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RESUMO

Com o reconhecimento do Profissional de Educação Física como um profissional da área da
Saúde, dentro dos vários campos de atuação, a “Saúde Pública” emergiu de forma clara e
necessária para este profissional e para a população em geral. O Sistema Único de Saúde
(SUS), iniciou programas buscando a promoção da saúde e o cuidado a seus usuários,
inserindo em diversos setores, profissionais de diversas áreas da Saúde, dentre eles, o
profissional de Educação Física. Este profissional por sua vez, ficou designado para o setor
primário, em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da
Família (NASF), integrando-se a outros profissionais, como médicos, psicólogos,
nutricionista, dentre outros. Sua atuação é pautada nos benefícios de suas especificidades de
formação, dentro de um modelo baseado na prevenção, incluindo uma perspectiva centrada no
controle de riscos, promovida pelo modelo de promoção da saúde, focado na busca da
conservação ou expansão da vitalidade humana. A partir de tais pressupostos, pode-se
levantar hipóteses do ressurgimento do modelo voltado para promoção da saúde, com a
presença deste profissional trazendo efeitos, que podem ser intensificados com mobilizações,
debates e discussões sobre o tema, aliado a maior produção de trabalhos acadêmicos
científicos. Assim, o objetivo do presente estudo foi, por meio de uma revisão sistemática,
verificar a atuação e inserção do profissional de Educação Física em equipes
multidisciplinares e interdisciplinares na saúde pública. Na busca de tais estudos, utilizou-se
as diretrizes PRISMA, sendo a base de dados Google Acadêmico, utilizando os descritores:
“Profissional de Educação física saúde”, “NASF”, “Saúde pública coletiva” e o período de
2016 a 2021, foram os critérios adotados. Ao todo encontrou-se 19 trabalhos, sendo 12
selecionados para a devida análise. As questões ligadas às lacunas da formação do
profissional em Educação Física para atuação na saúde foi um tema muito recorrente,
demonstrando resultados que apontam experiências positivas de profissionais que tiveram
bons subsídios sobre o tema. No entanto, a maioria não obteve os subsídios necessários sobre
o tema saúde pública e coletiva em sua formação. Além disso, quanto à atuação, foram
encontrados que no processo de estágios supervisionados, a falta de conhecimento prévio
prejudica o estudante durante sua inserção e, posteriormente, como profissional formado. Tais
problemas mostram-se relacionados à inserção deste profissional nas questões que competem
sua participação nas equipes, demonstrando que alguns profissionais não compreendem o real
papel do profissional de Educação Física. O problema da formação do profissional de
Educação Física dentro das equipes multidisciplinares e interdisciplinares na saúde pública,
poderia ser solucionado, utilizando-se desde o início do tripé da universidade, ensino,
pesquisa e extensão. Espera-se que com isso, o profissional de Educação Física possa
demonstrar suas qualidades e competências, integrando de forma positiva sua atuação no
campo da saúde pública e coletiva, melhorando a qualidade de vida dos usuários. Sendo
assim, após a análise dos estudos selecionados, observa-se que é um tema muito relevante,
sendo encontrado poucos trabalhos, demonstrando que a área carece de estudos que abordem
a importância da inserção do profissional de Educação Física.

Palavras-chave: Profissional de Educação Física Saúde, NASF, Saúde Pública Coletiva.
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INTRODUÇÃO

A inserção do profissional formado em Educação física (grau acadêmico Bacharelado)

teve seu início de forma tardia e recente. A partir de discussões e debates que foram

intensificados com o surgimento e implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), bem

como, da criação de políticas de saúde como a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e

a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNP), foram abertas portas de entrada para que o

este profissional pudesse se integrar como parte da atenção primária à saúde. Dentro das

equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) o profissional em Educação Física passou a

exercer papel junto a outros profissionais, acompanhando os usuários, realizando ações

interprofissionais e multiprofissionais, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada.

A partir do modelo proposto para promoção da saúde, a Educação Física assumiu

papel de um profissional da saúde, e, diante disso, surgiram perguntas sobre sua atuação

dentro das equipes multi e interdisciplinar na saúde pública. Nesse contexto, o presente estudo

foi realizado com o objetivo de analisar as características de sua inserção no campo da saúde

atuando com outros profissionais na Atenção Primária à Saúde e se isso ocorreu de maneira

positiva, visando um aumento do número de profissionais nessa área com posição de

importância diante dos outros profissionais em sua intervenção.

No entanto, o modelo focado na prevenção, inclui a perspectiva de prevenção das

mesmas, centrando no controle de riscos, promoção de modelo para a manutenção,

conservação ou expansão da vitalidade humana (REIS; DA SILVA; UN, 2014) . A partir

dessas informações, pode-se levantar hipóteses do ressurgimento de um modelo voltado para

a promoção da saúde com a presença de vários profissionais da área da Saúde, dentre eles, o

profissional em Educação Física, cujo conhecimento na prescrição de exercícios físicos

poderá resultar em benefícios à população em geral. Além disso, tal modelo pode resultar na

intensificação de debates e discussões na área da Saúde, demonstrando a importância de sua

presença e institucionalização neste universo.

Na atualidade, muito se fala sobre a importância da prática de atividades físicas, da

alimentação saudável, da prevenção de doenças e mais uma série de fatores acerca da

promoção da saúde. O profissional de educação física, por exercer o papel de responsável

pelo acompanhamento, orientação e motivação dos praticantes de exercícios físicos e por

possuir o conhecimento técnico e científico e para realizar esse trabalho, torna-se uma peça

importante, dentro do sistema de saúde, para promover e manter uma melhor qualidade de
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vida na população. A partir da percepção sobre a importância do acompanhamento, prevenção

e monitoramento da saúde dos indivíduos, diante do modelo da atenção primária e com as

políticas de promoção da saúde, a presença do profissional de educação física se fez

necessária nas equipes de saúde, em especial nas unidades básicas de saúde.

Presente com grande impacto no primeiro nível de atenção da saúde, em equipes do

NASF promovendo trabalhos multi e interdisciplinar dentro das unidades das UBS, o

profissional em Educação Fìsica passou a atuar com outra gama de profissionais, promovendo

troca de informações sobre especificidades de cada área buscando um bem comum, que é a de

saúde do usuário. Fazem parte da equipe Médicos, Psicólogos, Enfermeiros, Nutricionistas,

Agentes de saúde , entre outros profissionais. Em sua caminhada enquanto profissão da saúde,

a educação física sofre, historicamente, uma série de preconceitos. O estigma de apenas

replicador de atividades, tarefeiro, e a submissão a outras profissões é algo relevante a ser

entendido e discutido. Para entender a real relevância e as maneiras que se pode contornar tais

situações, por meio de boas práticas tanto física proporcionando melhoria na qualidade de

vida, quanto envolvimento do entendimento das reais necessidades psicossociais envolvidas

no processo do cuidado em relação aos princípios e políticas do SUS.

Com o crescente aumento da demanda de pacientes com doenças crônicas que tem

intensificado o fluxo de atendimentos nos serviços de saúde, a presença do profissional de

Educação Física, tendo o movimento como área de conhecimento e atuação, pode melhorar as

condições físicas dos indivíduos, diminuindo custos e a quantidade de atendimentos a partir

da ampliação nas ações de promoção da saúde, reformulando o modelo regente de saúde

pública. Com a articulação dos diferentes setores da sociedade na execução de ações

preventivas, o Profissional de Educação Física tem papel fundamental na Saúde Pública,

desenvolvendo ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde.

Logo, a análise de estudos que vivenciaram a inserção deste profissional em território

nacional, bem como, a atuação e importância deste profissional nesse meio, torna-se

fundamental e necessária, não apenas como uma informação e embasamento teórico, mas

também como um vetor para discussão de futuras investigações em torno do tema.
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OBJETIVOS

Objetivo geral

● Verificar, por meio de uma revisão sistemática, a atuação do profissional de Educação

Física dentro das equipes multidisciplinares e interdisciplinares na saúde pública

descrita na literatura recente.

Objetivos específicos

● Avaliar a ocorrência de publicações acerca das linhas de atuação desses profissionais

descritas na literatura;

● Identificar o papel do profissional de Educação Física nas equipes de saúde;

● Mostrar os pontos positivos e/ou negativos do profissional de Educação Física

enquanto profissional da saúde;

● Analisar a possibilidade do profissional de Educação Física no SUS atuar no NASF;

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1- Níveis de atenção à saúde

O atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS)1, direito garantido a qualquer

cidadão brasileiro, ocorre a partir de um modelo que foi desenvolvido baseado na

hierarquização de ações e serviços em saúde. Segundo Fortes (2004), o atendimento pelo SUS

ocorre em três níveis de atenção, sendo subdivididos em áreas de atenção em rede de acordo

com as necessidades e complexidades de atendimento do usuário e com sua demanda .

O objetivo foi criar uma melhor distribuição dos serviços de saúde aos usuários para

conseguir suprir as necessidades dos pacientes, sem impedir nenhuma parte desse sistema,

visando proporcionar fluxo no atendimento, buscando uma maior eficiência nas demandas,

evitando que casos de baixa complexidade cheguem aos centros especializados de alta

1 SUS Sistema Único de Saúde| Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/sus>. Acesso em: 7 de março de 2021.
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complexidade, bem como, outras possíveis obstruções desnecessárias no sistema

(FIOCRUZ)2.

A porta de entrada do usuário no SUS é na Unidade Básica de Saúde (UBS),

popularmente conhecida como posto de saúde, que é gerenciada pela prefeitura do município.

Este espaço recebe a população no que diz respeito à marcação de consultas e exames, bem

como, a realização de procedimentos menos complexos que pertencem ou primeiro nível de

atenção, como vacinação e curativos. Geralmente, tais unidades , são localizadas nos bairros e

onde os usuários do serviço tem o contato mais próximo com os profissionais de saúde,

assistentes sociais que fazem visitas regulares, possibilitando a rede obter, um maior fluxo de

informações quanto às reais necessidades destes indivíduos (SUS)1.

No segundo nível, entendido como de média complexidade, estão situadas as Clínicas,

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Hospitais Escolas, que buscam realizar

procedimentos de intervenção, bem como tratamentos à casos crônicos e agudos de doenças

(FIOCRUZ). As UPA estão entre a UBS e as portas de urgência hospitalares, sendo aos finais

de semana, utilizadas como local de atendimento de casos de menor complexidade.

Por fim, em um terceiro nível encontram-se os locais onde são realizados

atendimentos dos casos de alta complexidade, contemplando os Hospitais de Grande Porte,

onde são realizadas manobras mais invasivas e de maior risco à vida. O papel destes hospitais

é oferecer ao usuário um atendimento mais especializado de média e alta complexidade, como

cirurgias eletivas e tratamentos clínicos de acordo com cada especialidade. Na maioria dos

casos, para que o usuário chegue ao hospital, esse é encaminhado após atendimento em uma

UBS ou UPA. Cabe salientar que tal logística só é possível com um sistema de troca de

informações eficiente entre os níveis de atenção e rede de saúde do SUS (SUS)¹.

