: Cinthya Rafaella Magalhães da Nóbrega Novaes 

Referências: 

www.aap.org 

www.sbp.com.br 

Orientação: Flávia Accioly Canuto Wanderley e Célio Fernando de Sousa Rodrigues 

Narração: Lara Magalhães da Nóbrega Cavalcante 

Produção: Smart Agência Digital 

Imagens: freepik.com 

Música e efeitos sonoros: youtube.com.br 

Licença Creative Commons: 
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APÊNDICE B – FICHA DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE VOZ E NOME 
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APÊNDICE G – COMPROVAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TEMPO DE 

TELA NA INFÂNCIA 
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APÊNDICE H – PRODUTO: VÍDEO EDUCACIONAL SOBRE TRANSPORTE ATIVO 

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

1 INTRODUÇÃO 

A promoção da saúde é tida como um conjunto de ações envolvendo estratégias para a 

ampliação de autonomias individuais e coletivas para a vivência agradável no território. 

Promover saúde é possibilitar maneiras para a ampliação do bem-estar coletivo, sendo estas 

inclusivas e acessíveis a realidade social. Para isso se faz necessário a formulação de políticas 

públicas na construção de uma sociedade inclusiva e equitativa; o planejamento de uma cidade, 

por exemplo, deve acontecer no sentido de estruturá-la para promover igualdade na ocupação 

dos espaços e minimizar os riscos, ou seja, o planejamento urbano deve ter como meta a 

qualidade de vida da população e a criação e manutenção de cidades saudáveis (SPERANDIO; 

FRANCISCO FILHO; MATTOS, 2016). 

Existe uma ligação inevitável entre Atividade Física (AF) e os conceitos de saúde e 

qualidade de vida. No entanto, o sedentarismo associado ao padrão alimentar da sociedade 

moderna está na origem de muitas patologias atualmente consideradas como problemas de 

saúde pública. Um estilo de vida ativo na infância e adolescência tem sido visto com um fator 

importante para uma vida saudável na idade adulta, trazendo vários benefícios como a redução 

de fatores de risco para doenças cardiovasculares, o aumento da densidade mineral óssea, a 

diminuição da gordura corporal e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Apesar 

desses benefícios, níveis insuficientes de atividade física entre crianças e adolescentes vêm se 

tornando cada vez mais prevalentes em todo o mundo, trazendo impacto na saúde dessa 

população (BERALDO et al., 2015; BURGOS et al., 2019).  

Dentre as ações que possam promover a prática de AF, o transporte ativo (todos os 

meios de deslocamento executados a partir da energia gerada pelo movimento humano, como 

caminhada, bicicleta, cadeira de rodas, patins, patinetes, dentre outros), vem sendo 

caracterizado como uma fonte   importante para a redução da inatividade e melhora dos níveis 

de atividade física em crianças e adolescentes (BERALDO et al., 2015). Além de combater o 

sedentarismo e promover benefícios para saúde, o transporte ativo, ao utilizar apenas o nosso 

corpo é considerado um meio de transporte não poluente, ecológico cujas manifestações mais 

comuns são a caminhada e a pedalada (COSTA et al., 2017). 

Diante do exposto, torna-se necessário trazer informações acerca das definições, dos 

benefícios e das possibilidades do transporte ativo para as crianças e adolescentes, 
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influenciando mudanças de comportamentos e a adesão a uma vida fisicamente ativa fugindo 

de comportamentos sedentários. 

2 PÚBLICO-ALVO 

O presente recurso educacional pretende atingir crianças, adolescentes, pais e outros 

cuidadores. 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO PRIMÁRIO 

Elaborar um vídeo educacional que permita conscientizar a população acerca do 

transporte ativo, desde suas possibilidades as recomendações sugeridas para as crianças e 

adolescentes. 

3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 Informar de forma clara e acessível a definição de transporte ativo; 

 Esclarecer as diferentes possibilidades da utilização do transporte ativo para crianças e 

adolescentes; 

 Estimular a escolha e adesão à transportes ativos e a diminuição de comportamentos 

sedentários.  

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

O transporte é considerado um dos determinantes sociais da saúde, ele é caracterizado 

como todo transporte utilizado por um indivíduo no seu dia a dia; é sabido que com o aumento 

da tecnologia os meios de transportes se tornaram mais ágeis, acessíveis e confortáveis, em 

contrapartida houve o aumento nas emissões veiculares contribuindo para a poluição do ar 

urbano, alterações no clima global e o impacto negativo na saúde das pessoas. Na tentativa de 

amenizar essas consequências se fazem necessários planejamentos e políticas públicas de 

transporte que considerem a saúde populacional, bem como o incentivo ao uso de transporte 

ativo (FAJERSZTAJN; VERAS; SALDIVA, 2016).  

Com o objetivo de promover a integração entre os diferentes meios de transporte, assim 

como melhorar a acessibilidade e mobilidade das pessoas no território dos Municípios 
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brasileiros, foi criada a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), (BRASIL,2012) que 

possui entre suas diretrizes a prioridade em modos de transportes não motorizados e transportes 

públicos coletivos ao invés dos motorizados, e a diminuição dos custos ambientais, sociais e 

econômicos nos deslocamentos das pessoas. Nesta lei os Municípios ficaram encarregados em 

criar e aprovar o plano de Mobilidade Urbana, tendo um prazo de até 12 de abril de 2022, para 

Municípios com mais de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes e até 12 de abril de 

2023, para Municípios com até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes; o não 

cumprimento desse prazo acarretará o impedimento de recebimentos financeiros destinados a 

mobilidade urbana (BRASIL, 2012). 

