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RESUMO 

 
BANDEIRA, Rodrigo Ossoda Moura. Perspectivas sobre a colaboração 
interprofissional do profissional de educação física na atenção primária à 
saúde brasileira. [Dissertação] - Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto; 2022. 

 
A institucionalização e a regulamentação da profissão de Educação Física no Brasil 
se deram de maneira apartada do campo da saúde pública. Este aspecto, dentre 
outros, contribuiu para retardar a incorporação deste profissional no Sistema Único 
de Saúde (SUS), com reconhecimento de sua relevância para o desenvolvimento 
do colaboração interprofissonal, sobretudo no âmbito da Atenção Primária à Saúde 
(APS). Com atuação restrita ao componente escolar, área do esporte e lazer, 
somente a partir dos anos 2000, quando são instituídas políticas que implementam 
as práticas corporais/atividades físicas (PC/AF), o Profissional de Educação Física 
(PEF) ganha relevo para o trabalho em equipe na APS brasileira. Nesta 
compreensão, esta pesquisa objetivou analisar a inserção do PEF nos serviços de 
APS na perspectiva da colaboração interprofissional. Para isso, realizou-se um 
estudo de natureza exploratória e descritiva, com delineamento de pesquisa de 
campo e bibliográfica, e abordagem qualitativa e quantitativa, com  profissionais da 
APS e gestores do SUS de dois municípios pertencentes ao Departamento Regional 
de Saúde XIII do estado de São Paulo. Os dados foram coletados por meio de 
pesquisa bibliográfica sobre aspectos críticos da incorporação do PEF nas equipes 
de APS brasileira; entrevistas semiestruturadas on-line com os gestores do SUS; e 
aplicação da Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração 
Interprofissional (EJARCI) aos PEF e profissionais de saúde. A análise dos dados 
fundamentou-se, majoritariamente, pelo referencial teórico-metodológico da 
Educação e da Colaboração Interprofissional em Saúde associada ao arcabouço 
normativo do SUS. Da bibliografia disponível, constam apenas poucas publicações, 
dispersas e formuladas sob pretextos teóricos e objetivos muito diversos sobre a 
incorporação desse profissional no SUS, notadamente na APS. As entrevistas 
indicaram que há reconhecimento da importância do PEF como membro de equipe 
da saúde, porém obstáculos vinculados à frágil relação interprofissional, à precária 
infraestrutura e condições de trabalho, somado ao baixo financiamento e à formação 
inadequada limitam a sua atuação na saúde. A análise da EJARCI demonstrou que 
todas os participantes apresentam atitudes a favor da colaboração interprofissional, 
com diferenças estatísticas significantes entre a categoria profissional e a 
escolaridade, indicando que  profissionais de enfermagem e de nível superior 
apresentam maior inclinação para a colaboração interprofissional, quando 
comparados ao de nível médio, como os técnicos de enfermagem e Agentes 
Comunitários de Saúde. O menor escore médio foi identificado para o PEF, contudo 
sem significância estatística. A efetiva inserção deste profissional na APS brasileira, 
com contribuiçoes para a colaboração interprofissional, poderia ser alcançada a 
partir de maior investimento em políticas públicas de educação e de saúde de modo 
a garantir postos de trabalhos suficientes e adequados, acompanhado da 
reorientação de seu modelo de formação pautado em mecanismos de ensino-
aprendizagem que o prepare para atuação em equipe colaborativa no SUS. 
 

Palavras-chave: Educação Física. Educação Interprofissional. Atenção Primária à 
Saúde. Saúde Pública. 



 

ABSTRACT 
 

BANDEIRA, Rodrigo Ossoda Moura. Perspectives on the interprofessional 
collaboration of physical education professional in Brazilian primary health 
care. [Dissertation] - Faculty of Medicine, University of São Paulo, Ribeirão 

Preto;2022. 
 

The institutionalization and regulation of the Physical Education profession in Brazil 
took place separately from the field of public health. This aspect, among others, 
contributed to delay the incorporation of this professional in the Unified Health System 
(SUS), with recognition of its relevance for the development of interprofessional 
collaboration, especially in the scope of Primary Health Care (PHC). With activities 
restricted to the school component, the area of sports and leisure, only from the 2000s 
onwards, when policies that implement body practices/physical activities (PC/AF) were 
instituted, did the Physical Education Professional (PEF) gain prominence in the of 
teamwork in Brazilian PHC. In this understanding, this research aimed to analyze the 
insertion of PEF in PHC services from the perspective of interprofessional 
collaboration. For this, an exploratory and descriptive study was carried out, with a field 
and bibliographic research design, and a qualitative and quantitative approach, with 
PHC professionals and SUS managers from two municipalities belonging to the 
Regional Health Department XIII of the state of Sao Paulo. Data were collected through 
bibliographic research on critical aspects of PEF incorporation in Brazilian PHC teams; 
semi-structured online interviews with SUS managers; and application of the Jefferson 
Scale of Attitudes Related to Interprofessional Collaboration (EJARCI) to PEF and 
health professionals. Data analysis was mainly based on the theoretical-
methodological framework of Education and Interprofessional Collaboration in Health 
associated with the normative framework of the SUS. From the available bibliography, 
there are only a few publications, scattered and formulated under very different 
theoretical pretexts and objectives on the incorporation of this professional in the SUS, 
notably in the PHC. The interviews indicated that there is recognition of the importance 
of the PEF as a member of the health team, but obstacles linked to the fragile 
interprofessional relationship, the precarious infrastructure and working conditions, 
added to the low funding and inadequate training limit its performance in health. The 
EJARCI analysis showed that all participants showed attitudes in favor of 
interprofessional collaboration, with statistically significant differences between 
professional category and schooling, indicating that nursing and higher education 
professionals are more inclined to interprofessional collaboration when compared to 
medium level, such as nursing technicians and Community Health Agents. The lowest 
average score was identified for the PEF, however without statistical significance. The 
effective insertion of this professional in Brazilian PHC, with contributions to 
interprofessional collaboration, could be achieved through greater investment in public 
education and health policies in order to guarantee sufficient and adequate jobs, 
accompanied by the reorientation of its model of training based on teaching-learning 
mechanisms that prepare them to work in a collaborative team in the SUS. 
 