A atenção primária, por ser o início desse sistema, é um ponto estratégico para

entendimento das reais necessidades do paciente, sendo voltada para responder de forma mais

regionalizada e contínua, integrando, assim, ações preventivas e de monitoramento da

população por meio das equipes que compõem as unidades (LOPES et al., 2010) .

O profissional de Educação Física participa de diversos processos de trabalho nas

equipes da saúde pública. Sua atuação ocorre devido a seus conhecimentos e especificidades

de sua formação acadêmica, por meio da cultura corporal do movimento, intervindo de

maneira estratégica de acordo com os interesses advindos das discussões da equipe de saúde.

2 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (Fiocruz), Ministério da Saúde, Brasil. Disponível em: <
https://pensesus.fiocruz.br/atendimento >. Acesso em: 5 de março de 2021.
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Por meio desse diálogo e demandas trazidas nas reuniões com sua equipe, o profissional de

educação física, por meio de seus conhecimentos e utilizando como base a atividade física,

em especial o exercício físico regular e orientado, contribui para que se caminhe em direção a

um estilo de vida mais saudável, trazendo entre outros benefícios, redução dos fatores de risco

para doenças crônicas não transmissíveis que acometem a população, em sua maioria,

relacionados com o sedentarismo. Por ser considerada uma importante medida de prevenção

contra o acometimento de patologias, o profissional de educação física, se faz fundamental na

equipe multiprofissional no PSF, sendo responsável dentro da equipe por elaborar estratégias

para a comunidade, visando o controle do peso corporal e estimulação a prática de exercícios

(MESA, 2016) .

A situação da inatividade física está fortemente relacionada com o grande número de

doenças crônicas visto que o exercício físico é capaz de auxiliar como ferramenta no

processo, com funções terapêuticas muito importantes na promoção de saúde, sendo o

profissional de Educação Física, o responsável por sua ampla disseminação (GUALANO;

TINUCCI, 2011) . Em razão desses e outros fatores relacionados à inatividade física, cerca de

70% da população adulta não consegue atingir os níveis mínimos recomendados para

atividade física. Isso acarreta em um ônus socioeconômico, que é causado por meio da

inatividade física, ocasionando causas alarmantes, sugerindo que aumentos nos custos

relacionados ao tratamento de doenças e condições, possivelmente poderiam ser evitadas pela

prática regular de atividade física, sendo da ordem de um trilhão de dólares por ano, segundo

dados apenas nos Estados Unidos trazidos por (BOOTH, GORDON, CARLSON &

HAMILTON, 2000) em (GUALANO; TINUCCI, 2011) .

A prática de exercícios, tem sido considerada como um tratamento de primeira linha

na prevenção e controle de diversas doenças crônicas, tais como diabetes do tipo 2,

hipertensão arterial, osteoartrite, osteoporose, obesidade, câncer, entre outras (GUALANO;

TINUCCI, 2011) . O apoio das práticas corporais/atividade física existentes nos serviços de

Atenção Básica e estratégia de Saúde da Família, ocorre pela presença do profissional de

Educação Física que se insere nos locais onde não há ações para ofertar práticas

corporais/atividade física como caminhadas, prescrição de exercícios, práticas lúdicas,

esportivas e de lazer, na rede básica de saúde, que são voltadas para a comunidade. A

capacitação dos profissionais de saúde para intervir nos conteúdos da promoção à saúde e

práticas corporais/atividade física na lógica da educação permanente, onde se deve incluir

como parte do processo, estimulando a inclusão de pessoas com necessidades especiais em

projetos de práticas corporais/atividades físicas, por meio da pactuação de ações junto aos



13

gestores do SUS e outros setores nos três níveis de gestão, sobre as questões e demandas de

ações que devem ser voltadas para os benefícios da população, com objetivo de potencializar

os níveis de atividade física na população (UFRGS, 2007) .

Sua atuação com a utilização desses exercícios empregando a razão a promoção de

saúde, deve ser pautada na condução de estudos clínicos, por meio de mecanismos de

qualidade na prescrição de exercícios efetivos e seguros para a população. Os resultados

obtidos por meio dessa iniciativa, com base em estudos do Colégio Americano de Medicina

do Esporte (ACSM) e da Associação Americana de Cardiologia (AHA), têm divulgado

resultados para a sociedade sobre exercício físico como um verdadeiro “remédio” quando

utilizado de maneira correta. Porém a realidade não é tão simples, mas a utilização do

exercício físico é uma ferramenta barata, segura, não patenteável e, quando prescrita de

maneira correta, põe fim à necessidade de uma vasta gama de medicamentos (GUALANO;

TINUCCI, 2011) .

Inicialmente, as ações dos profissionais de Educação Física no sistema de saúde se

fazem presentes em programas de saúde como o Núcleo Ampliado de Saúde da Família

(NASF). A integralidade está muito presente nesses processos. Inicialmente se buscava a

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a descentralização e com a participação

social, mas, ao longo dos anos, passou a abranger outras dimensões, aumentando a

responsabilidade do sistema de saúde com a qualidade da atenção e do cuidado, indo além da

de saúde e ampliando assim, o leque de suas relações, a escuta dos trabalhadores e serviços de

saúde na relação com os usuários, na dimensão individual e coletiva. A característica das UBS

na atenção básica tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida de seus usuários,

modificando o modelo tradicional e levando a saúde para próximo das famílias, dentre as

estratégias de ações esta que priorizam a prevenção, promoção e recuperação da saúde das

pessoas, em atendimentos nas unidades básicas ou nos domicílios  (UFRGS, 2007) .

2- Políticas de saúde

O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988, no seu Art. 6º, como

um dos direitos sociais fundamentais, assim como a educação, o trabalho, o lazer, a

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. A saúde foi

protagonizada pelo movimento da reforma sanitária que refletiu no surgimento e

implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) assegurando, de acordo com o Art. 196 “a

saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido, mediante políticas sociais e
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econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal

e igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O SUS criado pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que também é conhecida

como “Lei Orgânica da Saúde”, é a tradução prática do princípio constitucional da saúde

como direito de todos e dever do Estado e estabelece, no seu artigo 7º, que “as ações e

serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o

SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição

Federal”, obedecendo ainda aos seguintes princípios: Integralidade, Equidade, Universalidade

os principais.

Após a implementação do SUS, políticas públicas de saúde foram criadas para suprir

as demandas da população como a Aprovação da Política Nacional de Atenção Básica,

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

(PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011). As ESF, conhecidas atualmente

como UBS, são os espaços de entrada para o SUS, de grande importância e relevância na

atenção primária à saúde, foram propostas desenvolvidas por meio da Política Nacional de

Atenção Básica (PNAB) criada em 2006 e reformulada em 2011, e que atualmente passa por

uma nova e criticada reformulação.

A presença da educação física na saúde pública surge de maneira considerável a partir

do ano de 2007, o que permite relacionar o período a quando foi instituída a Política Nacional

de Promoção da Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,

os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e o Programa Academia da Saúde no âmbito

do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 71921 entre

outras (NEVES et al., 2015) . 

A inserção do profissional de educação física ocorreu de maneira tardia em relação a

outras áreas do campo da saúde. Sua entrada foi mais numerosa nas equipes do NASF para

trabalhos de promoção de saúde com grande impacto no primeiro nível de atenção da saúde

na ESF, ocorrendo uma interação direta com os usuários na saúde coletiva. O NASF é o

ambiente com participação mais efetiva da educação física no campo da saúde, por se tratar

de um trabalho que compõe a atenção primária esse contato com os usuários e pelo motivo da

equipe fazer parte de uma ESF, os profissionais se localizam na porta de entrada das ações nos

serviços de saúde. Suas ações podem ser potencializadas e ampliadas de forma que os

indivíduos tenham acesso a práticas corporais e usufruam do serviço. Para que isso ocorra a
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Educação Física necessita considerar o cotidiano do serviço e basear suas ações nas diretrizes

e nos princípios do SUS (NEVES et al., 2015) .

Nessa inserção da educação física na política do NASF, a intervenção é relacionada às

ações no campo da Saúde Pública voltada apenas para a intervenção clínica, prevenção ou

para a promoção da saúde. Sem considerar aspectos de maior complexidade dentro das

discussões da saúde coletiva ou outras especificidades do campo da Saúde Pública em suas

intervenções profissionais, pela recente obtenção de um local de trabalho e o ainda baixo

número de profissionais nessa área trazem a tona a impressão de que ainda não colhemos

resultados esperados para comparações com outros profissionais.

Para a Educação Física assumir um papel de protagonismo nas políticas de saúde é

necessário o entendimento não apenas na promoção e manutenção de saúde mas também das

características específicas da área compreendidas a partir da cultura corporal de movimento e

articulando estes saberes/práticas com conceitos relacionados aos princípios do trabalho em

saúde no SUS (NEVES et al., 2015) .

3- A Importância do Investimento em Promoção da Saúde (atenção primária)

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNP) foi aprovada pela Portaria nº 687

MS/GM, de 30 de março de 2006, considerando, anteriormente, o Pacto em Defesa da Vida e

o Pacto de Gestão aprovado pelo Ministério da Saúde, em setembro de 2005, que definiu a

Agenda de Compromisso pela Saúde que agrega três eixos: O Pacto em Defesa do Sistema

Único de Saúde (SUS), o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. Que visavam destacar

a partir do Pacto pela Vida um conjunto de compromissos sanitários que seriam prioridades

inequívocas dos três entes federativos, com definição das responsabilidades de cada um

(MINISTÉRIO; VIGILÂNCIA; ATENÇÃO, 2006) .

A PNP baseia-se em um conceito ampliado de saúde e apresenta sua promoção como

um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo com

responsabilidades para os três entes federados como dito anteriormente. Tem como estratégia

para essa produção de saúde, de ser transversal, integradora, intersetorial, equânime, plural no

respeito às diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes em todo o país. Ela

visa buscar a promoção da qualidade de vida e redução de vulnerabilidades e riscos à saúde e,

para isto, valoriza a participação e o controle social na gestão das políticas públicas; além da

promoção, informação e educação em saúde. Porém de maneira ainda contraditória

priorizando o modelo biomédico, e ainda pouco voltado para a promoção da saúde (REIS; DA

SILVA; UN, 2014) .
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Com a perceptível ampliação do campo de saúde e inserção de diferentes profissionais

de saúde como o profissional de educação física na saúde, especialmente nos serviços de

atenção básica. São exemplos de ações resultantes e exemplos práticos da PNPS publicada em

2006, contemplando ações relativas às atividades físicas/práticas corporais (FREITAS;

CARVALHO; MENDES, 2013) . Com os processos de estruturação e implementação dos

Núcleos de Apoio de Saúde à Família (NASF) a partir do ano 2008, que formalizando assim a

participação do profissional de educação física específico junto às equipes de apoio que atuam

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), mais recentemente no ano de 2011, o Programa

Academia da Saúde, foi elaborado buscando uma condição de melhoria da qualidade de vida

por meios saudáveis ligados às unidades de atenção básica de saúde.