Em seu artigo, Tischer (2018) afirma que mesmo com a PNMU houve poucos avanços 

na integração do sistema urbano, no transporte ferroviário e no fomento à mobilidade de 

pedestres e ciclistas. No Brasil, apesar de algumas cidades apresentarem tendências na melhoria 

das condições de transportes (implementando ciclovias e ciclofaixas) ainda é comum problemas 

de baixa cobertura da rede de transporte, a fragmentação das faixas, a pouca segurança aos 

usuários e o baixo conforto e eficiência do transporte público. Devido a estas dificuldades, 

observa-se uma grande adesão ao uso do transporte individual motorizado (TISCHER, 2018; 

FAJERSZTAJN; VERAS; SALDIVA, 2016). 

A implementação de um ambiente urbano que favoreça o transporte ativo é um grande 

desafio para os planejadores e formuladores de políticas nos municípios, que devem privilegiar 

a oferta de alternativas modais (com conforto e eficiência) ao uso do carro, valorizando a 

circulação de pedestres e ciclistas. Além dos benefícios de um ambiente sustentável a 

mobilidade ativa proporciona a melhora da saúde de milhões de pessoas em curto prazo, 

possibilitando o aumento na atividade física, interação social e a redução dos riscos para 

doenças como diabetes, hipertensão e obesidade (TISCHER, 2018; FAJERSZTAJN; VERAS; 

SALDIVA, 2016). 

Todas as crianças e adolescentes devem ser fisicamente ativos diariamente, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda pelo menos 60 minutos de atividade física 

diárias (moderadas ou intensas), somando 300 minutos semanais (WHO, 2010). Apesar das 

recomendações, Burgos et al. (2019) afirmam que há uma prevalência cada vez maior nos níveis 

insuficientes de atividade física entre as crianças e adolescentes em todo o mundo, o que 

acarreta impacto na saúde e bem-estar dessa população. Diante disto, o transporte ativo surge 

como uma oportunidade para que sejam cumpridas as recomendações de atividade física diária. 

As caminhadas e pedaladas principalmente para a escola representam uma fonte importante, 

barata e acessível de atividade física, promovendo a adesão e manutenção de um estilo de vida 
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ativo e auxiliando na prevenção de doenças metabólicas e cardiovasculares (COSTA et al., 

2017; BURGOS et al., 2019). Diante do exposto, se faz necessário a disseminação de 

informações acerca do transporte ativo, evidenciando as recomendações para as crianças e 

adolescentes. 

5 REFERENCIAL METODOLÓGICO  

O vídeo “Transporte Ativo para Crianças e Adolescentes” é um recurso educacional que 

busca a conscientização e promoção do transporte ativo, bem como divulgação das suas 

possibilidades para as crianças e adolescentes. Trata-se de um vídeo de 60 segundos, no formato 

MP4, composto por sete cenas elaboradas com imagens e músicas de domínio público, narradas 

pela personagem “Lara”. O formato deste recurso permitirá a disseminação das informações 

propostas, em diversas mídias e redes sociais.  

O roteiro do vídeo conta com a personagem “Lara” apresentando informações acerca 

das definições, dos benefícios e das possibilidades do transporte ativo para as crianças e 

adolescentes, influenciando mudanças de comportamentos e a adesão a uma vida fisicamente 

ativa fugindo de comportamentos sedentários.  

O processo de construção do recurso deve ser criterioso e requer planejamento para que 

obtenha a capacidade de comunicar a temática que o compõe. Considerou-se, portanto os 

pressupostos do método proposto por Santos e colaboradores (2019), o Método CTM3, que se 

baseia em: Concepção do produto (C), Referencial Teórico (R), Referencial Metodológico (M3) 

que em concebe a construção deste referencial baseado em três teorias: a Análise Transacional, 

que aborda as três estruturas da personalidade (Pai, adulto e criança), a Exploração Sensorial, 

utilizando os cinco sentidos (visão, audição, paladar, olfato e sinestésico) e a Neurolinguítica, 

através do uso de âncoras. 

A Análise Transacional, criada por Eric Berne em 1958, que abrange qualquer campo 

em que exista a necessidade de compreender os indivíduos, as relações e comunicações; tal 

teoria, propõe que a personalidade humana se estrutura em três estados de ego: o Pai (com 

pensamentos, sentimentos e comportamentos da figura paternal, identifica o bem e o mal e 

julga, controla ou apoia ), o Adulto (produz pensamentos lógicos e sem interferência das 

emoções) e a criança (fonte de criatividade e recreação, emotiva e autocentrada), é importante 

salientar que o estado de ego é uma maneira específica de pensamentos, sentimentos e 

comportamentos com os quais interagimos com as pessoas (ALVES, 2011; KERTÉSZ, 1987).  
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Os três estados de ego foram abordados no roteiro do vídeo. Alguns exemplos podem 

ser observados nas seguintes falas: 

Estado de ego Pai 

“Mas, para isto, precisamos estar seguros, e sempre utilizar calçadas, faixas de pedestres 

e ciclovias, para evitar acidentes”. 

“Então não esquece, sempre que for sair de casa escolha um transporte ativo e seguro!”.  

Estado de ego Adulto 

“Transporte Ativo é todo o meio de transporte automotor movido a energia humana, 

como caminhar, andar de bicicleta, patins ou patinetes”. 

“Então, o transporte ativo é considerado como uma forma de estarmos praticando 

Atividade Física, pois nos faz gastar energias”.  

Estado de ego Criança 

“Nós podemos utilizar o transporte ativo quando vamos para escola, para a casa dos 

vovôs, quando vamos passear e sempre que precisarmos sair de casa”. 

“[...] temos o contato com mais pessoas e lugares, e o mais legal, praticamos Atividade 

Física de uma forma mais divertida e sem poluir o ambiente”. 