Keywords: Physical Education. Interprofessional Education. Primary Health 
Care. Public Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Desde o reconhecimento do Profissional de Educação Física (PEF) nas 

categorias profissionais da saúde pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), no ano de 

1997, este profissional está cada vez mais próximo à saúde pública brasileira, como 

a sua inclusão nas Equipes da Estratégia Saúde da Família (Esf) e no Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família (NASF-AB) (1). 

Além disso, com a incorporação do PEF como membro da equipe de saúde 

(Profissional de Educação Física na Saúde), pela Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), no ano de 2020, houve a formalização de sua participação no 

Sistema Único de Saúde (SUS), integrando-o à equipe nos programas de Atenção 

Básica do sistema de saúde brasileiro. Esse aspecto representa um marco para o 

reconhecimento da profissão, o que fortaleceu a atuação desse profissional na 

contribuição para a oferta de um cuidado mais efetivo, integral e colaborativo em 

saúde (1,2). 

Dentre as atribuições do PEF na saúde, pode-se mencionar aquelas 

relacionadas às práticas corporais e atividades físicas (PC/AF) e também o lazer, o 

que englobam atendimentos individuais ou em grupos, condução de programas de 

educação em saúde, promoção de ações em práticas integrativas e complementares, 

atividades de recreação, visitas domiciliares, estruturação de ações na prevenção 

primária, secundária e terciária no SUS, entre outras (1,2). 

Sobre a atuação desse profissional na área da saúde como membro de uma 

equipe, em um estudo realizado no estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, 

médicos e enfermeiros se posicionaram favoráveis à inserção do PEF na Esf, devido 

a sua contribuição no atendimento e a consequente redução de demandas dos 

usuários (3).  

O escopo de práticas do PEF, portanto, apresenta vinculação direta com as 

PC/AF  as quais estão previstas no conjunto     de ações realizadas pelo NASF-AB,  que 

em um espaço de interação profissional no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) 

ocorre as intervenções de prevenção de doenças e promoção de saúde da população 

(4). 

Mesmo com o escasso número de PEF nas equipes de saúde do SUS, é 

oportuno ressaltar que eles apresentam importante atuação para o cuidado em saúde, 
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já que suas atribuições favorecem a redução dos níveis de sedentarismo e excesso 

de peso na população, agindo diretamente e indiretamente contra as Doenças  

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), podendo planejar atividades de acordo com o 

perfil de cada pessoa e sua capacidade de execução, com programação de ações 

realizadas de modo contínuo, progressivo, intervalado, e até mesmo acumulativo, 

alternativas para as pessoas que se referem não ter tempo para a prática de 

exercícios físicos, além de ser segura e eficaz tanto para pacientes obesos quanto 

para diabéticos, hipertensos ou deprimidos. Esses aspectos consubstanciam a 

importância que o PEF representa  ao integrar equipes de saúde, com preparo para 

colaboração com outros profissionais no atendimento ao usuário (5). 

Dentre os potenciais benefícios do PEF na área da saúde, é cabível mencionar 

ainda que, por meio da prática da atividade física e do exercício físico, esse 

profissional pode contribuir com prevenção e também reabilitação decorrente das 

DCNT, como nas doenças metabólicas e auxiliar na capacidade funcional, através da 

redução da adiposidade corporal; diminuição da pressão arterial; melhora do perfil 

lipídico aumentando o HDL-colesterol e diminuindo o triglicérides e LDL-colesterol, 

melhora da sensibilidade à insulina; aumento do gasto energético, da massa 

muscular, da força muscular e da capacidade cardiorrespiratória; melhora a oxidação 

lipídica e da lipólise, assim promovendo melhoria na qualidade de vida trazendo esses 

benefícios tanto em idosos, assim como em todas as outras faixas etárias da 

população (5,6,7,8,9). 

Deste modo, o PEF apresenta preparo para a prescrição de exercícios físicos 

adequados e seguros, com uma qualidade técnica e ética para o atendimento 

individual ou coletivo, o que justifica a sua incorporação como profissional que integra 

uma equipe de saúde, além de colaborar com outros profissionais da saúde em 

atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças, atua na melhora da 

autoestima, em aspectos relacionados à solidariedade, integração, cidadania e 

relações sociais (10,11). 

De acordo com o Estatuto do Conselho Federal de Educação Física (11): 

 

Compete exclusivamente ao Profissional de Educação Física, 
coordenar, planejar, programar, prescrever, supervisionar, dinamizar, 
dirigir, organizar, orientar, ensinar, conduzir, treinar, administrar, 
implantar,implementar, ministrar,analisar,avaliar e executar trabalhos, 
programas, planos e projetos, bem como, prestar serviços de 
auditoria, consultoria e assessoria,realizar treinamentos 
especializados, participar de equipes multidisciplinares e 
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e 
pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas, desportivas e 
similares. 
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Posto isso, torna-se oportuno demonstrar a importância do PEF, adjunto à 

equipe de saúde, sobretudo no âmbito da APS, com imp  ortante contribuição no 

enfrentamento das DCNT que são altamente prevalentes e que geram um grande 

custo para a saúde pública, pelo seu alto índice de morbidade e mortalidade, 

sobrecarregando o sistema público de saúde, com aumento de filas para 

atendimentos, exames especializados e cirurgias, havendo, portanto, a necessidade 

de ampliar a sua atuação, para além de suas práticas e espaços determinados no 

escopo definido por seu Conselho Profissional, para assim haver melhor oferta na 

assistência e cuidado integral as pessoas com DCNT (7,12). 

Um estudo demonstrou que no ano de 2012, 38 milhões de pessoas morreram 

devido às DCNT (13), associadas a fatores de risco altamente prevalentes comuns 

para alguns tipos dessas doenças, como: tabagismo, consumo excessivo de álcool, 

excesso de peso, níveis elevados de colesterol, baixo consumo de frutas e verduras 

e o sedentarismo. Óbitos que poderiam ser reduzidos com a intervenção do PEF como 

membro da equipe da saúde (14). 