Para que a educação física consiga um papel de protagonismo nessa promoção da

saúde, para Fensterseifer (2006), é necessário evitar a reprodução de modelos apenas de

aplicação que criam uma relação instrumental em que se mantêm a relação entre o sujeito e

aluno, idéia totalmente contrária às práticas do cuidado ou integralidade, é necessário a

construção de uma relação visando atuar e entender as subjetividades não somente na

dimensão física dos corpos. Na visão do autor agregar contribuições de outras áreas como

ciências humanas e a filosofia pode auxiliar nesse processo, pois atuamos com pessoas e suas

subjetividades, não apenas com seu físico (FENSTERSEIFER, 2006) .

Um programa de prática corporal/atividade física, deve estar integrada a uma política

pública de promoção de saúde sendo essa direcionada à população, tendo como pauta o foco

em um processo educativo, que aborde além do que apenas saberes, aumento da quantidade

de atividade física e/ou aquisição de resultados relacionados à aptidão física. Para que isso

ocorra é necessário que todos os atores se comprometam nesse processo de criação de espaços

de diálogo que visem o enfrentamento de forma coletiva de dificuldades, sendo essencial

nessa ação. Assim como o comprometimento da esfera pública nos níveis federal, estadual e

municipal, principalmente por parte dos gestores que são os responsáveis pela criação e

efetivação das Políticas Públicas de Promoção da Saúde  (MORETTI et al., 2009) .

4- Educação física na equipe multi e interdisciplinar na saúde pública

O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado

pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção

Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a

resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. Atuam de forma integrada com as Equipes

de Saúde da Família (ESF), as equipes de Atenção Básica para populações específicas:
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consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais e com o Programa Academia da Saúde.

Podem fazer parte da equipe do NASF: Médicos, assistentes sociais, profissionais de

educação física, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, entre

outros profissionais (MARTINEZ; SILVA; SILVA, 2014) .

A inclusão de Profissional de educação física nas equipes de saúde pública indica uma

condição favorável para a promoção da atividade física para a saúde, tendo em vista que o

propósito principal da ESF é reorganizar a prática da atenção à saúde, agregado ao fato de um

dos eixos estratégicos do NASF estar vinculado às práticas corporais e à atividade física

(BRASIL, 2010). De acordo com Santos (2012) a Educação Física está inserida em 49,2% das

equipes de NASF do Brasil. Suas intervenções e organização no modelo de atenção e cuidado

são articulados com uma equipe multiprofissional, as ações e distribuições do profissional são

definidas por gestores do município e equipes de ESF mediante critérios de prioridades de

acordo com as necessidades do território, e deve seguir um modelo de implantação específico

(FERREIRA et al., 2016) .

Pesquisas realizadas sobre as ações do profissional de educação física junto às equipes

do NASF têm demonstrado dificuldades nas relações de trabalho multiprofissionais nessas

equipes. No município de São Paulo a relação de trabalho chama atenção, principalmente,

pelas respostas dos profissionais sobre suas intervenções, informando sobre as dificuldades na

organização e articulação de processos de trabalho com os demais profissionais da área da

saúde, que mantêm como prevalência a visão médica, e o preconceito sofrido pelo

profissional de educação física (FERREIRA et al., 2016) .

Já na região metropolitana de João Pessoa, a intervenção do profissional de educação física

em suas relações com a equipe são operacionalizadas e realizadas sem a troca de

conhecimentos entre os profissionais, faltando o trabalho com interdisciplinaridade e

envolvimento com os demais profissionais, embora seja uma equipe multidisciplinar.

(RODRIGUES et al., 2015) .

A Educação Física, mesmo vinculada à prevenção e promoção da saúde, obteve

tardiamente a inserção nos serviços públicos de saúde, ao contrário das demais profissões.

Isso leva a um desafio muito grande para seu reconhecimento como profissional da saúde,

com descrição clara de seu papel e de suas competências para atuação no SUS, em especial

em equipes multiprofissionais em saúde (SANTOS, 2012) . São necessárias discussões mais

aprofundadas, nas instituições de formação, diferenciando melhor os conceitos de trabalho em

equipes interdisciplinares, para conseguir uma maior efetividade no “saber fazer” em saúde
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com o intuito de promover a reflexão sobre pontos críticos a serem melhorados para

consecução dos objetivos do NASF (RODRIGUES et al., 2015) .

5- Experiências em equipes de outros setores da saúde

Experiências da educação física em ambientes além da atenção básica também são

possíveis. Locais como Hospitais também tem atuação de professores de Educação Física

acontecendo em conjunto com a equipe multiprofissional. Estudos demonstrando o trabalho

do professor de Educação Física estão dividindo esse trabalho em duas dimensões. No

primeiro atuando no processo de avaliação e recuperação de pacientes cardíacos por meio de

protocolos de força, flexibilidade, composição corporal, VO2 máximo, coordenação e

equilíbrio. Na segunda, desenvolvem um trabalho de manutenção funcional multiprofissional

por meio de aulas de ginástica, alongamento, yoga, consciência corporal, acupuntura,

moxabustão, massagem shiatsu, relaxamento e terapia familiar. Dessa maneira, apontam para

um conjunto de diversas outras atuações e ambientes onde o profissional de educação física

pode estar inserido, utilizando-se de diversas ferramentas para sua intervenção e estimulando

a Educação  (NEVES et al., 2015)  .

METODOLOGIA

Este estudo se caracterizou como uma revisão sistemática que, segundo Sampaio e

Mancini (2007), assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que

utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema, buscando questões sobre o

problema formulado a partir da análise de produções de outros autores. Utilizando

procedimentos de caráter inventariante e descritivo, esta metodologia é caracterizada como

uma pesquisa de revisão bibliográfica.

O presente estudo realizou uma busca de artigos científicos, livros, capítulos,

dissertações e teses de pós-graduação utilizando a plataforma,“Google Acadêmico”. Foram

consideradas as contribuições de autores, em sua maioria oriundos da Educação Física e de

áreas relacionadas à saúde pública. A pesquisa foi realizada no mês de julho de 2021 e adotou

os seguintes descritores no processo de busca: “Profissional de Educação física saúde”,

“NASF”, “Saúde pública coletiva”. Foram aplicados os seguintes filtros para definir um

recorte na análise: Data de publicação de artigos entre 2016 e 2021, publicações em

português, trabalhos disponíveis de forma completa e livres. Foram encontrados 19 trabalhos,
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sendo 7 descartados por não preencherem os requisitos de busca, totalizando, ao final, 12

trabalhos, sendo 5 artigos, 2 monografias, 1 TCC, 2 teses, 2 dissertações, que foram utilizados

ao longo da revisão bibliográfica.

O primeiro passo após a definição das palavras-chave foi a aplicação desses filtros na

plataforma Google Acadêmico. O Google Acadêmico é uma ferramenta que funciona como

uma plataforma de busca de caráter acadêmico. Surgiu no ano de 2004 e a partir do momento

que passou a incorporar dados extraídos das referências bibliográficas dos documentos, onde

essa plataforma funciona como meio de transmissão das informações referentes ao impacto

dos trabalhos, medidos pelo número de citações recebidas (CAREGNATO, 2012) .

No sentido de realizar a verificação do enquadramento do artigo na temática principal,

inicialmente foi feita a leitura dos títulos e resumos dos artigos. Caso houvesse similaridades

com o assunto, esses trabalhos eram organizadas em uma planilha no Excel (Microsoft Excel,

versão 2016), estruturada em “Título do artigo”, “Ano de publicação”, “Nome a

revista/periódico", “Fator de impacto”, “Tipo de publicação”, “Objetivo do estudo” e "Título

completo”. Após análise de cada artigo pelo autor, com o auxílio dos critérios de inclusão e

exclusão, foram identificados os trabalhos aprovados para o estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O procedimento de busca sistemática se deu pela utilização da plataforma Google

Acadêmico, utilizando os descritores mencionados na metodologia, resultando em um total de

19 artigos encontrados, não sendo identificados estudos duplicados. Após a seleção dos 19

artigos na etapa seguinte, com a leitura dos títulos e trabalhos, analisando com base nos

critérios de inclusão e exclusão, obtendo arquivo de 18 trabalhos possivelmente condizentes

com a temática. Destes, 2 não apresentaram características de relevância para a revisão, o que

levaram a sua invalidação, por não estarem situados na região delimitada, somando no final

12 estudos. Conforme demonstrado na (Figura 1), elaborado de acordo com o PRISMA ,

esses artigos foram considerados elegíveis para a leitura integral.

Após finalizada a análise do texto de uma forma geral, dois artigos se tornam

incoerentes com o objetivo do estudo, sendo removidos devido aos seguintes motivos: (1)

estudo em língua inglesa (n=1); (2) estudo publicado em 2015, fugindo do espaço amostral

definido na metodologia, que é de 2016 a 2021 (n=1). Após esse processo, doze artigos foram

selecionados para a presente pesquisa, sendo incluídos em uma tabela (Tabela 1) com o

objetivo de analisar separadamente os objetivos, metodologia, resultados e conclusão de cada
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artigo. Dos doze artigos inseridos na presente revisão, quatro estudos eram da região Nordeste

(SAMPAIO, 2016; SAMPAIO, 2019; CAZARIN, 2019), um estudo do Centro-oeste

(MENDONÇA, 2016), um estudo era da região Sul (SILVA, 2017), seis estudos eram da

região Sudeste (ROMERO et al., 2018; ASSIS, 2020; LOTTI et al., 2020; OLIVEIRA e

ANDRADE, 2016; OLIVEIRA e GOMES, 2019; COLLIER, 2016) e um estudo Internacional

(HARTMANN e LOPES, 2020) (Tabela 1).

Figura 1- Fluxograma de elegibilidade dos estudos, segundo critérios Prisma.
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Tabela 1: Descrição dos artigos selecionados quanto ao objetivo, metodologia, resultados e conclusão

Objetivo Metodologia Resultados Conclusão

1.  Romero et al.
(2018)

O objetivo do estudo foi
descrever aspectos relacionados
à formação superior de
profissionais de Educação Física
(PEF) atuantes nos Núcleos de
Apoio à Saúde da Família do
estado de São Paulo (NASF).

Para tanto, se conduziu um
inquérito
transversal descritivo, por meio
de entrevista estruturada via
telefone, no qual foram
coletados dados sobre a
formação de 91 PEF vinculados
aos NASF.