Com o intuito de desenvolver percepções e comportamentos acerca da temática do 

vídeo, fizeram parte da sua elaboração a Exploração Sensorial, com o uso dos cinco sentidos 

(sinestésico, visual, gustativo, olfativo e auditivo), e a Programação Neurolinguística, que é uma 

poderosa ferramenta que transforma a maneira como as pessoas pensam e agem (SHAPIRO, 

2014), com o uso de âncoras e mensagem subliminar.  Quanto aos sentidos, o sinestésico se 

apresenta por meio movimentação dos personagens e demais elementos que compõe os 

cenários, como por exemplo, as crianças andando de bicicleta e os pedestres atravessando na 

faixa; o sentido visual é explorado pela diversidade de cores expostas em cada cena; os sentidos 

gustativo  e olfativo tem seus estímulos na cena quatro, com os sorvetes comprados  pelos pais 

e crianças em frente a escola e no pirulito que a personagem carrega em uma das mãos; o sentido 

auditivo é estimulado por meio da música infantil sutil e do som da voz da personagem.  

A âncora é qualquer estímulo que lembre uma resposta consistente, seu poder está 

baseado em nossa habilidade de aprender fazendo conexões e formando associações 
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(SHAPIRO, 2014), sendo assim, a âncora do vídeo foi a personagem principal “Lara”. O 

estímulo subliminar é todo e qualquer estímulo sensorial que não é percebido de maneira 

consciente (MELGAREJO, 2003), esse elemento está presente no recurso, caracterizado por 

um pássaro, que aparece na maioria das cenas sempre se expressando com sua face de acordo 

com a situação da cena: atenção, alegria, preocupação. 

O vídeo foi executado por meio da contratação de uma agência de publicidade para a 

criação do designer gráfico, segundo o roteiro dos autores. A narração foi feita por uma menor 

devidamente autorizada pelo seu responsável para o uso do som da voz e do nome da mesma, 

sem que isso gere qualquer ônus para os autores. O recurso possui licença no Creative 

Commons, (Atribuição Não Comercial Compartilha Igual CC BY-NC-AS). Esta licença 

permite que outras pessoas remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não 

comerciais, desde que atribuam aos autores o devido crédito e que licenciem as novas criações 

sob termos idênticos. 

6 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do presente recurso educacional permitiu experiências que 

ampliaram a compreensão de como construir subsídios para o aprimoramento da educação em 

saúde de forma positiva, promovendo a comunicação efetiva da temática proposta.   

A abordagem do tema transporte ativo é considerado relevante para a promoção da 

saúde de toda a população, em especial para as crianças e adolescentes, influenciando a adesão 

de hábitos fisicamente ativos que apresentam mais chances de serem mantidos na vida adulta. 

A disseminação de tal informação por meio do vídeo, oportuniza o incentivo a escolha e adesão 

à transportes ativos e a diminuição de comportamentos sedentários em crianças e adolescentes. 
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PÊNDICE I -  CARTA DE ACEITE DE ARTIGO NA REVISTA ACERVO SAÚDE 
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APÊNDICE J – ARTIGO DE REVISÃO 

BARREIRAS PARA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

BARRIERS TO PHYSICAL ACTIVITY PROFESSIONAL ACTS IN PRIMARY HEALTH CARE 

BARRERAS PARA LA ACTUACIÓN DEL PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EM LA 
ATENCIÓN PRIMARIA EM SALUD  

4Cinthya Rafaella Magalhães da Nóbrega Novaes, ¹Flávia Canuto Accioly Wandeley, ¹Maria Roseane 
Alves, ¹Bárbara Marcelly Tavares de Gusmão 

 

RESUMO  
Objetivo: identificar as barreiras para atuação do profissional de Educação Física na atenção primária em saúde. 
Métodos: para revisão integrativa da literatura foram realizadas buscas na Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Scientific Electronic Library Online, utilizando 
os descritores: saúde pública, SUS, promoção da saúde, atenção primária à saúde, prática profissional, educação 
física e treinamento e atividade física. Foram incluídos documentos na íntegra, publicados a partir de 2005 em 
português e/ou inglês. Resultados: Catorze artigos foram inclusos.  Identificou-se como barreiras: formação 
profissional, deficiência da estrutura física e recursos materiais, representação social de gestores, profissionais e 
usuários sobre Educação Física, número reduzido de profissionais atuando e dificuldade para o trabalho 
interdisciplinar. Conclusão: As prinicpais barreiras para atuação do profissional de educação física na atenção 
básica estão relacionadas com a gestão dos programas onde esses profissionais atuam e com a formação deste 
profissional.   
 
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Educação física e treinamento, Prática profissional. 

ABSTRACT 
Objective: The study aimed to identify the perceived barriers to physical activity professional act in Primary 
Health Care. Methods: An integrative review was conducted in Biblioteca Virtual em Saúde, Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde and Scientific Electronic Library Online bases. The selected key 
words were: public health, SUS, health promotion, Primary Health Care, professional practice, Physical education 
and training and physical activity. The inclusion criteria were: the article must be full-text available, it has to be 
published after 2005 in Portuguese or English language. Results: After analysis, fourteen articles were included. 
It was observed that academic formation is the most evident barrier to physical activity professional acts in Primary 
Health Care. The Lack of infrastructure and materials, inadequate perception of physical activity professional 
relevance by managers, other health professionals and general population, few professionals to attend population 
and lack of interdisciplinarity were also mentioned as barriers. Conclusion: The greater barriers to the performance 
of physical education professionals in primary health care are related to the management of the programs where 
these professionals work and to their graduation process. 