Por todos esses aspectos, ressalta-se que uma das atribuições mais robustas 

e vinculadas à área da saúde que o PEF detém é a orientação das PC/AF e de 

exercícios físicos, as quais são focos de programas de equipes da ESF e dos NASF-

AB (15) que são operacionalizados por meio da colaboração interprofissional. No 

entanto, a inserção desse profissional para atuação em equipe no SUS ainda é 

incipiente, numericamente insuficiente, associada a uma débil formação para a saúde,  

além da expressiva desvalorização como um profissional sanitário (3,16). 

Tendo em vista o contexto apresentado, as questões que nortearam este 

estudo foram: Como se dá o processo de inserção do PEF como membro de uma 

equipe da APS do Brasil como mobilizador para o desenvolvimento da colaboração  

interprofissional? Há diferenças de atitudes em relação à colaboração interprofissional 

de PEF e demais profissionais de saúde que atuam na saúde pública? Como é 

percebida a colaboração interprofissional dos PEF por gestores dos serviços da APS? 

Pretendendo responder aos questionamentos apresentados, delineou-se como 

objetivo geral da pesquisa: 

 

• Analisar a inserção do profissional de educação física nos serviços de 

atenção primária a saúde na perspectiva da colaboração interprofissional. 

E, como objetivos específicos: 
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• Discutir os aspectos críticos da incorporação do profissional de 

educação física no contexto das equipes de atenção primária à saúde brasileira desde 

uma perspectiva histórica; 

• Identificar a percepção dos gestores de equipes de atenção primária à 

saúde sobre a colaboração interprofissional do profissional de educação física; 

• Comparar as atitudes relacionadas à colaboração interprofissional dos 

profissionais de educação física e de profissionais de saúde que atuam nos serviços 

de atenção primária à saúde. 

 

A contextualização e o desenvolvimento desta pesquisa estão estruturados 

através de capítulos. O capítulo 1 discorre sobre aspectos históricos e legais da 

profissão de educação física no contexto brasileiro, elementos favoráveis e 

emblemáticos para a sua inserção na saúde com potencial para o desenvolvimento 

da colaboração interprofissional, fundamentados no arcabouço normativo e teórico da 

profissão de educação física, amparada nos princípios e diretrizes do SUS e dialogada 

com  pressupostos da colaboração interprofissional. No capítulo 2 é apresentado o 

material e método utilizados para a realização do estudo, descrevendo-se as etapas 

necessárias à elaboração da pesquisa e ao alcance dos objetivos estabelecidos. 

O capítulo 3, por sua vez, contempla os resultados alcançados e sua discussão; 

e, na última seção, se conclui o trabalho, com as considerações finais, apontando 

enfrentamentos e limitações desta pesquisa e sugerindo questões para novas 

investigações. 
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1. O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO BRASILEIRO: 

TRAJETÓRIA HISTÓRICA DE SUA INSERÇÃO NA SAÚDE   

 

No Brasil, a Educação Física começa a se estruturar no século XIX, quando os 

primeiros grupos de militares passaram a promover e a organizar atividades corporais 

recreativas e competições atléticas, a partir das quais se estabeleceu um corpo de 

conhecimentos imprescindíveis para a constituição de um ofício (17). Além das 

instituições militares – que muito contribuíram para relacionar a Educação Física a 

corpos saudáveis e fortes –, médicos, educadores e juristas também estiveram 

envolvidos com o processo de valorização das PC/AF, notadamente a partir do século 

XX, que passaram a ser incorporadas enquanto estratégia para o desenvolvimento da 

saúde, da moral e da capacidade intelectual, e como parte necessária para o 

estabelecimento de uma cultura de modernização nacional (18). 

Estes grupos, responsáveis pela institucionalização da Educação Física nas 

escolas primárias a partir da década de 1930, configuraram diferentes interesses e 

disputas para o controle desse ofício, tomado naquele momento como um instrumento 

de intervenção social na saúde. Enquanto os educadores envolvidos com as PC/AF 

ambicionavam reconhecimento do seu saber-fazer, os médicos queriam manter sua 

posição de autoridade no planejamento e controle das políticas sanitárias e na 

normatização das práticas dos educadores nas escolas. Os militares, já organizados 

e articulados politicamente, desejavam formar professores de Educação Física 

segundo o seu método, a fim de exercer autoridade sobre a educação e as condições 

de saúde dos jovens que, futuramente, seriam preparados para o exercício militar (19).  

Em 1931, quando a Educação Física se tornou obrigatória no ensino 

secundário, o uso do método francês – que se firmava em princípios eugênicos, 

higienistas e militaristas – foi mandatório, e o Exército passou a formar civis para 

atuarem como professores nas escolas públicas (19). Naquele período, as reformas 

educativas alavancadas pelo governo de Getúlio Vargas, assumiram a formação 

eugênica como um modelo a ser perseguido para o desenvolvimento da moralidade, 

da disciplina e do condicionamento físico, sendo este fator imprescindível para a 

conformação de uma “raça fisicamente forte, com padrões estéticos que definiriam 

segundo os parâmetros eugenistas, a nobreza de uma raça” (20). 
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Anos depois, a prática de exercícios passou a ser obrigatória em todas as 

instituições de ensino do País, exigindo a formação de um maior contingente de 

professores, o que acabou por determinar a criação da Escola Nacional de Educação 

Física e Desportos e o estabelecimento de diretrizes para a formação profissional, em 

1939 (19). Nesta Escola foram implementadas cinco modalidades de formação técnica 

profissional: (1) formação de professores de Educação Física para atuarem no ensino 

secundário e superior; (2) formação de instrutores de ginástica para atuação no ensino 

primário; (3) formação de técnicos desportivos e (4) de técnicos em massagens, 

ambos direcionados para atuação nas instituições desportivas; e (5) curso para 

especializar médicos em Educação Física, para prestar assistência a todos os 

anteriormente citados. Com exceção do primeiro com duração de dois anos, os 

demais eram desenvolvidos no período de um ano (18).  

Em 1945 foi empreendida uma reforma curricular, porém sem grandes 

alterações. Em 1961, a Educação Física ganha status de nível superior e a formação 

fica restrita apenas a uma modalidade, com duração de três anos, concedendo aos 

egressos o diploma de licenciatura plena, ou de técnico desportivo caso optasse pela 

complementação de mais duas disciplinas esportivas. A destituição dos demais cursos 

se deu sob a justificativa de que estes não estavam atendendo ao mercado de 

trabalho, uma vez que eram os ex-atletas que continuavam a ocupar o lugar dos 

profissionais formados por uma escola superior (18,19).  

