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RESUMO – O objetivo do presente estudo foi analisar como os estagiários das áreas de medicina, 
odontologia, farmácia, enfermagem e serviço social nas Unidades Básica de Saúde (UBS) vêm à 
inserção do profissional de educação física na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Para tanto, foi 
aplicado um questionário adaptado pelas pesquisadoras com questões abertas e fechadas, e 
analisado através de frequências e análise de conteúdo. Foram avaliados 17 estagiários participantes 
do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde) inserido nas UBS em Ponta 
Grossa, PR. Os resultados indicam que 88,2% dos acadêmicos acreditam ser muito importante a 
presença do profissional de educação física na UBS, 64,7% afirmam que a principal ação desse 
profissional é na atuação intersetorial e interdisciplinar, 41,1% acham que a principal fase de 
intervenção deve ser realizada na idade adulta e a prevenção deve ser realizada em crianças com 
82,3%. Os benefícios da atividade física no combate do sedentarismo em adolescentes com 82,3%, 
na prevenção de doenças em adultos 47,0% e 64,7% afirmam que no idoso previne doenças crônico-
degenerativas. Com isso, conclui-se que existe uma percepção positiva da inserção do profissional de 
educação física nas equipes multidisciplinares nas UBS e estes entendem como importante o 
trabalho de intervenção e sedentarismo. 
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Introdução 
 

A promoção da prática de atividades físicas no contexto da saúde pública tem sido discutida e 
valorizada, neste sentido a atuação do profissional de educação física tem se destacado. As 
intervenções destes profissionais vêm sendo realizadas principalmente nas unidades básicas de 
saúde (UBS) que contam com a estratégia saúde da família (ESF). Estudo em uma UBS de 
Florianópolis mostra que as intervenções como aconselhamento sobre a prática de atividade física, 
são efetivas, para promover um estilo de vida ativo na população. Este mesmo estudo mostrou a 
importância destas ações no processo de mudança de comportamento para o aumento da prática da 
atividade física. (GOMES,2008) 

Apesar da atividade física ser um agente promotor de saúde, sua eficácia se dá também no 
tratamento de doenças já estabelecidas e na melhora das funções do dia-a-dia no processo de 
envelhecimento. (SILVA, 2010) O exercício regular tem se mostrado benéfico na prevenção e 
tratamento da hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes, dislipidemias e obesidade; 
diminuindo também gastos públicos com medicamentos e internações prolongadas. (CIOLAC, 2004) 

Visando os benefícios da atividade física para a saúde e qualidade de vida da população é 
que o profissional de educação física pode atuar nas UBS como integrante da equipe multidisciplinar, 
orientando a prática de atividades conforme a necessidade da comunidade. Sendo assim uma 
proposta de política pública é o Núcleo de Promoção de Atividade Física e Saúde-NPAFS existentes, 
por exemplo, no município de Guanambi, na Bahia. Este considera não só a prevenção e tratamento 
de doenças, mas também as práticas de promoção à saúde nos diferentes contextos como a 
construção de ambientes e adoção de comportamentos saudáveis da população. (GOMES, 2011) 

Deste modo, visando à inserção do profissional de educação física no contexto das UBS é 
que analisaremos de que forma os futuros profissionais os vêm como colaboradores da ESF. 

 
Objetivos 

 
Analisar como os estagiários de outras áreas da saúde nas UBS vêm à inserção do 

profissional de educação física na ESF. 
 
Metodologia 

 
O estudo é do tipo transversal e descritivo. O instrumento de coleta de dados foi um 

questionário adaptado pelas pesquisadoras com 5questões sobre a opinião dos futuros profissionais 
da saúde sobre a inserção do profissional de educação física e seus atos na Estratégia Saúde da 
Família-ESF. O questionário teve questões abertas e fechadas e analisado posteriormente, sendo 
organizado e avaliado através de cálculos estatísticos (frequência absoluta e relativa), gráficos e 
tabelas para a melhor apresentação do resultado. A amostra teve um total de 17 estagiários da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa-UEPG participantes do Programa de Educação pelo 
Trabalho em Saúde (PET-Saúde) inserido nas unidades básicas de saúde– UBS, todas elas têm a 
ESF. O PET-Saúde conta com uma equipe multidisciplinar de acadêmicos das diversas áreas da 
saúde como enfermagem, odontologia, farmácia, educação física, medicina e serviço social. Os 
participantes desse estudo participam do PET-Saúde em diferentes UBS, sendo elas: Félix Vianna, 
Ottoniel Pimentel, Nilton L. de Castro e Antônio Horácio de Miranda, cada uma com um ou mais 
estagiários de educação física. 
 