Key words: Primary Health Care, Physical education and training, Professional practice.
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Objetivo: El estudio buscó identificar las barreras para el desempeño de los profesionales de Educación Física en 
la atención primaria de salud. Métodos: Para una revisión bibliográfica integradora de la literatura se realizaron 
búsquedas en la Biblioteca Virtual de Salud, en las bases de datos en línea de Literatura Latinoamericana y del 
Caribe en Ciencias de la Salud y Biblioteca Electrónica Científica, utilizando los descriptores: salud pública, SUS, 
promoción de la salud, atención primaria a la salud, práctica profesional, educación física y entrenamiento y 
actividad física. Se incluyeron documentos em su totalidad, publicados desde 2005 en portugués y / o inglés. 
Resultados: Se incluyeron catorce artículos. Se identificaron las siguientes barreras: capacitación profesional, 
deficiencia en la estructura física y recursos materiales, representación social de gerentes, profesionales y usuarios 
sobre educación física, un número reducido de profesionales que trabajan y dificultades en el trabajo 
interdisciplinario. Conclusión: Los resultados muestran que algunas de las barreras para el desempeño de los 
profesionales de educación física en atención primaria están relacionadas con la gestión de los programas donde 
trabajan estos profesionales y con la formación de este profesional. 

Palabras clave: Atención primaria a la salud, Educación física y entrenamiento, Práctica profesional. 

 

INTRODUÇÃO  

A prática regular de atividade física (AF) está associada com uma melhor saúde e qualidade de vida. 
Atualmente está cada vez mais clara a importância da manutenção de um estilo de vida ativo para a saúde da 
população em geral (GROPPO HS et al, 2012; HALLAL PC et al 2010; MENDONÇA BCA et al., 2009). Desse 
modo, o crescimento de iniciativas, programas e campanhas a favor de um estilo de vida mais ativo vem ganhando 
maior importância e reconhecimento (HALLAL PC et al, 2010). 

Apesar de um enorme corpo de evidências comprovar os benefícios da AF para promoção da saúde, a 
população mundial é cada vez menos ativa fisicamente (PITANGA FJG; LESSA I, 2005; JESUS GM; JESUS EFA, 
2012). Para enfrentar esse quadro de baixos níveis de AF, em 2006 foi aprovada a Política Nacional de Promoção 
da Saúde (PNPS) que inseriu a prática de AF na estratégia de promoção de saúde, reforçando a importância do estilo 
de vida fisicamente ativo (PINTO NRS et al., 2009). Em 2008, para atuar nessa estratégia o Profissional de Educação 
Física (PEF) foi inserido no SUS dentro das equipes do Núcleo de Apoio á Saúde da família (NASF), Academia da 
Cidade e em projetos que visam a promoção, proteção e reabilitação da saúde. Ainda em 2008, através da portaria 
154, de 24 de janeiro, esses profissionais foram formalmente inseridos na Atenção Primária a Saúde – APS 
(BRASIL, 1990; BRASIL, 2008). 

A PNPS evidenciou a importância da prática de AF pela população em geral e por outro lado, a necessidade 
de PEF qualificados para atuar nesse novo campo de trabalho, tendo em vista que a atuação adequada e eficiente 
desses profissionais na APS potencializa os resultados esperados em busca de maiores níveis de AF da população, 
além disso, a prática regular de AF previne doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como diabetes, hipertensão 
e alguns tipos de câncer, melhorando ainda mobilidade e capacidade funcional no envelhecimento (MATSUDO SM, 
2006). 

Estudos têm demonstrado a atuação do PEF no Sistema Único de Saúde (SUS), contudo, os relatos 
apontam que esses profissionais estão realizando apenas alguns tipos de intervenções, como: caminhadas, 
alongamentos e ações envolvendo a população idosa ou grupos específicos como hipertensos e diabéticos numa 
perspectiva curativista (CARVALHO AS et al., 2017). Essa atuação ainda tímida e sem contemplar o que é 
preconizado como promoção de saúde vem sido acompanhada por relatos profissionais de barreiras que têm 
dificultado o pleno exercício da profissão na área da saúde. Dentre essas barreiras encontra-se, por exemplo, a 
formação acadêmica para a atuação desses profissionais na saúde pública (NEVES RL; ASSUMPÇÃO LOT, 2017). 
Considerando a importância do PEF dentro das equipes da APS, através de suas intervenções e práticas sobre o 
estilo de vida da população, o presente estudo tem por objetivo identificar quais as principais barreiras para atuação 
deste profissional na APS. 

MÉTODOS  

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura. Para o levantamento dos documentos, 
primeiramente determinou-se a questão norteadora do estudo e delimitou-se o objetivo da mesma. A partir das 
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palavras chave da questão norteadora buscou-se identificar os descritores apropriados na lista de Descritores em 
Ciências da Saúde. A estratégia adotada para busca no portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online 
(SCIELO) foi a associação dos seguintes descritores e operadores boleanos: saúde pública OR SUS OR promoção 
da saúde OR atenção primária à saúde AND prática profissional AND educação física e treinamento OR atividade 
física. Foram incluídos na pesquisa apenas os documentos na íntegra, publicados a partir de 2005 uma vez que foi 
neste ano que o profissional de educação física foi devidamente aceito como profissional de saúde. A busca 
compreendeu documentos publicados em língua portuguesa e/ou inglesa e foi realizada em dezembro de 2018.  

A análise inicial das fontes foi realizada a partir do título, em seguida os documentos restantes tiveram 
seu resumo analisados a fim de observar a pertinência do conteúdo para o objetivo da revisão. Todo o processo de 
seleção dos documentos foi feito por três pesquisadores, de forma independente, todos profissionais de educação 
física e com, no mínimo, título de especialista. Só foram incluídos no estudo os documentos com parecer favorável 
por pelo menos dois pesquisadores. Após a seleção dos documentos os mesmos foram lidos exaustivamente para 
apreensão e sistematização das informações previamente determinadas (título, autores, ano de publicação, objetivo 
do estudo, sujeitos, método da pesquisa, barreiras identificadas para atuação do profissional de educação física e 
informações complementares que auxiliassem a discussão dos resultados) que foram registradas em uma ficha de 
análise desenvolvida pelos pesquisadores. 

Além dos critérios de elegibilidade já mencionados, levando em consideração a escassez de estudos cujo 
objetivo primário fosse identificar as barreiras para atuação do PEF na APS, foram inclusos nesta revisão artigos 
que, apresentassem, de alguma forma as dificuldades percebidas pelos PEF em suas atividades na APS. 