Se, por um lado, fortaleceu-se a formação de professores de Educação Física 

no sentido de acompanhar a ampliação do sistema nacional de ensino, notadamente 

com o objetivo de condicionar física e civicamente os escolares em prol do projeto 

dominante de naçãoa; de outro, desconsiderou-se o aumento das demandas sociais 

pelas PC/AF fora do contexto escolar e aprofundou-se a dualidade entre o 

conhecimento pedagógico e o técnico, que refletiu na identidade dos profissionais 

para a sociedade e para própria classe (19). 

Nesse sentido é que ganha força um movimento de discussão sobre a 

formação do PEF, acirrando-se as posições divergentes sobre o marco conceitual que 

                                                
a No período inicial de institucionalização da Educação Física nas escolas, quando da passagem da 
economia agroexportadora para a industrial, buscou-se forjar um homem saudável e fisicamente apto 
para o trabalho e para servir à defesa do País; já na década de 1960, no contexto da ditadura militar, o 
esporte se tornou um componente importante para a propaganda ideológica, tornando a Educação 
Física um eixo fundamental do ensino para a preparação e descoberta de atletas que que pudessem 
participar de competições internacionais, como as Olimpíadas. 
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deveria fundamentá-la. Enquanto um grupo de especialistas defendia a formação 

generalista a partir da licenciatura, sob o argumento de que o egresso exercia uma 

intervenção essencialmente pedagógica qualquer que fosse o campo de atuação 

(escolar ou não escolar); outro grupo advogava em favor de uma outra titulação, cuja 

formação fosse mais especializada para atuar no contexto extraescolar (21). 

Desse debate prevaleceu a segunda proposta, sendo criada, em 1987, a 

titulação de Bacharelado em Educação Física, a partir de uma divisão licenciatura-

bacharelado, que acabaria por tensionar ainda mais a discussão em torno de um 

núcleo de conhecimento específico para a Educação Física. Ademais, a nova titulação 

passou a ser oferecida por poucas instituições de ensino, sendo que algumas delas 

titulavam duplamente seus egressos (bacharéis e licenciados) a partir de um processo 

de formação concomitante, descaracterizando as perspectivas de formação 

diferenciada (21). 

Nesse ínterim foram criados os primeiros programas de pós-graduação em 

Educação Física que, nesta crise de identidade e buscando elevar seu status 

científico, passou a produzir conhecimentos que respondessem às necessidades das 

ciências básicas calcadas no biologicismo (como Anatomia e Fisiologia) de maneira 

apartada da realidade do cotidiano do trabalho e do movimento mundial em torno da 

saúde (e não da doença), não contribuindo, portanto, para instrumentalizar a prática 

profissional, em especial no campo da saúde pública (22). Concomitantemente, a 

Educação Física passa a ser desvalorizada enquanto disciplina curricular pelas 

políticas educacionais, ao tempo que as PC/AF realizadas fora do contexto escolar 

passam a ser vistas positivamente, sob um viés liberal e biomédico que instiga a 

proliferação de espaços privados para a prática do exercício físico (23).  

De modo contrário, a Reforma Sanitária Brasileira, gestada na década de 1970, 

constituiu-se força social contrária às políticas de saúde autoritárias e privatizantes, 

impulsionando a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que 

amplia o conceito de saúde até então adotado como referência. Conceito esse – da 

saúde como resultante das formas de organização social de produção – que acabou 

sendo assimilada pelo arcabouço legal no Brasil (24). Desse amplo movimento, e em 

uma conjuntura de luta pela redemocratização do País, o SUS é criado sob a égide 

de que a saúde é direito fundamental do ser humano e dever do Estado.  

Enquanto o SUS começa a ser implementado nacionalmente, na década de 

1990, a Educação Física, alijada desse processo, passa por uma crise epistemológica 
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e pela falta de consenso quanto ao seu conceito e seu objeto de trabalho (23). A 

inexistência de um elemento identitário vinculado aos ofícios das PC/AF é, inclusive, 

tomado como um dos maiores entraves para a regulamentação da Educação Física 

no Brasilb, que só se deu em 1998, por meio de lei federal que também criou o 

Conselho Federal (CONFEF) e os Conselhos Regionais de Educação Física (CREF) 

(25). Interessa delinear que o processo de regulamentação foi atravessado por muitas 

disputas e controvérsias, não se dando em caráter de consenso (22)c.  

Para Nozaki (23), a regulamentação veio atender mais especificamente ao 

setor corporativista, conformado especialmente pelos proprietários de academias e 

clubes em grande expansão, que buscavam desqualificar a ação dos denominados 

leigos (em geral ex-atletas ou profissionais formados em outras áreas) e garantir 

reserva de mercado. A autora associa esse processo à crise do capitalismo e à 

precarização que o trabalho docente assumiu na década de 1990, que forçaram o 

“aparecimento de um trabalhador da educação física prestador de serviços, 

profissional liberal, empreendedor”, que a partir dali passa a ser chamado de 

profissional de educação física.  

Ao retomar as divergências históricas entre os pressupostos previstos no 

arcabouço organizativo do SUS e as incongruências para a inserção do PEF, há de 

se reconhecer que, de modo geral, um dos grandes avanços do sistema nacional de 

saúde foi a estruturação e organização do processo de trabalho dos profissionais em 

equipes de saúde, passando de uma configuração bipolarizada, composta por 

médicos e atendentes de enfermagem, para composição em equipes 

multiprofissionais com enfermeiros, equipes de saúde bucal, médicos, farmacêuticos, 

nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, profissionais de 

educação física, fonoaudiólogos, agentes comunitários, terapeutas ocupacionais, 

biomédicos, médicos veterinários, profissionais da saúde coletiva, fisioterapeutas 

(26). 

Nesse sentido, o trabalho em equipe no SUS ganhou visibilidade a partir do 

Programa de Saúde da Família (PSF), justificado pela sua importância em alcançar a 

integralidade nos cuidados de saúde, um dos princípios doutrinários do sistema de 

saúde brasileiro (27). Porém, esforços para a inserção do PEF neste modelo de 

                                                
b Embora seja uma das práticas de saúde mais antigas do Brasil, foi a última a ser regulamentada 
enquanto profissão. 
c Ainda hoje alguns movimentos lutam pela revogação da lei de regulamentação profissional. 
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configuração de trabalho em equipe ainda se demonstravam frágeis e permeados de 

embates pelos motivos já citados.  