Como resultados, observou-se
que apenas 22% dos PEF
tiveram contato com o tema
“Saúde Pública/ Saúde
Coletiva” no curso de
graduação (n = 20) e menos de
5% fizeram residência
multiprofissional em saúde.

Os dados apresentados mostram
que os PEF atuantes nos NASF do
estado de São Paulo relataram que
tiveram uma formação distanciada
daquela que se pretende para a
atuação neste contexto.

2. Assis
(2020)

O objetivo do estudo foi de
ilustrar as questões vistas pelo
autor como problematizadas; as
contribuições encontradas
na literatura acerca da inserção
do PEF no SUS.

O estudo utiliza a narrativa
autobiográfica como ferramenta
metodológica e problematiza
questões acerca do histórico da
Educação Física como profissão,
da formação acadêmica do PEF
para atuação na Saúde Pública.

Os desafios começam na
formação acadêmica não só dos
PEF, mas dos profissionais de
saúde de uma forma geral, que
muitas vezes não são
preparados para atuar na Saúde
Pública e/ou de forma integrada
em equipe.

As experiências de intervenção
interprofissional vivenciadas e
relatadas na literatura apontam que
é possível seguir outro caminho
que não seja o da
compartimentalização do trabalho
em saúde.

3. Lotti et al.
(2020)

O objetivo deste trabalho é
compreender e analisar os
significados da prática
profissional na saúde a partir da
experiência dos três únicos
profissionais de Educação
Física, atuantes no SUS, na
cidade de Santos–SP, em 2015.

Realização de uma pesquisa
qualitativa de abordagem
etnográfica.

A análise revelou pouco
conteúdo sobre saúde
pública/coletiva na formação
básica dos profissionais,
atenuado pelas vivências
cotidianas nas unidades de
saúde.

A ressignificação das práticas
desses profissionais leva à
necessidade de conferir uma maior
legitimidade ao trabalho
desenvolvido, transformando
também suas identidades
profissionais.
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4.Oliveira & Andrade
(2016)

O objetivo foi analisar a
proposta de extinção do
Bacharelado prevista pela
Minuta debatida em Audiência
Pública no CNE em dezembro
de 2015.

O estudo se caracteriza pela
realização de uma análise da
Minuta, tendo sido considerados
todos os trechos relacionados ao
termo saúde em ambos os
documentos.

Os resultados obtidos mostram
que a formação profissional em
Educação Física para o setor da
saúde se encontra deficitária
frente às demandas do Sistema
Único de Saúde.

A proposta de extinção do
Bacharelado limitaria ainda mais a
formação, pois os desafios à
formação em Educação Física e
saúde extrapolam os limites de uma
única modalidade.

5. Silva
(2017)

Esse estudo teve como objetivo
analisar as contribuições do ES
nas UBS do SUS para a
formação do PEF.

Caracterizado como estudo
qualitativo exploratório, do tipo
estudo de caso, esta pesquisa
utilizou-se do método de
entrevista semiestruturada.

Os resultados deste estudo
indicam que o estágio
supervisionado em atividade
física no SUS promove
importante inserção dos
estudantes de EF neste cenário
de prática.

Conclui-se que,  o estágio
supervisionado no SUS, apesar de
não ter sido suficiente para
modificar o conceito de saúde, teve
grande relevância ao ampliar a
visão dos estagiários para a
realidade do trabalho do PEF no
SUS, contribuindo para o seu
entendimento sobre a atuação
profissional e importância de sua
inserção neste cenário.

6.Hartmann & Lopes
(2020)

O presente estudo teve como
objetivo, apresentar para os
profissionais de Educação Física
que trabalham com a saúde
coletiva, ás áreas e níveis de
intervenção do profissional de
Educação Física e as
recomendações e condutas na
Atenção Básica á Saúde.

Trata-se de uma revisão
bibliográfica acompanhada por
uma pesquisa qualitativa aos
documentos que regulamentam
e legitimam a atuação do
Profissional de Educação Física
no sistema único de saúde e suas
ações transversais.

Considerando as exigências de
qualidade para intervir na área
da saúde, desenvolvendo
programas de
exercícios/atividades físicas
próprias do seu campo de
atuação, o profissional de
Educação Física deve estar apto
para as seguintes intervenções,
e para isso foram desenvolvidas
9 teses, como um protocolo a
ser seguido.

Pode-se concluir, que é de suma
importância a intervenção do
profissional de Educação Física no
PSF e no NASF nos três níveis de
intervenção (primária, secundária e
terciária), atuando na promoção da
saúde e na prevenção de doenças,
diretamente no tratamento não
farmacológico e intervindo nos
fatores de risco.
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7. Oliveira & Gomes
(2019)

Este artigo investiga os desafios
produzidos na área da educação
física sobre a formação para o
campo da saúde, realizando
revisão de literatura que abrange
oito periódicos do campo da
educação física.

Este estudo se caracteriza pela
natureza qualitativa, uma
revisão de literatura. Buscando
acessar os principais periódicos
da EF brasileira tendo como
recorte estudos que tangen-
ciasse a formação profissional
para a área da saúde.

Após as análises de conteúdo,
foram identificados três eixos
interpretativos: da integração
ensino-serviço, da
humanização/ampliação do
conceito de processo
saúde-doença; e das dicotomias
e diferenciação interna na área.

Tais análises indicaram desafios
que resguardam algumas
aproximações e entrecruzamentos
que passam a influenciar as
políticas de formação para o campo
da saúde.

8. Mendonça
(2016)

O estudo teve como objetivo
analisar a inserção da educação
física no campo da atenção
básica à saúde no Brasil, a partir
de artigos científicos publicados
no período entre 2005 e 2015.

Para tanto, foram reunidos, por
meio da Literatura
LatinoAmericana e do Caribe
em Ciências da Saúde e dos
Descritores em Ciências da
Saúde, artigos científicos que
possuíam relação com a
temática da educação física na
atenção básica do Sistema Único
de Saúde (SUS).

Os resultados mostram que as
residências multiprofissionais
como possibilidade da aproxi-
mação dos residentes com o
trabalho multiprofissional em
diferentes atividades desen-
volvidas no SUS, possibilitando
ao PEF, o contato com o
trabalho na AB, participando de
equipes da ESF e do NASF, na
atenção secundária, a partir da
atuação em equipes do CAPS.

A pesquisa, a extensão e prin-
cipalmente a formação continuada
em nível de pós-graduação, foram
apresentados como possibilidades
para a aproximação do PEF que
atua, ou deseja atuar, no SUS com
os conteúdos da saúde coletiva.
As Residências Multiprofissionais
em Saúde são apontadas como
grandes oportunidades para o PEF
que deseja se qualificar para o
trabalho no SUS.

9. Collier
(2016)

O objetivo deste estudo foi
apresentar estratégias de ensino
que contribuam com o processo
de formação do professor de EF,
visando o desenvolvimento de
ações de Promoção da Saúde no
âmbito da Saúde Pública.

A pesquisa, de abordagem qua-
litativa e características etno-
gráficas, realizando no IFF/UFF
utilizando como instrumentos de
investigação a análise docu-
mental, a observação partici-
pante e a análise temática do
conteúdo das narrativas colhidas
durante as práticas pedagógicas
aplicadas.

Os resultados estão
apresentados sob a forma de
coletânea de artigos de práticas
pedagógicas de educação
formal e não formal, no sentido
de promover a ampliação do
debate sobre saúde.

As práticas pedagógicas desen-
volvidas ao longo deste estudo
colaboraram de maneira especial
com o fortalecimento da formação
dos professores de EF - IEF/UFF,
visando sua atuação na Saúde
Pública, bem como contribuições
importantes para esse caminho.



24

10. Sampaio
(2016)

O estudo tem como objetivo
geral analisar como está se
dando o processo formativo em
EF durante a graduação, levando
em consideração particularmente
o enfoque dado à área da Saúde
e como os graduandos se situam
dentro deste cenário.

Os dados foram obtidos por
meio de questionários semi
abertos aplicados em quinze
alunos do último período do
curso de EF da UFC de ambas
modalidades e posteriormente
analisados nos moldes da
metodologia da Análise de
Conteúdos.

Os resultados adquiridos
confirmam o pressuposto da
existência de uma lacuna no
processo de graduação em EF
com um enfoque sobre a área da
Saúde, porém, os mesmos
também revelam que esta
responsabilidade não recai
apenas sobre gestão dos cursos.

Além da responsabilidade da
gestão do curso, também conta o
interesse dos próprios alunos em
buscarem por uma formação mais
completa, que agregue
conhecimentos de todas as
possíveis áreas de atuação do PEF
e orientações advindas por parte
dos docentes ao tratarem do tema.

11. Sampaio
(2019)

Analisar, desde a perspectiva
docente, a formação em Saúde
Coletiva ofertada nos cursos de
graduação em Educação Física
de três Universidades de
Fortaleza-CE.

Realização de uma pesquisa de
abordagem qualitativa, no
intuito de analisar as percepções
dos sujeitos quanto ao assunto
abordado, buscando identificar,
nas relações estabelecidas, o
fenômeno que se descreve a
partir dos cenários investigados.

Como resultados, percebe-se
que os docentes possuem
conhecimentos condizentes com
o que se vem discutindo sobre
Saúde Coletiva atualmente e
entendem o papel da EF dentro
deste contexto. Contudo, a
Saúde Coletiva mostra-se área
ainda pouco explorada em
alguns dos cursos de graduação
investigados.

Apesar destas problemáticas, existe
hoje uma movimentação de
abertura nestes cursos para a
abordagem da temática de forma
mais qualificada. Vislumbra-se
assim, uma capacitação futura mais
adequada para o profissional e
professor que irá intervir em saúde,
seja com populações diversas e em
cenários de prática distintos.

12. Cazarin
(2019)

Objetivou-se analisar como os
eventos relativos à
sustentabilidade do PAC Recife
contribuíram para o alcance dos
seus efeitos esperados no
período de 2002 a 2016.

Trata-se de uma pesquisa
avaliativa qualitativa, tendo
como estratégia de estudo o caso
único. Para a análise dos dados,
empregou-se a análise de
conteúdo, modalidade temática,
conforme Bardin (2011).

Os resultados indicaram a
ocorrência de quatorze
eventos/incidentes críticos, na
maior parte com consequências
positivas para a continuidade do
programa no período estudado.

A análise da influência desses
eventos e das evidências
provenientes da literatura na TM
do PAC revelou sua robustez,
permitindo concluir que os eventos
relativos à sustenta-
bilidade tiveram importante
contribuição no alcance contínuo
no município.



25

As discussões expressas neste trabalho, foram divididas em quatro eixos, facilitando

as interações entre os artigos utilizados na revisão sistemática, ficando entre as quatro

temáticas: Formação, Estágios, Inserção e Participação nas equipes.