RESULTADOS  

A análise inicial realizada a partir do título identificou 67 documentos nas diferentes fontes. Destes, três 
foram excluídos por apresentarem apenas o resumo, 13 por se tratar de trabalhos de conclusão de curso em diversos 
níveis e especialidades e três por serem documentos em duplicata. Os 48 documentos restantes tiveram seu resumo 
analisados a fim de observar a pertinência do conteúdo para o objetivo da revisão. Nesta segunda análise, 14 artigos 
foram selecionados para análise na íntegra (ver figura 1) 

Figura 1 – Flow chart demonstrando o processo de seleção dos artigos que compõe a revisão integrativa 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Os elementos principais dos 14 artigos incluídos nessa revisão são apresentados no Quadro 1. Sete artigos 
são caracterizados como originais, quatro como revisões e três como análises documentais. De modo geral os 
textos relatam a importância do professor de Educação Física em relação às políticas de saúde. Dez desses artigos 
articulam de alguma forma a formação profissional como uma barreira na atuação do PEF e três apontam a 
deficiência das estruturas físicas e/ou recursos materiais. Além destas barreiras destacaram-se ainda a 
representação social de gestores, profissionais e usuários sobre Educação Física, número reduzido de profissionais 
atuando na APS e o isolamento desses profissionais dificultando o trabalho interdisciplinar. 

Quadro 1- Síntese dos objetivos, método e resultados referentes ás barreiras para a atuação do Profissional de 
Educação Física na atenção básica 

 
AUTOR/ ANO 

 
OBJETIVO 

 
MÉTODO 

 
RESULTADOS 

 (Referente ás barreiras para atuação do 
Profissional de Educação Física na Atenção 
Básica) 

 
ANJOS; 
DUARTE. (2009). 

 
Pesquisar currículos 
de Graduação em 
Educação Física 
visando a analisar: i) o 
objeto dos cursos; ii) 
quais as disciplinas 
relacionadas à saúde; 
iii) a existência das 
disciplinas de Saúde 
Coletiva e Saúde 
Pública; e iv) a 
existência de 
disciplinas de estágio 
em saúde. 

 
Análise do Departamento de Educação 
Física da UFSCar ocorreu com 
investigação de currículos de instituições, 
de modo indireto, através da consulta de 
material nos sites. 
 
 
 

 
O descompasso entre o que propõem as 
tendências em saúde para os serviços públicos de 
saúde e a formação do PEF. Além do 
reconhecimento constitucional tardio e a atuação 
limitada exclusivamente ao núcleo de 
conhecimento desse profissional. 
 

 
CARVALHO; 
ABDALLA; 
BUENO JÚNIOR. 
(2009) 

 
Analisar a Carta 
Brasileira de 
Prevenção Integrada 
na Área da Saúde na 
perspectiva da 
Educação Física, 
documento redigido 
pelo CONFEF em 
2006, a partir do 
enfoque radical da 
Promoção da Saúde. 

  
Abordagem qualitativa, com análise 
documental da Carta Brasileira de 
Prevenção Integrada na Área da Saúde na 
perspectiva da Educação Física, 
documento redigido pelo CONFEF em 
2006, a partir do enfoque radical da 
Promoção da Saúde, como denominado 
por Buss (2007). 
 

 
Não apresenta explicitamente as dificuldades 
para atuação, porém, questiona o documento que 
deveria nortear os profissionais para atuação na 
área da saúde, mas, que, no entanto, acaba por 
biologizar e medicalizar a Educação Física em 
sua relação com a sociedade, não relacionando a 
atividade física e a saúde com questões sociais 
mais amplas que impedem que os sujeitos 
tomem decisões mais saudáveis, tais como os 
condicionantes econômicos, culturais, étnicos e 
políticos.  
 

 
SILVA et al. 
(2009). 
 

 
 Refletir sobre a 
atuação do 
profissional de 
Educação Física na 
Estratégia Saúde de 
Família de Sobral, 
inserido no processo 
de formação da 
Residência 
Multiprofissional em 
Saúde da Família. 
 

 
Relato a partir das Experiências 
vivenciadas, das reflexões coletivas, e das 
contribuições do PEF na melhoria das 
condições de saúde e da qualidade de vida 
da população. 
 

 
A grande demanda do serviço, a diferença dos 
horários de trabalhos, grupos organizados a 
partir de doenças, privilegiar como atividade 
física apenas caminhada e ginástica, limitam a 
participação da comunidade e demais 
profissionais nas práticas e promoção da 
atividade física.  

 
ANDRADE et al. 
(2012) 
 

 
Descrever as ações de 
promoção da atividade 
física da pesquisa 
“Ambiente Ativo” 
 

 
Participaram do estudo adultos e idosos 
sendo 226 Usuários e 30 ACS do SUS 
sendo dividido em quatro etapas: o 
diagnóstico, intervenção de educação em 
saúde, intervenção dos ACS como 
promotor da atividade em adultos 
atendidos pela estratégia Saúde da família 

 
Deficiências nas estruturas físicas, áreas verdes, 
saneamento básico, a segurança noturna e no 
trânsito são as principais, seguidas pela a 
ausência de convites por conhecidos, eventos 
esportivos e áreas de lazer próximo da 
residência.  
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e Avaliação da rede de promoção da 
atividade física no distrito. 
 

 

 
SCABAR; 
PELICIONI; 
PELICIONI 
(2012). 

 
Discutir a atuação do 
profissional da EF no 
Sistema Único de 
Saúde (SUS) com 
vistas à promoção da 
saúde, a partir da 
literatura. 