 Na conformação da APS brasileira há diversos dispositivos que viabilizam a 

incorporação do PEF como mobilizador para a colaboração interprofissional. Dentre 

esses cita-se a Esf, terminologia adotada para o antigo PSF, que substitui o Programa 

pela Estratégia, e que consiste em uma das mais exitosas experiências do Brasil no 

que se refere à integralidade do cuidado, possibilitando medidas de promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Para tanto, o trabalho em equipe, por meio da 

atuação em práticas colaborativas, com envolvimento dos diversos profissionais 

constitui como um dos responsáveis por esse sucesso com o foco na integralidade, o 

que justifica o investimento na colaboração interprofissional como abordagem para 

melhorar a qualidade do cuidado. (28). 

A criação dos NASF no ano de 2008 pelo Ministério da Saúde, como 

reconfiguração do modelo de APS brasileira que amplia o rol de profissionais neste 

nível de atenção com atuação de distintas profissões em uma perspectiva 

colaborativa, viabilizando o cuidado integral, também é tida como uma das mais 

expressivas iniciativas para o fortalecimento do trabalho em equipe colaborativo no 

setor saúde do Brasil, o que foi considerada uma aposta promissora para que o PEF 

integrasse formalmente à APS (28, 29). 

Os profissionais que atuam no NASF, incluindo o PEF, reconhecem nas 

iniciativas interdisciplinares e interprofissionais oportunidades que induzem o a 

colaboração no processo de trabalho em saúde e auxiliam na discussão de casos 

juntamente com as equipes da Esf (30). 

Para tanto, como membro de uma equipe de saúde, o PEF, não só na APS 

brasileira, mas em outros níveis de atenção como nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), apresenta disponibilidade para contribuir com os processos de 

colaboração com outros profissionais de saúde (31). 

Outro marco que impulsionou a inserção do PEF no SUS foi a criação do 

Programa Academia da Saúde (PAS), em 2011, em atendimento ao proposto no Plano 

de Ações Estratégicas para Enfrentamento das DCNT no Brasil de 2011 a 2022. Trata-

se de uma estratégia de promoção da saúde que funciona com a implantação de 

espaços públicos onde são ofertadas PC/AF para população, em associação com 

outras práticas e cuidados que buscam desenvolver a autonomia e a participação 

social (32) 
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Ademais, a inclusão provisória do Profissional de Educação Física na Saúde 

na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2241-E1)d, em 2013, favoreceu o 

reconhecimento das funções e a inclusão de uma série de novos procedimentos no 

rol de atuação deste profissional (33). Até então, os PEF que atuavam na saúde eram 

registrados sob outros códigos da família CBO 2241, 2321 e 2344. 

Para além dos marcos previstos no SUS que influenciaram a inserção do PEF 

como membro de equipe, e que só foram vislumbrados a partir dos anos 2000, um 

conjunto de fatores no âmbito da sua formação, no entanto, denuncia as disparidades 

para o seu preparo para atuar na saúde pública. A respeito disso, Castellani Filho (34) 

expressa que a formação do bacharel em Educação Física é centrada em uma visão 

anacrônica de saúde, que nada tem a ver com a concepção de saúde que norteia as 

políticas públicas brasileiras. Essa formação tradicional centrada no tecnicismo, pouco 

focada nas necessidades dos territórios e dos usuários do SUS não prepara o 

profissional para atuar de maneira colaborativa e com foco na resolução dos 

problemas de saúde das coletividades.  

Estudos que se debruçaram sobre o tema expõem que ainda são poucos os 

currículos que ofertam disciplinas de Saúde Pública/Coletiva e que incluem 

intervenções profissionais no âmbito da saúde – aqui compreendia como socialmente 

determinada; ou, quando incorporadas, são marginalizadas e não oportunizam aos 

estudantes o contato com outros profissionais da saúde, nem com os problemas 

complexos que marca a realidade do trabalho no SUS (35,36,37,38,39,40)  

Mais recentemente, criou-se uma expectativa em torno do processo de revisão 

das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da Educação Física, na crença de que 

sua reformulação incorporasse concepções que norteiam o campo da Saúde 

Pública/Coletiva, e superasse os limites da intervenção profissional prescritivista 

centrada no paradigma biomédico. Após um amplo debate que mais uma vez 

constituiu dois lados divergentes em torno da divisão/unificação do bacharelado-

licenciaturae, em 2018 são instituídas as novas DCN, que divide a graduação em duas 

etapas formativas: a comum, a ser concluída nos dois anos iniciais por todos os 

estudantes; e a específica em licenciatura ou bacharelado (41). 

                                                
d A partir de 2020, o CBO provisório 2241-E1 passou a ser codificado como 2241-40, em caráter permanente, e 

vem sendo implementado pelos sistemas de informação de forma gradual. 
e Ver Castellani Filho31. 
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É na formação específica em bacharelado que se anuncia a saúde como um 

dos eixos da formação, em cujo qual encontra-se a única menção ao SUS e são 

previstos temas diretamente relacionados à atuação do PEF nesse cenáriof. Eis um 

avanço. Entretanto, este eixo parece desconectado do conjunto de disposições 

enunciadas no texto, que denuncia “um caráter de sincretismo sanitário”, mobilizando 

diferentes perspectivas de saúde, e não avança no sentido da interprofissionalidade 

(37,42). Em uma última análise, é possível conjecturar que as novas diretrizes se 

propõem a registrar a polivalência do PEF, sem, contudo, se aprofundar na pretendida 

articulação entre os diferentes campos de atuação profissional. 

Costa (43) alerta que esse movimento de mudança da formação do PEF deve 

envolver todo o currículo, almejando modos de romper com uma estrutura baseada 

na desarticulação de conteúdos e saberes. E por se tratar de uma profissão da saúde, 

é preciso avançar para uma estrutura curricular pautada na educação interprofissional 

(EIP), sem a qual a formação estará sujeita ao completo anacronismo. A EIP sustenta 

a proposta de um modelo de formação que oportunize momentos de aprendizado 

conjunto e interativo entre estudantes de diferentes profissões de saúde, para que 

aprendam entre si, com e sobre os outros, e desenvolvam atitudes, conhecimentos e 

habilidades para a prática interprofissional colaborativa (PIC) (44).  