Resultados 

 
Participaram do estudo 17 estagiários do PET-Saúde estagiários nas áreas de farmácia, 

odontologia, medicina, enfermagem e serviço social. Inicialmente os entrevistados foram 
questionados sobre a importância do profissional de educação física nas UBS. A maior parte (n=15; 
88,2%) responderam ser muito importante e apenas 2 (11,7%) responderam ser razoavelmente 
importante. 

Em relação as ações deste profissional nas UBS, observou-se que11 (64,7%) acham que a 
principal ação é atuação intersetorial e interdisciplinar nos principais programas sociais, culturais, 
econômicos, através da atividade física que possibilite a agregação e coletivização, 8 (47,0%) acham 
que é na elaboração e execução de programas para a promoção de estilo de vida mais saudável e 1 
(5,8%) acredita que além destas ações os profissionais de educação física têm que ainda atuar nos 
grupos operativos e promover recreação (Figura 1). 
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Figura 1. Ações do profissional de educação física na UBS. 

 
Quando indagados sobre qual o ciclo de vida seria o mais importante a intervenção do 

profissional de educação física, observou-se que 7 (41,1%) pensam que é em adultos, 6 (35,2%) 
acham que é em idosos, 3(17,6%) na adolescência e apenas 1 (5,8%) acredita ser com o adulto e 
idoso. 

Na questão referente ao tipo de prevenção a atuação do profissional de educação física pode 
ser feita de acordo com o ciclo de vida, observou-se que entre os entrevistados, 14 (82,3%) 
responderam que durante a infância a atividade física é importante para a necessidade de promover 
o desenvolvimento físico, motor e social, e 3(17,6%) responderam que a importância se dá pela 
prevenção de vícios posturais. Já na adolescência, 14(82,3%) responderam que a atividade física 
previne o sedentarismo, 2(11,7%) acham que previne o uso de drogas e 1(5,8%) além dos motivos já 
citados também incluem a gravidez precoce e a rebeldia.Na vida adulta, 8(47,0%)afirmam que é na 
prevenção de doenças e o mesmo número acredita que melhora a qualidade de vida em geral e 1 
(5,8%) acha que previne os vícios posturais e melhora a qualidade de vida. E por fim, em relação aos 
idosos 11(64,7%) responderam que neste ciclo de vida a atividade física previne principalmente as 
doenças crônico-degenerativas, 3 (17,6%)responderam que diminui a saúde debilitada, 1(5,8%) 
acham que previne problemas cardíacos e 1(5,8%) não opinou.  
 Também ficou evidente a percepção de importância da atividade física para a prevenção de 
doenças crônicas não transmissíveis, sendo que 100% afirmaram que esta é uma das principais 
estratégias de promoção da saúde atualmente. 
 
 
Conclusões 

De acordo com a literatura, a atividade física regular promove a boa saúde e previne agravos 
decorrentes da inatividade contribuindo para um estilo de vida saudável. Para tanto a presença de um 
profissional de educação física para a prescrição de atividades é de grande importância para a 
população, à prevenção e tratamento através da atividade física mostrou-se eficaz em vários estudos 
na área da saúde. (COTTAT, 2009) Deste modo, evidencia-se a necessidade de aproximar os 
profissionais de educação física com o campo de atuação em saúde. Os resultados do presente 
estudo indicam que os futuros profissionais de outras áreas do conhecimento em saúde possuem 
compreensão e entendem a importância de ter um profissional de educação física na UBS.  

Assim, cresce o desafio de melhorar a formação acadêmica na área de saúde, para que o 
profissional possa atuar com qualidade nos serviços de saúde oferecidos para a população. Baseado 
nos resultados obtidos verifica-se uma aceitação do profissional de educação física nas UBS, como 
promotor do bem estar físico com intervenções em cada ciclo de vida de forma diferenciada. 
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Atendendo aos usuários conforme suas necessidades e especificidades, tornando o atendimento na 
UBS mais integrado e multiprofissional.  
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