 
Revisão de literatura durante o período de 
março a dezembro de 2010 realizou a 
analise dos seguintes pontos: Perfil 
profissional do educador físico; Saúde 
Pública, Promoção da Saúde e Educação 
em Saúde; Atenção Primária à Saúde 
(APS) e Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde (SUS); Estratégia Saúde da 
Família (ESF); Núcleos de Apoio à 
Estratégia Saúde da Família (NASF) e A 
atuação do educador físico no NASF. 
 

 
A formação profissional com parâmetros 
puramente biológicos, distanciando o PEF da 
demanda imposta pelos serviços públicos de 
saúde;  
A pouca divulgação sobre a viabilidade das 
propostas da PNPS nesse processo de formação; 
Escassez de estudos sobre a atuação dos PEFs no 
SUS e do incentivo à implementação das ideias 
da promoção da saúde na área.  
 

 
FERREIRA et 
al.(2013). 

 
Apresentar o curso de 
Bacharelado em 
Educação Física – 
Modalidade Saúde da 
Universidade Federal 
de São Paulo - 
Campus Baixada 
Santista. 

 
Fazendo uso do Projeto Político 
Pedagógico do Campus PPP 13 e o Plano 
de Desenvolvimento Institucional de 
2005. Traça um histórico da formação em 
Educação Física no Brasil, e especificação 
do curso ofertado pela UNIFESP-BS. 
 

 
A inconsistência entre a formação profissional 
em EF com sua atuação nos serviços de saúde, 
tornar frágil essa relação. 

 
CORRÊA et al. 
(2014) 

 
Apresentar as 
atividades de 
competência e atuação 
da Educação Física 
nas residências 
multiprofissionais em 
saúde e as dificuldades 
dessa experiência. 

 
O texto não deixa claro o método usado. 
Mas aponta como sujeitos os Residentes 
da universidade de Rio Grande: 
Residentes dos programas em Residência 
Integrada Multiprofissional Hospitalar 
com Ênfase na Atenção à Saúde 
Cardiometabólica do Adulto (RIMHAS) e 
da Residência Multiprofissional em Saúde 
da Família (RMSF). 
 

 
A formação ainda fortemente disciplinar e 
calcada em regimes profissionais e de 
competências, as disputas particulares da 
Educação Física, a incapacidade do SUS de ser 
efetivado, as dificuldades de avançar em 
trabalho coletivo e a gestão política. 

 
NEVES et al., 
2015 

 
Refletir sobre a 
produção acadêmica 
brasileira entre os anos 
2000 e 2012, na 
temática Educação 
Física na Saúde 
Pública. 
 

 
Revisão bibliográfica de 60 textos 
publicados em periódicos científicos, 
livros e capítulos de livros, teses e 
dissertações compilados na base de dados 
“Teses e dissertações” da CAPES e no 

“Google acadêmico”. 
 

 
Reafirma a importância do professor de 
Educação Física em relação às políticas de 
saúde; a representação social de gestores, 
profissionais e usuários sobre Educação Física; 
a questão da formação profissional; e a 
abordagem de experiências em unidades de 
saúde diversas. 
 

 
RODRIGUES et 
al (2015). 

 
Descrever o perfil e 
aspectos da atuação 
dos Profissionais de 
Educação Física (PEF) 
nos Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família 
(NASF) da região 
metropolitana de João 
Pessoa, PB. 

 
Descritivo de natureza quantitativa 
realizou entrevista semiestruturada com 15 
PEF, que atuavam há pelo menos seis 
meses nos NASF da região metropolitana.  

 
Relata como única dificuldade a falta de trabalho 
intersetorial. 

 
NASCIMENTO;
OLIVEIRA. 
(2016). 

 
Analisar 
apontamentos e 
perspectivas que 
contribuem para 
consolidação de nova 
maneira de pensar a 
formação em 
Educação Física para o 
campo da saúde, num 
recorte que explicita as 
dimensões política, 

 
Bibliográfico, de natureza conceitual 
identifica as contribuições de um grupo de 
autores, com forte afinidade com a área 
das ciências humanas e sociais, vinculado 
tanto ao campo da saúde quanto ao campo 
da EF, para uma renovação curricular da 
formação dessa área. 

 
A formação acadêmica. 
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prática e pedagógicas 
concernentes a esse 
processo formativo. 
 

 
SAPORETTI; 
MIRANDA; 
BELISÁRIO 
(2016). 

 
Analisar as ações de 
Promoção da Saúde 
realizadas pelos PEFs 
nos NASFs em Minas 
Gerais. 

 
Pesquisa de abordagem qualitativa e 
exploratória realizou a partir de análise 
descritiva dos documentos produzidos 
pelo Conselho Federal de Educação Física 
a partir de 1998 (no que se refere à 
definição e regulação das atividades do 
PEF, com ênfase na APS), dois grupos 
focais com a participação de PEFs 
matriculados no curso de especialização 
em atenção básica em saúde da família 
(CEABSF) da UFMG que estavam 
inseridos nos NASFs em Minas Gerais e a 
presença de um moderador e um 
observador. Depois de gravadas em áudio, 
as falas foram transcritas, usando técnica 
de análise de conteúdo de Bardin. 

  
A falta de infraestrutura física, de materiais e 
equipamentos; A localização, os horários das 
atividades ofertadas e a violência da região; A 
baixa adesão de crianças, adolescentes e homens 
nos grupos e dificuldade de mudança do 
paradigma de atendimento curativo; O reduzido 
número de PEFs atuando no NASF e a 
necessidade de capacitá-los para trabalhar na 
atenção primária; O desconhecimento ou não 
entendimento de seu papel pelos demais 
profissionais; Alem disso a ausência de 
transporte para o deslocamento entre os polos, a 
cobrança por produtividade, a impossibilidade 
de acompanhamento do tratamento do paciente 
e, por fim, a solidão advinda da ausência de 
outro PEF para compartilhamento do trabalho 
foram outros itens destacados. 
 

 
CARVALHO; 
ABDALLA; 
BUENO JÚNIOR 
(2017). 