Compreendida como um processo sinérgico de comunicação e tomada de 

decisão, a PIC, que direciona para a colaboração interprofissional, permite que as 

habilidades e conhecimentos individuais e compartilhados dos diferentes profissionais 

influenciem o atendimento ao paciente. Seu principal objetivo é suplantar a 

competição entre os profissionais em favor da cooperação, abrandando os 

desequilíbrios de poder e reafirmando a responsabilidade coletiva pelo cuidado (45). 

No contexto brasileiro, essa proposta ganha força por seu potencial para inverter a 

lógica da educação biomédica, verticalizada e tradicionalmente estabelecida, e por 

oportunizar avanços para a consolidação dos processos de trabalho baseados em 

equipes interprofissionais (46).  

Nesse sentido é que o Conselho Nacional de Saúde (CNS), por meio da 

Resolução nº 569/2017, estabelece a EIP como um dos princípios gerais a serem 

                                                
f “Saúde: políticas e programas de saúde; atenção básica, secundária e terciária em saúde, saúde 
coletiva, Sistema Único de Saúde, dimensões e implicações biológica, psicológica, sociológica, cultural 
e pedagógica da saúde; integração ensino, serviço e comunidade; gestão em saúde; objetivos, 
conteúdos, métodos e avaliação de projetos e programas de Educação Física na saúde.”34. 
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incorporados nas DCN de todos os cursos de graduação da área saúde, norteando o 

desenvolvimento dos currículos e das atividades didático-pedagógicas (47). Ainda que 

essa orientação seja anterior à publicação da normativa que instituiu as novas DCN 

da Educação Física, estas últimas não a consideraram como fonte de inspiração. Tal 

fato demonstra que a Educação Física se mantém, em grande medida, afastada do 

movimento intelectual, político e social que busca a consolidação do SUS e do direito 

à saúde. 

No que concerne à colaboração interprofissional, o Brasil vem sofrendo 

influências de recomendações internacionais para adoção dessa abordagem em suas 

políticas de educação e trabalho em saúde. Como exemplo, no ano de 2010, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um documento em que insta os 

países a desenvolverem a prática colaborativa sendo essa uma intervenção “que 

acontece quando vários profissionais de saúde com diferentes experiências 

profissionais trabalham com pacientes, famílias, cuidadores e comunidades para 

prestar assistência da mais alta qualidade” (48,49) 

Nesse sentido, ao considerar a colaboração interprofissional como uma 

modalidade de atuação para o trabalho interprofissional, o que confere aderência ao 

escopo de atuação do PEF no contexto da saúde pública brasileira, há de se ressaltar 

que pouco se avançou nessa direção. Medidas para efetivar a integração de diferentes 

profissões, incluindo o PEF, com vistas a atuarem juntos para prestarem serviços por 

meio do compartilhamento das responsabilidades e pela interdependência, com foco 

na clareza das funções e dos objetivos, são, de certo modo, insuficientes no cenário 

atual das políticas de educação e de saúde do Brasil (50). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
2.1 Desenho do estudo 
 

 
Trata-se de estudo de natureza exploratória e descritiva, com delineamento de 

pesquisa de campo e bibliográfica, e abordagem qualitativa e quantitativa. 

O estudo de campo permite o aprofundamento das questões propostas, 

focalizando em uma determinada comunidade, que, no caso do presente estudo, 

consiste em uma comunidade de trabalho. 

 

2.2 Campo de estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida no estado de São Paulo, nos municípios que 

integram o Departamento Regional de Saúde XIII, órgão vinculado à Secretaria de 

Estado da Saúde, com sede em Ribeirão Preto, responsável pela gestão de 26 

municípios, assumindo como cenários de estudo as diferentes unidades de prestação 

de atenção primária à saúde (Figura1).  

 

Figura 1 - Mapa dos municípios que integram o Departamento Regional de Saúde XIII 
de São Paulo. 

Fonte: Prefeitura da Cidade de Ribeirão Preto, Plano Municipal de Saúde 2018-2021 
(adaptado), 2020. 
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No que tange à população da pesquisa, esta constituiu-se por PEF e demais 

profissionais de saúde vinculados às unidades de APS onde aqueles profissionais 

atuam, assim como os gestores das equipes da APS onde atuam os PEF.  

 
 
 

Figura 2 - Mapa dos municípios, com e sem profissionais de educação física na saúde, que 

integram o Departamento Regional de Saúde XIII de São Paulo. 

 
Fonte: Prefeitura da Cidade de Ribeirão Preto, Plano Municipal de Saúde 2018-2021 
(adaptado), 2020. 

 

 

A tabela seguir contempla o conjunto de 14 municípios do DRS XIII que 

apresentam  no total 32 unidades de APS com PEF como membro da equipe (Tabela 

1). 
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Tabela 1 – Municípios do Departamento Regional de Saúde XIII – DRS/SES/SP e 
quantidade de unidades de atenção primária à saúde que apresentam o profissional 
de educação física como membro da equipe. Brasil, 2021. 

 

Município Unidades de saúde com profissionais 
de educação física 

 

Batatais 1  

Barrinha 1  

Cássia dos Coqueiros 2  

Guariba 1  

Guatapará 2  

Jardinópolis 1  

Luís Antônio 1  

Monte Alto 5  

Pitangueiras 8  

Pontal 2  

Pradópolis 2  

Ribeirão Preto 4  

Santa Rita do Passa 
Quatro 

1  

Santa Antônio da Alegria 1  

TOTAL 32  

Fonte: Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) - 
http://cnes.datasus.gov.br/ (Abril, 2021) 

 
 

2.3 Técnicas e instrumentos de coleta de dados 
 

 
A coleta de dados foi realizada no segundo semestre de 2021, após aprovação 

do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa, em duas etapas distintas, 

descritas na sequência: 

 

2.3.1 Pesquisa bibliográfica 

 

 
Realizou-se uma revisão bibliográfica não sistemática a partir de buscas de 

dados nos repositórios: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
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Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual de saúde (BVS); Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (Medline) via PubMed; as contidas no Portal de Periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e no portal 

Google Acadêmico e referências cruzadas, apoiada  por dados secundários  extraídos 

do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 

Teixeira (INEP). 