Formação

De acordo com os textos analisados pelo presente estudo, nove desses doze trabalhos,

tem em sua construção relação com o tema formação, sendo esses nove trabalhos: (ROMERO

et al., 2018), (ASSIS, 2020), (LOTTI et al., 2020), (OLIVEIRA e ANDRADE, 2016),

(SILVA, 2017), (OLIVEIRA e GOMES, 2019), (COLLIER, 2016), (SAMPAIO, 2016),

(SAMPAIO, 2019). Esses trabalhos manifestam os diversos problemas acerca da formação do

futuro profissional de educação física, trazendo diferentes experiências em diversos estados,

com múltiplas experiências, demonstrando realidades e alternativas complementares,

exemplificando que uma mesma ideia pode ser executada. Mesmo dadas as dificuldades de

aplicação, que ocorrem tanto por falta de contato, ou por uma preparação feita sem amparo

adequado, o profissional de educação física tem demonstrado as competências e

potencialidades para atuação na saúde pública (FALCI et al., 2013).

De acordo com Romero et al. (2018), em sua pesquisa de inquérito transversal

descritivo, que foi conduzida com a participação de 91 profissionais de educação física

vinculados ao NASF, é possível visualizar que apenas uma pequena parcela cerca de 22%,

realmente tiveram um contato com o tema “Saúde Pública/Saúde Coletiva”. O estudo de

narrativa autobiográfica de Assis (2020) demonstra, de maneira muito evidente, a lacuna

existente na formação, que gera impacto na atuação profissional e a compreensão em sua

intervenção justamente na Saúde Coletiva/Pública. Ainda em Romero et al. (2018), a

somatória de profissionais que discordaram sobre ter tido uma formação adequada para atuar

no SUS é muito maior do que a metade, 61,5%, o que representa 56 dos 91 envolvidos na

pesquisa. Além do fato dessa discordância quanto ao processo de formação, um fato chama

atenção em relação à faixa etária, demonstrando que esse distanciamento do tema não tem

grandes mudanças, o que sugere que esse problema permeia os ciclos de formação sem

soluções.

Segundo Falci et al. (2013), abordado no estudo de Assis (2020), a fragilidade

existente na formação do profissional de educação física para atuação na saúde pública é

evidenciada na leitura dos trabalhos. O estudo de Assis (2020) aponta a necessidade de

alteração na estrutura dos projetos político-pedagógicos e dos planos de ensino das

graduações em Educação Física, necessitando de mais experiências no contexto da atenção
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primária, por meio de disciplinas que levem a especificidade da área da saúde na grade

curricular. A presença de docentes com formação e experiência na atenção primária em saúde

poderia auxiliar no processo de formação, levando visões e ideias além das já presentes na

base curricular. A educação física durante seu processo histórico de estruturação como

profissional de saúde passa por diversos processos, em sua atual incorporação no campo da

saúde os conteúdos abordados vão de encontro com os conteúdos de graduação focados na

melhoria da aptidão física/atlética e na aprendizagem de gestos e técnicas motoras

estereotipadas. Existe uma constante necessidade de uma formação mais crítica, voltada ao

entendimento de conteúdos direcionados ao respeito e entendimento dos fatores ligados aos

contextos históricos, socioeconômicos e culturais, que são de extrema importância na

intervenção nesse campo.

Da mesma forma, em Lotti et al. (2020), realizado na cidade de Santos, SP, os três

profissionais de saúde atuantes nessa cidade, foram submetidos a pesquisa etnográfica, com

base em suas experiências e vivências em seus caminhos na saúde pública coletiva a partir de

sua formação inicial. A partir da formação dos três, eles reforçam o fato de ser carregada por

fatores biomédicos, formando uma visão profissional para intervir e tratar as pessoas como

corpos biológicos. Com forte viés higienista, sem uma compreensão do indivíduo, com um

discurso muito pautado em vida-ativa, se distanciando dos objetivos e necessidades da saúde

pública, necessidades da população. Apesar do contexto demonstrando uma formação pouco

focada na saúde coletiva, os três profissionais de Santos em Lotti et al. (2020), a partir das

experiências vividas em suas práticas, mesmo com essa falta de embasamento, buscaram

meios de melhorar suas intervenções. Conseguindo extrair os benefícios das atividades

físicas, extraindo a partir das práticas voltadas ao vínculo, à convivência e à socialização.

Buscando ressignificar as práticas desses profissionais, o que levou a uma necessidade de

conferir uma maior legitimidade ao trabalho. Esses profissionais se diferenciam por, mesmo

com essa falta de um aporte teórico e prático ao longo de sua graduação, conseguiram

construir uma identidade profissional, e um sentimento de pertencimento à saúde pública,

entendendo as reais necessidades da população, criando um vínculo ao qual é necessário para

esse trabalho na atenção primária.

De acordo com Oliveira e Andrade (2016), em um trabalho voltado em um foco direto

para a formação do profissional de educação física para o setor da saúde, a partir da análise da

minuta que debatida em Audiência Pública no Conselho Nacional de Educação em dezembro

no ano de 2015, abordando as considerações sobre a saúde no documento. Desse modo o

trabalho mais uma vez fica claro que para integração nesse setor, o profissional apresenta uma
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formação deficitária com as demandas existentes e necessidades do sistema único de saúde. É

na discussão em questão que a extinção da modalidade de formação bacharelado limitaria

ainda mais essa formação, que poderia oferecer subsídios aos graduandos durante o processo,

que seriam limitados com oferta de um curso que forme um mesmo profissional para as

modalidades de bacharelado e licenciatura.

Silva (2017) assim como outros estudos elencados nesta revisão, reforçam ainda mais

os debates existentes, vistos a partir da amostra da insuficiente aproximação entre o ensino da

formação ao longo da graduação, e a realidade de inserção na saúde. Neste trabalho,

conduzido com utilização de entrevistas, o autor revela que mesmo com o estágio

supervisionado sendo realizado, não há mudanças significativas no conceito de saúde. Existe

uma mudança quanto ao seu papel como profissional dentro do SUS, demonstrando que

apenas uma inserção sem uma boa condução teórica não é suficiente, mesmo sendo um

estágio com supervisão, mas que demonstra uma evolução ao colocá-lo como um dos agentes

da saúde.

O trabalho de Oliveira e Gomes (2019), foi um estudo voltado para investigar os

desafios existentes durante o processo de formação da Educação Física para o campo da

saúde, na qual se realizou por meio de uma revisão de literatura utilizando 8 periódicos sobre

o tema. A temática acerca da formação da educação física para o campo da saúde foi

amplamente debatida com questões sobre quais locais de inserção, currículo entre outros

aspectos. O artigo em questão foca em análises de três eixos interpretativos: da integração

ensino-serviço, humanização/ampliação do conceito de processo saúde-doença e das

dicotomias e diferenciação interna na área. Após observação de todo contexto histórico e

condicionantes que colocaram a educação física nessa condição, é possível observar a partir

dos três eixos os desafios encontrados nos artigos, com representatividade proporcional nas

temáticas dos trabalhos, demonstrando que os debates acerca dos mesmos encontram-se

ativos no recorte dos 8 estudos.

Na visão epistemológica, percebe-se que grande parte dos artigos focam nas questões

de condicionantes de discussões evidenciadas a partir das ciências sociais e humanas. Partindo

do ponto das questões política e pedagógica que realizam o caminho para os currículos,

demonstrando que pedagogicamente, percebe-se que de nada realmente vai expandir o

conceito de saúde de maneira isolada nos currículos de formação, sem promover mais

mudanças em conceitos, concepções e práticas que sigam essa perspectiva. Além disso, no

âmbito legislativo, foi recorrente nos artigos analisados os debates contendo os conflitos a

partir da relação dicotômica que estabelece na área entre duas modalidades de formações na
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educação física: licenciatura e bacharelado. Ficou demonstrado as diferenciações internas

dentro da própria área, e demandas atuais referentes a condições principalmente sociais para o

campo da educação física. No trabalho de Oliveira e Andrade (2016) a partir das questões da

Minuta, ficam claros aspectos sobre as diferenças de foco na formação entre as duas

modalidades.

Segundo a conclusão em Oliveira e Gomes (2019), a partir das análises obtidas, é

demonstrado a indicação sobre os desafios nos quais resguardam algumas aproximações e

entrecruzamentos que passam a influenciar as políticas de formação para o campo da saúde,

demonstrando que no atual cenário as mudanças vão e estão acontecendo, buscando por meio

das demandas expostas e a partir do texto, debates sobre as políticas para os currículos de

formação em Educação Física para o campo da saúde. Com um foco voltado para formação

dos diferentes contextos e cotidiano da prática, tecidos nas múltiplas redes, exploram a

produção de subjetividades pautadas num processo, aproximando a relação com os usuários,

centradas na humanização entre o serviço e o usuário, buscando dessa forma a produção de

saúde por meio desse processo, atendendo às demandas sociais necessárias.

No trabalho de Collier (2016), também utiliza-se de questões acerca da epistemologia,

como em Oliveira e Gomes (2019), promovendo reflexões gerais. Realizadas em torno

polêmicas e divergências conceituais, dentre elas a epistemológicas e filosóficas, buscou-se a

definição a partir de relações estabelecidas do campo de conhecimento voltado para formação

dos professores e respectiva atuação destes nos diferentes contextos profissionais. A partir das

compreensões as quais são realizadas durante o processo de graduação da educação física,

ocorrem diversas divergências sobre a forma como é conduzida, e em como atua sobre o ser

humano, na qual sua compreensão deve extrapolar os limites de compreensão biológica. A

partir dessa problemática, a constante e urgente necessidade de pensar e discutir a formação

do professor de Educação Física, principalmente no foco voltado para saúde pública e

coletiva, buscando especificamente em sua atuação adoção de medidas de acordo com as

demandas e lacunas impostas pelos serviços públicos de saúde. Buscando por meio dos

componentes das relações biológicas e epidemiológicas da saúde em desvantagens sobre os

determinantes sociais da saúde/doença. A investigação para elaboração de estratégias sobre

esse cenário de desequilíbrio do estudo, objetivou a estruturação de estratégias de ensino,

buscando contribuir para a melhoria na realização do processo de formação do professor de

educação física, participando e desenvolvendo ações de promoção à saúde no campo da saúde

pública. Utilizando como principais locais de base de atuação da educação física espaços da
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atenção primária como os NASF nos ajudam a defender a participação dos egressos dos

cursos de licenciatura plena.