 
Descrever e analisar os 
tipos de atuação do 
profissional de 
Educação Física no 
Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

 
Revisão sistemática da literatura realizada 
nas bases de dados Google Acadêmico e 
Scielo. Analisou publicações entre os anos 
de 2005 e 2016 por meio dos descritores: 
Sistema Único de Saúde, Atividade Física 
e Educação Física. Após a seleção inicial, 
realizaram-se análises dos títulos, resumos 
e textos completos. 
 

 
A matriz curricular deficitária quando se trata de 
Saúde Pública e Saúde Coletiva, com poucas 
intervenções profissionais na área da saúde e 
com uma perspectiva biologicista e /ou clássica 
voltada para o trabalho individual e o espaço 
privado. Além disso, a prática do PEF ainda não 
é bem consolidada e definida no SUS, sem uma 
demanda específica  definida, as equipes de 
saúde das UBS ainda ignoram o potencial de 
atuação do núcleo da Educação Física na 
prevenção, promoção, atenção ou reabilitação da 
saúde. 
 

 
NEVES; 
ASSUMPÇÃO 
(2017). 

 
Analisar as percepções 
de profissionais de 
Educação Física sobre 
os processos de 
formação e seus 
reflexos na atuação em 
serviços da Saúde 
Pública em 
Goiânia/GO. 

  
Pesquisa qualitativa exploratória realizou 
entrevista semiestruturada com nove 
trabalhadores de quatro instituições da 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 
As entrevistas duraram em média uma 
hora e dez minutos e foram realizadas 
individualmente em ambientes restritos 
dentro das quatro unidades de saúde. 

 
Segundo os profissionais são a formação inicial: 
tradicional e tecnicista; mais centrada no campo 
da iniciação esportiva, atividade física, 
exercícios físicos, escola/ didática e da academia 
de ginástica; e pouco focada nas necessidades 
dos serviços públicos de saúde, gerando 
fragilidade nesta dimensão da intervenção 
profissional. 
 

 
SANTOS et al, 
(2017) 

 
Analisar os fatores 
associados às práticas 
de Apoio Matricial 
realizadas pelos 
Profissionais de 
Educação Física do 
Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família 
(NASF) no Brasil e 
segundo as suas 
regiões. 

 
Estudo exploratório, descritivo e de 
abordagem quantitativa. Realizaram 
entrevistas telefônicas com 296 
profissionais de Educação Física 
credenciados nas equipes do NASF no 
período de julho e setembro de 2011, o 
roteiro das entrevistas foi composto por 59 
questões referentes às características 
sóciodemográficas, condições de trabalho 
e as atividades de apoio matricial 
desenvolvidas por esses profissionais. 

 
Divergências na atuação dos profissionais de 
Educação física do NASF, devido a múltiplos 
fatores nas condições de trabalho e a formação 
profissional, entre eles: o apoio da gestão em 
saúde, a prática de acolhimento, investimentos 
na qualificação profissional, disponibilidade de 
recursos materiais, integração do PEF á equipe 
NASF e o desempenho das atividades de Apoio 
Matricial. 
 

FONTE: Próprio autor. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a inatividade física se caracteriza atualmente como o 
quarto fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis (WHO, 2010). A Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS) inseriu dentre seus eixos prioritários as práticas corporais nos territórios, sugerindo diversas formas 
de atuação do profissional de educação física no contexto do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2004).  
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DISCUSSÃO 

O fenômeno de transição epidemiológica ocorrido nas últimas décadas vem indicando a necessidade da 
garantia de políticas públicas de incentivo à prática da atividade física sistemática, bem como de outros hábitos 
saudáveis para a população, o que demonstra a relevância do trabalho do profissional de educação física 
(OLIVEIRA DCR et al., 2016)  

Os resultados deste estudo apresentam as diversas barreiras encontradas por estes profissionais para a 
operacionalização das ações de promoção das práticas corporais/atividade física no âmbito do NASF AB e/ou do 
Programa Academias da Saúde.  

Como achado mais prevalente nos estudos analisados, diversos autores apontam a fragilidade e 
inconsistência na formação inicial dos PEFs para atuação na saúde coletiva e/ou atenção básica nos cursos de 
graduação. A formação tradicional centrada no tecnicismo, mais voltada para o campo da iniciação esportiva, 
pouco focada nas necessidades dos serviços públicos de saúde não prepara o profissional para atuar frente à 
resolução dos problemas de saúde da população (CARVALHO AS et al., 2017; NEVES RL; ASSUMPÇÃO LOT, 
2017, FERREIRA SE et al, 2012; ANJOS TC; DUARTE ACG, 2009; SCABAR TC et al., 2019; SAPORETTI 
GM ; MIRANDA PS et al., 2016; CORRÊA LQ et al, 2014). Ainda com vistas à formação, estudos fazem 
referência aos poucos currículos que ofertam disciplinas de Saúde Pública e Saúde Coletiva e que incluem 
intervenções profissionais no âmbito da saúde, e que quando as mesmas são ofertadas, ocorrem ainda de forma 
tímida, limitada, sob enfoque do modelo biologista e individualista (CARVALHO AS et al.,  2017; ANJOS TC; 
DUARTE ACG, 2009; SAPORETTI GM et al., 2016). Destacam ainda que algumas características da atuação dos 
PEF que podem ser consequências desse modelo de formação, como a organização de grupos a partir das doenças 
e privilegiar apenas caminhada e ginástica como possibilidades de práticas corporais, limitando assim o acesso da 
comunidade à promoção de atividade físicas/práticas corporais diversas (SILVA ALF et al, 2009). 