Revisões desta natureza oportunizam a formulação de manuscritos que 

permitem explorar a situação de determinado tema, sob ponto de vista teórico ou 

contextual. Não necessariamente informam as fontes de informação, a metodologia 

para busca das referências, nem os critérios utilizados na avaliação e seleção dos 

trabalhos (51).  

Dado à incipiência de estudos sobre a incorporação do PEF no contexto das 

equipes de atenção primária à saúde brasileira desde uma perspectiva histórica, 

optou-se por realizar a revisão como forma de atualizar o conhecimento na temática. 

 

2.3.2 Pesquisa de campo 

 

 
A pesquisa de campo foi conduzida com os PEF, demais profissionais de saúde 

e gestores das equipes de APS onde atuam os PEF das unidades de saúde incluídas 

no estudo, conforme os passos descritos a  seguir. 

Do conjunto de 14 municípios pertencentes ao DRS XIII que apresentam PEF 

na APS, selecionou-se o município de Ribeirão Preto devido ao grande porte 

populacional, com população estimada de 604.682 habitantes (52) (maior que 100 mil 

habitantes) e o município de Guatapará, selecionado por ter um porte populacional 

pequeno, com 6.966 habitantes (53) (menor que 25 mil) (54). Para tanto, a amostra 

foi constituída por profissionais que compõem as equipes da ESF que apresentam 

PEF dos dois citados municípios. 

Importante reiterar que o critério para a seleção da amostra se deu por meio do 

porte populacional dos municípios com PEF em suas equipes de APS, sendo 

selecionados minimamente um município com mais de 100 mil habitantes e um com 

menos de 25 mil habitantes. Após a definição deste critério, o pesquisador fez contato 

com os municípios para apresentação da pesquisa, realização do convite e solicitação 
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da concordância para a participação. Diante disso, foram recebidas as concordâncias 

somente dos dois citados municípios. 

No início do processo de seleção da amostra, foi levado em consideração 

inserir os 14 municípios pertencentes ao DRS XIII que apresentavam o PEF na APS. 

Porém a crise sanitária em decorrência da pandemia de Covid-19 inviabializou esta 

proposta inicial, justificada pelas dificuldades de retorno dos municípios em aceitarem 

a participação na pesquisa, como citadas: ausência de respostas aos correios 

eletrônicos com o convite; gestores de saúde ocupados mesmo insistindo via contato 

telefônico, unidades de saúde com funcionamento parcial, elevada rotatividade de 

secretários de saúde e gestores no final de 2020 e inicio de 2021 em decorrência da 

mudança de gestão municipal e o intenso calendário de  vacinação contra a Covid-19 

que mobilizou muitos profissionais e impossibilitou a participação no estudo. 

Diante disso, elaborou-se um formulário (survey on-line) o qual foi direcionado 

aos PEF e profissionais de saúde das unidades de saúde incluídas no estudo dos dois 

municípios selecionados. O objetivo desta  etapa consistiu em comparar as atitudes 

relacionadas à colaboração interprofissional dos PEF e dos profissionais de outras 

categorias da área da saúde. 

Para tanto, um questionário do tipo estruturado foi confeccionado na plataforma 

Google Forms, o qual conteve dois blocos de questões. O primeiro bloco composto 

por questões relacionadas ao perfil socioprofissional: sexo, idade, formação e 

experiência profissional. 

O segundo bloco contemplou a Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à 

Colaboração Interprofissional (EJARCI), instrumento desenvolvido por Hojat et al. 

(2015) e validada no Brasil por Abed (55,56). Consiste em uma escala psicométrica 

tipo Likert, cujo objetivo é mensurar a atitude de estudantes e profissionais de saúde 

em relação à colaboração interprofissional. É estruturada em 20 itens, com 7 níveis 

de concordância/discordância, sendo o menor nível discordo completamente (1), e o 

maior nível concordo completamente (7), com escore total variando entre 20 e 140. 

Pontuações mais altas indicam postura mais favorável à colaboração mais positiva. O 

questionário on-line encontra-se no apêndice A. 

A amostra para este estudo foi do tipo aleatória, com reposição, determinada 

por cálculo amostral, considerando-se nível de confiança de 95% e erro de 5%. 

No tocante à proporcionalidade estabelecida para o número de profissionais de 

saúde a serem entrevistados, o critério adotado baseou-se na composição dos 
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profissionais que conformam as equipes de APS, fundamentado na configuração 

determinada pelo Ministério da Saúde, sendo que para cada equipe da Esf há um 

profissional médico, um (a) enfermeiro(a), um(a) técnico(a)/auxiliar de enfermagem, 

entre quatro a seis Agente Comunitários de Saúde (ACS) e Agente de Combate à 

Endemia (ACE), um(a) cirurgião dentista acompanhado de auxiliar de saúde bucal, 

quando credenciada a equipe de saúde bucal, e os profissionais do NASF-AB e/ou 

equipe multiprofissional. Posto isso, a proporcionalidade proposta para os 

participantes deste estudo, os quais previstos para aplicação do questionário, foi a 

composição profissional definida para uma equipe de APS, em especial da Esf, 

normatizada pelo Ministério da Saúde. 

Para fins de seleção dos envolvidos na pesquisa foram adotados os seguintes 

critérios de inclusão: (a) para os profissionais de educação física: ser vinculado, com   

um tempo mínimo de atuação de seis meses, a uma equipe de unidade de APS de 

município que integra o DRS XIII; (b) para os profissionais de saúde: ser profissional 

da saúde de nível médio e/ou superior vinculado à equipe onde o PEF atua, com 

tempo mínimo de seis meses; (c) para os gestores das equipes de APS onde atuam 

o PEF: exercer as atividades de gestão na unidade de saúde por um período mínimo 

de seis meses. 

Os critérios de exclusão delimitados foram: encontrar-se ausente, 

impossibilitado, licença ou afastado de suas funções durante o período da coleta de 

dados; e a recusa em participar de uma ou mais etapas da coleta de dados. 