As experiências demonstradas por Collier (2016), e ao longo do desenvolvimento da

disciplina Atividade Física e Promoção da Saúde,revelou significativos benefícios, tanto para

a formação dos alunos, futuros professores, ao qual obteve melhora até mesmo na formação

da própria professora e principal autora do trabalho, e também por parte dos alunos com

indicativo de aproveitamento nas relevantes discussões realizadas. Criou-se um grupo de

pesquisa focado em estudar questões que envolvem a temática da Educação Física e a Saúde

Coletiva, na qual desenvolveram artigos que foram apresentados em diferentes eventos

científicos com relação ao tema. Além do desenvolvimento de ações como projetos focados

na Promoção da Saúde para as aulas de Educação Física escolar. O que desencadeou inclusive

na realização de trabalhos de conclusão de curso (TCC) com temas relacionados à Promoção

da Saúde na Educação Física, demonstrando a importância e impactos que foram obtidos,

aproveitando as discussões e referências utilizadas na disciplina. Os impactos disso resultaram

na continuidade e prosseguimento de muitos participantes, decidindo realizar estudos na área

da Promoção da Saúde, realizando processos seletivos para a Residência Multiprofissional em

Saúde ou para o Mestrado em linhas de pesquisa que discutem o assunto.

Dois trabalhos produzidos por Sampaio, em 2016 e 2019, objetivam, respectivamente,

estudar os requisitos para a graduação em licenciatura e para obtenção do título de Mestre em

saúde pública. Ambos os trabalhos abordam a mesma temática sobre questões voltadas para a

educação física na saúde coletiva e o seu processo de formação para esse campo. A

recorrência da temática em ambos os trabalhos demonstra que mesmo a partir dos problemas

e lacunas encontradas em vários estudos, profissionais que são inseridos nessa temática, e tem

seguimento em discussões por fomentos ao longo de sua graduação, com boas experiências,

dão prosseguimentos a linhas de pesquisa e produções, que cada vez mais podem passar a

serem exploradas por alunos do curso de educação física, como em (COLLIER, 2016), na

qual as discussões e experiências vividas tornaram uma nova demanda de interesse por parte

dos alunos que tiveram a oportunidade de participar do estudo, dando origem a mais uma

vertente de atuação e estudo com foco na saúde pública para o Profissional de Educação

Física.

O trabalho de Sampaio (2016), demonstra a existência dessa lacuna, já exposta

anteriormente em outros trabalhos analisados, sobre o processo da educação física e seu baixo

foco em saúde ao longo da graduação. Um ponto ressaltado, é que vai além da

responsabilidade dos gestores do curso, a relevância que os alunos têm sobre a busca por
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formação mais adequada para outras possíveis áreas de atuação, na qual podem exercer a

partir da educação física, além da maneira com que os professores abordam a temática ao

longo de suas aulas. Em Sampaio (2019), dando seguimento na temática da saúde coletiva,

mas a partir da visão dos docentes, e em como isso é trabalhado, buscando entender o que

pode ser proporcionado e como ocorre, realizado por meio de um um estudo qualitativo,

descritivo e transversal com 17 docentes das seguintes universidades UNIFOR (7), UECE

(6), UFC (4), selecionados por possuir pós-graduação voltada para a saúde coletiva.

Ambos os textos reforçam potencialidades do profissional de educação física como

um profissional de saúde, demonstrando que a autora, está inserida num contexto onde as

discussões e questões que envolvem a educação física e a Saúde coletiva, estão acontecendo

focados na perspectiva da formação, entre outros aspectos, como qualificação mais completa

necessária, agregando conhecimento sobre os possíveis locais de atuação aos quais o

profissional de educação física pode intervir dentro do campo da saúde. Esse processo de

mudança, não está atrelado apenas às lacunas de responsabilidade da gestão dos cursos, mas

as questões que envolvem o desejo dos alunos de adentrarem nessa área, visto que a formação

generalista da educação física possibilita uma pluralidade de atuações e especializações, fora

da saúde, incomum para outras áreas que compõem a saúde como médicos e enfermeiros.

Portanto, além de melhorar as lacunas é fundamental oferecer melhores abordagens sobre a

temática saúde pública e coletiva, se mostrando necessário fomentar e criar interesse para que

os alunos que vão se tornar futuros profissionais, tenham a possibilidade de escolha pelo

cenário da saúde.

Estágios

De acordo com os textos analisados pelo presente estudo, quatro dos doze trabalhos

tem, em sua construção, relação com o tema estágio, sendo: (ROMERO et al., 2018),

(SILVA, 2017), (COLLIER, 2016), (SAMPAIO, 2019). Por meio destes trabalhos, é possível

entender como está acontecendo o envolvimento dos profissionais de Educação Física com os

demais profissionais da saúde, em relação a temática estágio e sua contribuição com o

processo de formação, mostrando a defasagem existente, verificando uma aproximação

inadequada da teoria com a prática, que é essencial nessa etapa da formação profissional

(FALCI et al., 2013).

A fragilidade pontuada na formação associa-se a uma visão limitada dos assuntos

ligados à saúde pública e coletiva, gerando impactos diretos nos campos de estágio. De

acordo com o estudo de Romero et al. (2018), no curso de graduação menos de 5% dos 91
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profissionais entrevistados fizeram uma residência multiprofissional em saúde, representando

que apenas 5 desses profissionais experimentaram essa vivência prática, evidenciando uma

defasagem, visto que o acesso a serviços de formação profissional de saúde, mais amplamente

estruturados, como residências multiprofissionais, fornecem subsídios para atuação

profissional, aprimorando a atuação no SUS. Romero et al. (2018), concluem que apenas uma

pequena parte dos profissionais de educação física que atuam no NASF no estado de São

Paulo tiveram essa aproximação com o tema da “Saúde Pública/Saúde Coletiva”, tanto em

disciplinas como em estágios, demonstrando um claro distanciamento ao longo do processo

de formação. O processo de estágio é considerado, no trabalho de Falci et al. (2013) uma

ferramenta muito importante para promoção e desenvolvimento do futuro profissional,

propiciando aproximação entre o que foi aprendido na teoria em sua graduação, nas

aplicações práticas, assim como o contato com os usuários, o que é fundamental durante o

processo de formação, facilitando a inserção do recém-egresso em serviços como os da APS.

O trabalho de Silva (2017) se destaca dos demais em relação ao estágio por ser um

trabalho com foco neste assunto. Em consenso com autores mencionados anteriormente, essa

temática é considerada como uma importante ferramenta de mudança do papel e

reconhecimento do profissional de Educação Física, uma vez que, a partir da inserção durante

o processo de graduação, por meio de Estágios Supervisionados realizados nas Unidades

Básicas de Saúde do SUS, viabilizam a aproximação do graduando com o trabalho nesse

campo, em prol da engrenagem da saúde nas unidades de saúde da atenção primária. Apesar

de haver uma integração do estudante por meio do estágio na área da saúde, é possível

perceber que existem lacunas neste processo de formação, embora a discussão atual não tenha

sido suficiente para alterar o conceito de saúde, mudanças positivas podem ser observadas,

como no momento em que os estudantes modificam sua percepção sobre seu papel de

intervenção no campo de trabalho, passando a visualizar suas potencialidades que podem ser

desenvolvidas nos ambientes das Unidades Básicas de Saúde, além de oportunidades de

trabalhos com outros membros das equipes, em relações multi e interdisciplinares.

No estudo de Collier (2016) foram apresentadas estratégias a serem aplicadas durante

o processo de ensino aprendizagem na formação do futuro professor que vai integrar o campo

da saúde, desenvolvendo ações de promoção da Saúde no âmbito da Saúde Pública. A partir

deste trabalho, iniciam-se as discussões como a busca da participação da Educação Física no

campo da saúde, visto que grande parte dos profissionais não compreende a dimensão de sua

atuação, pautando-se apenas na ideia de atuar em trabalhos focados em academias, praças, e

praias, como instrutores de exercícios, de forma coletiva ou individualizada (personal
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trainner). Assim como também é demonstrado em Romero et al. (2018) e nos estudos de

Falci et al. (2013), são apresentadas as limitações existentes no processo de formação inicial.

É justamente neste processo, que se organiza o currículo e as oportunidades ofertadas aos

alunos, sendo o estágio o ambiente onde deve-se propiciar esse tipo de experiência,

promovendo a interação com outras áreas do conhecimento por meio de disciplinas

integradas.

Collier (2016) atuou diretamente na orientação dos estágios que relatou em seu

trabalho. Essa orientação permite a interação e diálogo na construção de práticas pedagógicas

que buscam promover a saúde por meio da atividade física. Ela participou de dois programas,

o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ Saúde) e o

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). Durante sua participação

nos programas, o objetivo era de propiciar ao discente em processo de formação, a

oportunidade de desenvolver atividades e estratégias de atuação de acordo com demandas do

SUS, em parceria com a Universidade, o Ministério da Saúde e o da Educação, promovendo

uma contribuição na formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das

relações de trabalho dos profissionais e trabalhadores da saúde. Ao longo desse processo da

pesquisa que possui como foco o Ensino em Biociências e Saúde, é possível perceber que

tanto no âmbito acadêmico quanto no senso comum as relações entre a Educação Física

relacionada às Biociências ainda estão restritas dentro da saúde a enfoques biológicos como:

fisiologia, biomecânica, bioquímica, entre outros.

A compreensão da Biociências como sendo a ciência que estuda a vida em toda a sua

plenitude e a saúde de forma ampliada, torna-se um dos grandes desafios a serem debatidos e

defendidos a partir da realização de todas as atividades pedagógicas desenvolvidas, sem

permitir que essa visão restritiva seja limitante ao profissional atuando apenas no aspecto

biológico. Muito pelo contrário, sua intervenção junto ao usuário compreende todos os

aspectos que interferem em seu cotidiano e fatores condicionantes como estudo de seus

fatores antropológicos, filosofia, sociologia e educação. Nesse contexto, a ação do docente

tem uma importante função, ao realizar seu trabalho pedagógico, proporciona para seus

alunos a organização do trabalho em espaços formativos. A partir dessas experiências a qual

se submetem, os alunos realizam novas reflexões e demonstram entendimento das demandas

existentes, o que oferece subsídios para defender a formação única, ampliada e generalista,

para os futuros profissionais de educação que vão integrar a saúde pública e coletiva.
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No trabalho de Sampaio (2019), a temática sobre as necessidades de reformulação

durante o processo de graduação do profissional de educação física, no qual o estudo se

pautou em investigar esse desenvolvimento ao longo da formação na Universidade de

Fortaleza-CE, buscando a partir de um estudo qualitativo, descritivo e transversal com 17

docentes buscando obter informações a partir de entrevistas semiestruturadas. A partir dos

resultados analisados, é possível perceber que os docentes apresentam um bom entendimento

sobre o atual papel do profissional de educação física, baseados nas discussões atuais. Dentro

desse contexto, as reformulações são fundamentais na formação inicial do profissional, e

essenciais para que haja uma real preparação para se intervir em saúde. Dentre as

possibilidades que devem ser ofertadas aos alunos, deve-se buscar proporcionar experiências

práticas no estágio, levando o estudante a desenvolver atividades em seu trabalho,

vivenciando, ao longo desse processo, diferentes situações, levando o aluno ao processo

completo de imersão à saúde. E por meio dessa etapa, a realização de disciplinas, estágios,

cursos e atividades que incrementem um repertório mais completo dos discentes em seu

processo de formação.