O Ministério da Saúde apresenta ampliada compreensão em relação à atuação do PEF na atenção básica, 
tendo em vista sua recente valorização e inserção no campo da saúde como um importante agente promotor de 
saúde frente às políticas públicas neste setor (SCABAR TC et al., 2019). Em contraponto a esta afirmação, os 
resultados encontrados indicam que, além de existir uma falta de conhecimento dos demais profissionais sobre o 
papel do PEF bem como de suas potencialidades (SAPORETTI GM et al, 2016) sua prática ainda não é considerada 
bem consolidada e definida no SUS, ignorando-se assim o seu potencial de atuação na prevenção, promoção 
assistência ou reabilitação da saúde (CARVALHO AS et al., 2017),  o que sugere a necessidade de elaboração de 
iniciativas técnico-pedagógicas que estimulem discussões entre os profissionais e que fortaleçam as práticas em 
saúde, não apenas no campo da educação física, mas em todas as áreas que compõem a atenção básica. Tais 
percepções reforçam a escassez de estudos sobre a atuação dos PEFs no SUS e do incentivo à implementação das 
ideias da promoção da saúde na área (FERREIRA SE et al, 2012). 

No que diz respeito ao ambiente, os resultados ainda trazem como barreiras significativas para atuação 
do PEF na atenção básica aspectos relacionados à falta de estrutura ou inexistência dos espaços públicos adequados 
destinados às práticas corporais, esgoto a céu aberto, presença de lixo, violência, insegurança no trânsito. Estas 
fragilidades relacionadas aos ambientes de práticas dificultam a inserção da atividade física na rotina dos 
indivíduos. 

Ao analisar a associação da prática de atividade física com a percepção do ambiente comunitário por 
adultos, um estudo identificou a importância de investir em ambientes que estimulem o convívio das pessoas para 
proporcionar oportunidades para a criação de redes sociais importantes para a prática de atividade física. A referida 
pesquisa identificou que a presença de clubes próximos a residências foi associada positivamente com a prática de 
atividade física no lazer (FLORINDO AA et al, 2011). 

Com vistas às fragilidades que influenciam no processo de gestão do trabalho, apresentam-se a ausência 
de transporte para deslocamento entre as unidades básicas do território, a cobrança por produtividade, a 
impossibilidade de acompanhamento longitudinal do tratamento dos usuários e a solidão advinda da ausência de 
outro PEF para o compartilhamento de atribuições e experiências (SAPORETTI GM et al., 2016). Silva e 
colaboradores (2009) citam ainda a grande demanda de serviços e a diferença dos horários das atividades do PEF 
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e do funcionamento normal da UBS. Outros fatores foram elencados em menor escala, porém merecem ser 
destacados pela sua relevância no processo de trabalho do PEF na atenção básica, como a falta de apoio da gestão 
em relação à disponibilização de recursos materiais e à oferta de formação continuada.  

Baseado na premissa de que a atuação de qualidade do PEF está relacionada a múltiplos fatores, Santos 
TI et al (2017) destacam que o apoio da gestão no tocante à disponibilidade de estrutura física e material, além de 
acolhimento pedagógico são fatores que se correlacionam positivamente com a realização de apoio matricial (e 
consequentemente de seus componentes: educação permanente, educação em saúde, controle social e ampliação 
da clínica), e que investir na qualificação dos profissionais minimiza as discrepâncias na atuação do PEF que atuam 
na atenção básica nas diferentes regiões do país. 

CONCLUSÃO 

Os resultados apontam que algumas das barreiras para atuação do profissional de educação física na 
atenção básica estão relacionadas com a gestão dos programas onde esses profissionais atuam, a exemplo da 
deficiência da estrutura física dos locais de trabalho, da escassez de recursos materiais e do baixo número de 
profissionais em atuação para uma população adscrita muito grande. Ademais, o estudo destaca as barreiras 
relacionadas à formação deste profissional, como a dificuldade de trabalhar de forma interdisciplinar, a formação 
voltada para o âmbito esportivo, a inexistência ou a escassez de disciplinas e experiências acadêmicas em saúde 
coletiva.    
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APÊNDICE K – OFICINA ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE – CACUN 
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APÊNDICE L – CURSO DE PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA NA ATENÇÃO 

BÁSICA 

Esboço do Curso de Promoção da Atividade Física na Atenção Básica (Texto em produção) 

Ao identificar o perfil destes dos PEF, bem como suas características de formação e 

seu nível de conhecimento quanto às competências necessárias ao exercício de seu papel na 

AB, identificando as fragilidades e potencialidades presentes neste processo. Estas 

informações podem servir como subsídio para a elaboração de uma proposta de educação 

permanente destinada aos 184 PEF de Alagoas que atuam no referido nível de atenção, com 

ênfase no fortalecimento das ações e nas mudanças de prática na promoção da atividade física 

nos territórios.  

 Trata-se do “Curso de Promoção da Atividade Física na Atenção Básica”, com as 

seguintes características: 

 Realizado em parceria com a SESAU/DAB; 

 Utilização da Plataforma Moodle; 

 Modalidade semipresencial, com carga horária total prevista de 40 horas; sendo 20 

horas (dois momentos presenciais) e 20 horas à distância;  

 Oferta de quatro turmas com 46 vagas cada, sendo duas para profissionais da 1ª 

Macrorregião e duas para profissionais da 2ª Macrorregião; 

 Encontros presenciais realizados em Maceió e Arapiraca respectivamente, facilitando 

o acesso dos profissionais aos locais do encontro; 

  A estrutura do curso será construída com base nos resultados da pesquisa; 

 Facilitadores: PEF com experiência conceitual, procedimental e/ou de gestão em 

promoção da atividade física na AB; 

 Ênfase na aprendizagem por meio da contextualização das teorias associadas à 

realidade percebida e vivida pelos profissionais em suas práticas, através da 

combinação de metodologias ativas e avaliação formativa. 
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ANEXO 1 - INSTRUMENTO 
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ANEXO 2 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO 3 – DECLARAÇÃO DE APLICABILIDADE DOS PRODUTOS 1 E 2

 

 