Além disso, pode-se perceber em Sampaio (2019) que, a partir de sua conclusão, que a

visão pautada nos atuais cenários vividos pelo SUS, em que profissional de Educação Física,

assim como as outras áreas que integram esse campo, vão enfrentar dificuldades pelas

questões de investimento e infraestrutura, na qual até profissões mais estabelecidas sofrem em

seu cotidiano na Saúde Coletiva em sua atuação. Mesmo com essas dificuldades, o

profissional deve ser capaz de realizar em suas intervenções um olhar diferenciado para as

pessoas a partir de seu lado humano, enxergando e percebendo o indivíduo num olhar muito

mais pelo ponto de vista social, histórico, cultural e político, e requer de condições básicas

para viver dignamente e ter saúde.

Inserção

De acordo com os textos analisados pelo presente estudo, cinco desses doze trabalhos

selecionados, têm em sua construção relação com o tema a inserção do profissional de

Educação Física, sendo: (ASSIS, 2020), (LOTTI et al., 2020), (HARTMANN e LOPES,

2020), (MENDONÇA, 2016), (CAZARIN, 2019). A utilização desses trabalhos busca o

entendimento de como está ocorrendo o processo de inserção deste profissional na área da

saúde.
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De acordo com Assis (2020), ficam evidentes lacunas existentes durante o processo de

formação do futuro profissional de Educação Física. Nesse contexto, é importante salientar as

potencialidades existentes ao se inserir e integrar o campo da saúde. Como um membro

integrante de uma equipe do NASF, o autor busca, em seu relato, evidenciar como ocorreu seu

processo de inserção, para que além disso, aconteçam mudanças positivas nas atuais

discussões sobre este tema, impactando de forma benéfica para os futuros profissionais que

vão integrar nesse campo, provocando mudanças nos locais de atuação, e uma maior

organização dos processos de trabalho, realizado em conjunto com os demais participantes

envolvidos no cuidado, como os gestores e usuários, qualificando ainda mais suas

intervenções. Uma das conclusões desse estudo revela a dificuldade dos gestores em

compreender o papel do profissional de Educação Física, que pode auxiliar nessa organização

dos processos de trabalho na atenção primária. Por meio dessa visão que reduz o papel do

profissional de Educação Física, apenas como um especialista em práticas do corpo, prejudica

e restringe o potencial de atuação, principalmente em um campo onde este profissional pode

explorar sua formação generalista com grande capacidade de desenvolvimento de atividades.

Em Lotti et al. (2020) demonstra-se os laços entre Educação Física e saúde,

representados não tão conectados quanto os de outras profissões, embora demonstre uma

menor representatividade, essa relação ainda está em um processo de construção. O papel

desempenhado pelo profissional de Educação Física ainda é desconhecido para outras áreas,

tanto em relação ao vínculo, como o processo de inserção na saúde, com ações voltadas

somente para a realização de atividades físicas. Essa situação prejudica a aproximação entre

ele e os demais profissionais, em razão do desconhecimento das competências de profissional

de Educação Física, com saberes em comum da área da saúde, que podem ser utilizados para

trabalhos em conjunto, como promoção da saúde. Mesmo com a criação do NASF há uma

década, a presença e participação destes profissionais ainda é pequena nas unidades de saúde.

Os apontamentos que surgem por meio desse fato revelam uma fragilidade dupla existente:

equipes e serviços pouco preparadas para recepcionar o trabalho em conjunto com o

profissional de Educação Física, e também dos aspectos relacionados à formação que ficam

evidentes por estar pouco atrelado e consolidado em sua inserção profissional no SUS.

Com base em Hartmann e Lopes (2020), é possível perceber a inserção dos

profissionais de Educação Física atuantes na saúde coletiva, apresentados a partir de

recomendações e condutas para atuação na atenção básica de saúde. A área se faz presente no

campo da saúde antes mesmo da regulamentação da Lei Nº 9696 de 1 de setembro de 1998,

pois o reconhecimento primário como membro integrante da área de saúde ocorreu a partir do
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Conselho Nacional de Saúde, em 06 de março de 1997, por meio da Resolução nº 218. De

acordo com a Portaria 154/2008, as profissões que podem compor os NASF como Médicos,

Psicólogos, Profissionais de Educação Física, Nutricionistas, Fisioterapeutas, entre outros,

devem participar junto aos demais profissionais que integram esse quadro. A partir desse

estudo, foi possível perceber que a atuação, intervenção e ação transversal do Profissional de

Educação Física no SUS, na atenção básica, principalmente nos PSF e NASF, apesar de

explorar de maneira mais específica o primeiro nível, o profissional pode atuar nos três níveis

de atenção à saúde: primária, secundária e terciária, por meio de intervenções focadas na parte

de promoção da saúde e prevenção de doenças, atua diretamente proporcionando o bem estar

e possíveis tratamentos sem o uso de medicamentos,  intervindo junto aos fatores de risco.

Utilizando de discussões da epidemiologia com relação a saúde e saúde coletiva, a

minimização dos riscos deve ser uma responsabilidade do todo, ou seja, evitar os riscos é

muito mais eficiente e eficaz do que tratar. O risco é localizado no âmbito da população,

produzido ou atribuído no âmbito dos coletivos humanos. Risco é, enfim, uma propriedade

das populações e a sua referência legítima será exclusivamente coletiva (HAYES, 1992). O

papel do PEF na saúde pública como um atuante nas equipes da Saúde primária visa a

prevenção, com diminuição de riscos e ocasionalidades, podendo evitar assim que

determinados fatores de risco como o sedentarismo incidam dentro daquela população.

Mendonça (2016), utilizou da análise de artigos científicos publicados no período

entre 2005 e 2015, com a temática voltada à Educação Física na Atenção Básica do Sistema

Único de Saúde (SUS). A partir desses estudos buscou entender como funciona a inserção da

Educação Física na atenção básica, visualizando a relação do aumento da morbimortalidade,

ou seja um determinado tipo de doença que atinge a população brasileira, como decorrência

das doenças crônicas não transmissíveis. Demonstrando a incidência sobre o aumento do

número de profissionais, esse aumento do número de profissionais ocorreu em razão das

comprovações científicas, que indicaram que a prática regular de atividades físicas

demonstrava benefícios voltados para o contexto da saúde. Se encontram presentes nesse

contexto as políticas de saúde que iniciaram o processo de incorporação e utilização das

práticas corporais e atividade física como formas de promoção a saúde, a principal política

presente nesse contexto é a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), em que ocorreu

um processo na organização e condução de políticas públicas de promoção da saúde no Brasil,

onde ficou evidente que a população, principalmente de baixa renda sofre com os impactos da

falta de acesso a práticas orientadas com qualidade, tanto pelo ponto de vista social quanto
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econômico, esses determinantes sociais e falta de acesso são considerados barreiras muito

grandes para não se praticar atividades físicas em tempo de lazer.

Cazarin, em 2019 estudou o Programa Academia da Cidade (PAC), localizado em

Recife-PE, instituído em 2002 e oficializado em 2003, por intermédio do Decreto Municipal

Nº 19.808/200, e reconhecido como política municipal de Promoção da Saúde, sendo

considerado mais um dos possíveis campos de atuação para o profissional de Educação Física

na saúde pública. Por meio dele e de suas diretrizes, buscou-se uma concepção ampliada de

saúde, sendo o programa uma iniciativa voltada para a promoção da atividade física,

estabelecendo-as como relevantes na promoção da saúde. Um importante aspecto discutido no

trabalho é a questão da sustentabilidade de intervenções de promoção da saúde, que

caracteriza-se como um grande desafio para a manutenção dos resultados. A partir dos dados

qualitativos obtidos, revisão dos documentos da literatura e de novos documentos oficiais e

técnicos, foi possível obter a partir das análises de dados o impacto da PAC e suas

consequências para a comunidade, se mostrando na maior parte das vezes como um trabalho

positivo, sendo sua continuidade de realização validado durante o período ao qual foi

estudado. A partir do estudo nos PAC, permite realizar a conclusão que os eventos relativos à

sustentabilidade comprovam que tiveram importante contribuição no alcance dos resultados

esperados de maneira contínua no município, assegurando a sua continuidade.

Participação nas Equipes

De acordo com os textos analisados pelo presente estudo, seis dentre os doze

trabalhos, possuem em sua construção relação do Profissional de Educação Física com o tema

Participação nas equipes de saúde, sendo eles: (ASSIS, 2020), (LOTTI et al., 2020),

(OLIVEIRA e ANDRADE, 2016), (HARTMANN e LOPES, 2020), (MENDONÇA, 2016),

(CAZARIN, 2019). Por meio destes trabalhos, buscou-se entender como está acontecendo o

envolvimento dos profissionais de Educação Física, com os demais profissionais da saúde em

relação à temática sobre a sua participação nas equipes de saúde.

Assis (2020), em seu estudo, relata que após o seu processo de graduação fez sua

inserção na atenção primária em Belo Horizonte, atuando como profissional do NASF, com

uma atuação bastante centrada no Programa Academia da Cidade (PAC). A integração de suas

práticas como um profissional de Educação Física ocorreu de maneira muito privilegiada, pois

aconteceu de maneira gradual, tanto com os outros profissionais integrantes do NASF e da

mesma maneira aos outros profissionais da Equipe de Saúde da Família (ESF). A história do

autor mostra uma inserção do Profissional de Educação Física como um processo muito
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recente, ocorrendo muito tempo depois do que outras profissões integrantes das equipes de

saúde. A partir desse fato é possível perceber que este é um espaço onde é necessário

demonstrar as potencialidades junto aos demais profissionais para conseguir conquistar cada

vez mais espaço no setor saúde e no campo da Saúde Coletiva. Um dos principais problemas

a ser superado na atuação, advém da formação, por se tratar de uma lógica mercadológica em

que o sucesso individual é almejado e é fundamental entender que as demandas da saúde são

muito maiores do que no setor privado. Trabalhos em equipes são essenciais para uma melhor

execução na intervenção, proporcionando qualidade de vida ao usuário.

No trabalho de Lotti et al. (2020) é revelado mais um episódio dos preconceitos

vivenciados pelos profissionais de Educação Física no campo da saúde. Nesse caso, uma das

grandes dificuldades que pode ser visualizada vai além do fato da infraestrutura, organização

ou recursos humanos oferecidos, refere-se a visão atrelada ao profissional de Educação Física,

mais uma vez reducionista como mencionado no caso de Assis (2020), revelando o

preconceito e considerando suas intervenções como simples “aulinhas de ginástica”, como

dito por um dos próprios entrevistados. Esse fato gera grande desconforto para os

profissionais, que apesar de todas as adversidades, tentam intervir da melhor maneira

possível, buscando contribuir mesmo com essa defasagem na formação voltada para saúde.

Os depoimentos fortes dos três profissionais Santos revelam trajetórias encobertas de dúvidas

acerca de sua capacidade profissional e poder de intervenção no SUS, com pensamentos

restritos apenas a essa prescrição de exercícios físicos, com práticas fragmentadas, sendo

consideradas como apenas um “anexo” desta equipe, sem realmente ter um papel importante

dentro da multiprofissionalidade.

Em Oliveira e Andrade (2016), após o período de graduação, os estudantes que se

interresam pela saúde podem dar início a sua trajetória para atuação em equipes como o

NASF e Programa Academia da Saúde (PAS). Na composição do NASF, na qual a Educação

Física foi inserida junto a mais 12 profissões da saúde por meio da portaria 154/2008, este

processo, possibilitou a afirmação e reconhecimento do profissional de Educação Física como

um dos atores da área da saúde, atuando nas equipes de saúde da família, demonstrando seu

papel na realização de atividades físicas e práticas corporais. O espaço do NASF contribuiu de

maneira muito relevante para o aumento de sua inserção no setor da saúde. Iniciativas

anteriores feitas pelo Ministério da Saúde antes de 2008 já estimulavam a inclusão dos

profissionais, principalmente na atenção básica. Mesmo a partir dessas oportunidades fica

claro em Santos e Benedetti (2012) que o número de profissionais de Educação Física

presentes nas equipes de Saúde da Família é de aproximadamente 1 para 100.000 pessoas,
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sendo assim é a quinta área mais contratada, um número considerado baixo, mas a partir de

uma maior abrangência e expansão do NASF no território nacional, mais profissionais podem

vir a integrar esse campo. Demonstra-se nesse momento de integração, que além dos

benefícios do Profissional de Educação Física, sua formação carece de questões quanto ao

acolhimento aos usuários, fator importante em todos os setores, para as demandas do SUS.

Em Hartmann e Lopes (2020) ocorre a utilização de um princípio muito importante do

SUS que é a integralidade, principalmente para quem atua na atenção básica à saúde, por ser

um preceito constitucional. Em suas intervenções e interações junto aos outros profissionais, o

uso da integralidade é muito comum, principalmente nas atuações em equipes

multiprofissionais, norteando por meio dela a intervenção do profissional de Educação Física

integrante da saúde. Esta é marcada e baseada em conhecimentos acadêmico-profissionais,

proporcionando em conjunto aos demais profissionais promoção, prevenção, proteção e

reabilitação da saúde. Este profissional é responsável por meio de sua intervenção,

desenvolver ações de promoção de benefícios, como melhoria da qualidade de vida da

população, redução dos agravos e danos decorrentes das doenças não-transmissíveis,

buscando reduzir o uso de medicamentos, beneficiando a qualidade de vida e redução de

custos ao SUS, além de usar como uma forma de prevenção e promoção da saúde por meio de

práticas corporais.

Ainda em Hartmann e Lopes (2020), é importante salientar que o trabalho realizado

em equipes multiprofissionais é essencial para o funcionamento do sistema. O profissional de

Educação Física, deve conhecer a legislação específica da sua área de competência,

conhecendo tanto sua atuação, quanto a dos demais profissionais, possibilitando o

entendimento das características em comuns durante a atuação e reconhecer as diferenças,

para realizar um trabalho harmônico entre as áreas. O envolvimento e participação no trabalho

em equipe multidisciplinar, conhecendo as delimitações de cada formação profissional de

saúde presentes, de membros presentes na equipe, reconhecendo a legislação específica da sua

área de atuação e competências, para evitar conflitos e erros de conduta durante as práticas

com os demais profissionais de saúde.

De acordo com Mendonça (2016), a demanda por práticas físicas dos indivíduos que

não têm esse acesso, seja pelas questões de menor renda e nível educacional, habitantes de

regiões mais precárias e distantes de espaços públicos adequados para a prática de atividades

física, são determinantes que podem estar diretamente ligados a propensão de sedentarismo. A

atuação do profissional de Educação Física na atenção básica está concentrada principalmente

em equipes como o NASF e programas locais de promoção à saúde. Sua atuação fica
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engessada em funções limitantes, sem um trabalho muito ativo em relação aos demais

profissionais integrantes da saúde pública. Isso demonstra um distanciamento presente no

currículo da graduação em Educação Física em relação aos conteúdos da saúde pública e

saúde coletiva, se mostrando insuficiente ou até mesmo inexistente ao longo do processo de

graduação. A partir dessas lacunas existentes assim como mencionadas em Assis (2020), fica

evidente a necessidade dos profissionais de Educação Física de integrarem ou se inserir na

saúde pública, apresentando experiência prévia e conhecimento teórico a realização de

pós-graduação e às residências multiprofissionais em saúde, para fornecer os subsídios

necessários para se qualificar e preencher a lacuna deixada pela graduação.

De acordo com Cazarin (2019), a partir da implementação da PAC e de suas ações, a

formação permanente e a integração ensino serviço sempre se destacaram, passando contudo a

serem potencializadas a partir de 2003, pelo constante esforço realizado em sua

reconfiguração, também acompanhados de mudanças nos espaços formativos para os

profissionais e estudantes. O autor reconhece que ao longo desse processo existiam

defasagens e limitações na formação tradicional dos Profissionais de Educação Física, em

relação às competências necessárias para a nova versão do programa. Por meio dos resultados

das entrevistas, mostrou-se as características de tecnicismo e ênfase principalmente em

questões voltadas ao corpo e estética, apresentando também deficiência nos conteúdos de

saúde pública/coletiva. A utilização da formação permanente, nesse contexto, busca além dos

conteúdos técnicos pedagógicos, a inclusão dos temas referentes às novas diretrizes do

programa e do campo da saúde, utilizando das inovações por parte dos Profissionais de

Educação Física que tradicionalmente eram voltados à educação.

Por meio das reformulações ocorridas pelas novas diretrizes do PAC, possibilitou

promover a ampliação do campo de saberes, na qual os profissionais e estudantes envolvidos

participaram de uma perspectiva multiprofissional. Essa ação, repercute no fortalecimento dos

atuais debates e discussões teórico-práticas, buscando a incorporação e valorização de outros

saberes, adequados às necessidades de qualificação dos envolvidos. Ocorre uma dificuldade

na atuação compartilhada entre os diversos equipamentos de atenção primária à saúde, onde

se torna mais natural a composição multiprofissional, com menor coordenação, comunicação

e integração, existindo dessa forma apego à identidade de seu núcleo de especialidade, o que

dificulta a interação entre os profissionais que compõem esse sistema.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma das principais discussões existentes quanto a presença da Educação Física na

saúde pública parte do contexto do processo de formação, desde a entrada na universidade até

o momento que ingressam no estágio, existindo a possibilidade de atuação em diferentes

campos. Mas, em razão da formação generalista e pouco contato com tema da saúde coletiva,

é observado um número reduzido de oportunidades de inserção, e poucos espaços de atuação,

em comparação com áreas mais consolidadas como clubes e academias de musculação.

Em relação ao campo de intervenção da saúde coletiva, é demonstrado um alto

número de estudos focados na temática formação, com problemas ao longo desse processo de

graduação, revelando as lacunas existentes, como foco nos componentes das relações

biológicas e epidemiológicas sem pensamento sobre os determinantes sociais da

saúde/doença, que devem ser consideradas. A busca pela oferta de subsídios para atuação na

saúde pública, principalmente na atenção primária à saúde (ESF) onde se fazem presentes no

NASF, demonstra a preocupação em realizar mudanças e oferecer uma melhor formação

inicial, com arcabouço teórico e prático, possibilitando a utilização de residências

multiprofissionais que são indicadas como um caminho eficaz, assim como foi relatado pelos

profissionais que tiveram essa oportunidade durante sua graduação, exercendo uma grande

diferença em sua inserção no campo da saúde.

No que diz respeito a maneira como ocorre essa inserção no campo da saúde, ao

integrar as equipes de saúde, o profissional de Educação Física não é inserido de maneira

satisfatória, não exercendo suas plenas capacidades de realizar ações com seu olhar

específico, dentre os demais profissionais atuantes das equipes, pelo fato de sua ferramenta de

intervenção o uso das atividades físicas, distanciando-o dos outros profissionais de saúde.

A utilização de programas focados em ações coletivas, ao qual o profissional de

Educação Física faz parte, como a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, que

visa incluir os demais profissionais presentes nas equipes de saúde como parte deste processo.

O envolvimento e reconhecimento dos usuários/população, a partir de aprendizagens

realizadas por meio da pactuação de ações junto aos gestores do SUS e outros setores nos três

níveis de gestão, propõe estratégias que possibilitam uma construção coletiva, integrando

assim os atores do SUS em uma relação horizontal, com a participação de profissionais,

usuários e gestores, norteando os caminhos por meio do diálogo.

As contribuições do profissional de Educação Física na saúde, além de oferecer

práticas de atividades físicas para a população, possibilita a utilização de seus conhecimentos
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como uma ferramenta, em especial o exercício físico regular e orientado, que contribui para

um estilo de vida mais saudável e ativo, trazendo entre outros benefícios, redução dos fatores

de risco para doenças que acometem a população, em sua maioria, relacionados com o

sedentarismo. Seu papel é crucial em equipes, principalmente na atenção primária,

tornando-se uma peça fundamental nas ESF como equipes do NASF, realizando intervenções

focadas na prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida. Ele é o único profissional

com competência para estruturar essas práticas, monitorar para que ocorra na dosagem certa e

com segurança, possibilitar mudanças positivas como controle ou diminuição da incidência de

DCNTS, além da diminuição do uso de fármacos, o que reduz custos, além de provocar

melhoria na de vida do paciente.

Por fim, o referido estudo cumpriu com seu objetivo, agrupando e interpretando

diferentes trabalhos produzidos ao longo dos últimos anos. Dessa forma, é esperado que

ocorram mudanças, visando o aumento de seu reconhecimento com base em suas

competências, permitindo a sua consolidação e integração cada vez maior em mais unidades

e equipes de saúde. A busca pela realização de ações voltadas para o coletivo, além de pensar

no bem estar de todos os usuários, possibilita uma melhor relação com os demais

profissionais que compõem as equipes.

O aumento da presença de profissionais de Educação Física dentro das equipes multi e

interdisciplinares na saúde pública, deve ser proporcionado por meio de uma boa condução,

utilizando-se desde o início do tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. A

realização da formação inicial, com uma graduação de boa qualidade, aliada a práticas

específicas como projetos voltados para à saúde pública, possibilita para que no momento de

entrar no estágio, o aluno tenha uma boa inserção profissional, entendimento das práticas

coletivas e boa relação com os demais profissionais da equipe. Espera-se que com isso, o

profissional de Educação Física possa demonstrar suas qualidades e competências, integrando

de forma positiva sua atuação e intervenção no campo da saúde pública e coletiva,

melhorando a qualidade de vida dos usuários.
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