Estabeleceu-se como critério o período mínimo de seis meses para a atuação 

dos profissionais, devido à necessidade de estabelecimento de vínculo e de relações 

interprofissionais, pois acredita-se que esse período seja suficiente para conhecer e 

se apropriar do cotidiano do trabalho em equipe nos serviços de APS. 

A amostra prevista contemplou o total de 267 participantes dos municípios de 

Ribeirão Preto e Guatapará, selecionados conforme descrito acima, detalhados por 

categoria profissional apresentado na tabela a seguir. 
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Tabela 2 - Distribuição dos participantes da pesquisa segundo categoria profissional. 

Brasil, 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria profissional 
(Conforme nomenclatura SCNES) 

Quantidade de 
profissionais 

Agente comunitário de saúde                                                            89 

Agente de combate às endemias 1 

Auxiliar de enfermagem 30 

Auxiliar em saúde bucal                                                                      9 

Cirurgião dentista                                                                                9 

Enfermeiro 26 

Farmacêutico 8 

Fonoaudiólogo 2 

Médico                                                                                               52 

Nutricionista 4 

Profissional de educação física na saúde 6 

Psicólogo 5 

Técnico de enfermagem 21 

Técnico em radiologia e imagenologia                                               2 

Terapeuta ocupacional 1 

Gestor de equipe de APS onde atua o PEF 2 

TOTAL 267 

Fonte:  Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) 
http://cnes.datasus.gov.br/ (Abril/2021)
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O questionário foi enviado aos participantes por correio eletrônico, após 

solicitação  de listagem informativa aos gestores de equipes de APS onde atuam o 

PEF. Contudo houve algumas dificuldades para obter os números esperados, devido 

à pandemia de Covid-19, conforme mencionado. 

O contato iniciado via correio eletrônico com o instrumento no formato virtual 

não repercutiu em resultados de acordo como esperava o pesquisador deste estudo. 

Houve prejuízos quanto ao quantitativo de respostas recebidas no prazo estabelecido: 

não se atingiu o universo da população-alvo; e houve recusa de participação de 

diversos profissionais convidados. 

Estratégias associadas ao contato telefônico também ocorreram, assim como 

a visita presencial nas unidades de saúde, o que teve também baixa adesão de 

profissionais que estavam dispostos a responder os questionários. Recorreu-se ainda 

aos gerentes das unidades de saúde como interlocutores para aplicação do 

instrumento com vistas a alcançar o maior número de respostas possível.  

Dito isso, a amostra da pesquisa foi constituída por 94 sujeitos. 

Já a entrevista semiestruturada foi realizada com o gestor de equipe de APS 

onde atua o PEF do município que apresenta maior porte populacional selecionado 

para esta pesquisa e com o gestor de equipe de APS onde atua o PEF do          município que 

apresenta menor porte populacional, totalizando duas entrevistas com             gestores que 

aceitaram participar, a partir de um roteiro elaborado com base em questões que 

possibilitaram capturar a percepção dos atores sobre o potencial do profissional de 

educação física para a colaboração interprofissional na APS, assim como analisar 

aspectos que justificam as diferenças existentes relacionadas ao  número desse 

profissional em uma equipe de saúde.  

O roteiro da entrevista foi elaborado tendo como base as orientações da 

Confederação Global de Educação e Prática Interprofissional e outros organismos que 

atuam na temática da colaboração interprofissional com ênfase no profissional de 

educação física, como o Centro para o  Avanço da Educação Interprofissional do Reino 

Unido e a World Federation of Athletic Training and Therapy (50,57). 

O processo de coleta de dados do presente estudo foi realizado de forma 

virtual, utilizando das tecnologias de informação e comunicação (TIC), visando   

atender as recomendações do distanciamento e isolamento social, medidas previstas 

para o combate à Covid-19 e ao mesmo tempo evitando trazer prejuízos para o 

desenvolvimento do estudo, assim como para os sujeitos envolvidos.     
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2.4 Análise e interpretação dos dados 

 

 
As publicações selecionadas na etapa de revisão não sistemática da literatura 

foram lidas integralmente e apreciadas com o objetivo de formulação de um ensaio, 

cuja finalidade consistiu em explorar os aspectos críticos da incorporação do 

profissional de educação física no contexto das equipes de atenção primária à saúde 

brasileira desde uma perspectiva histórica, apoiado em dados secundários associados 

ao tema. 

Os dados quantitativos, provenientes do survey on-line, foram analisados por 

estatística descritiva e inferencial. Para tal, esses dados foram condensados e 

processados no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21. Tomou-

se  como referência o estudo de Freire Filho et al. autores brasileiros que aplicaram a 

EJARCI no país, para além de Abed (2015) que a validou para o contexto brasileiro 

(58). 

Os dados das entrevistas semiestruturadas com os gestores das unidades de 

APS, por sua vez, foram tratados por análise de conteúdo temática, segundo a 

proposta de Bardin, que pressupõe três fases: pré-análise (organização e leitura do 

material); exploração (serão recortadas e agrupadas partes dos depoimentos, 

segundo critérios semânticos); e análise e inferência (interpretação e análise crítica 

dos dados) (59). 

Os dados das três etapas foram convergidos, buscando-se aprofundar o 

entendimento sobre a percepção do gestor de saúde sobre a colaboração 

interprofissional do PEF. Nesse sentido, as análises, interpretações e inferências 

foram orientadas especialmente pelas publicações da Confederação Global de 

Educação e Prática Interprofissional e outros organismos internacionais com atuação 

na temática da interprofissionalidade. 
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2.5 Consideraçoes Éticas 
 

 
Este projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo, obedecendo a determinação da Resolução nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012, que trata das normas orientadoras para pesquisas com seres humanos. Uma 

vez avaliado, o projeto foi aprovado em maio de 2021, sob o Parecer nº 4.702.000. 

Cumpre destacar que a pesquisa seguiu o princípio da eticidade, tendo como 

base a resolução supracitada, que aprova normas éticas sob a ótica do indivíduo e 

das coletividades, conhecidas como princípios bioéticos da pesquisa, a saber: a) a 

autonomia, ou seja, o pesquisador deve respeitar o direito do participante em decidir 

fazer ou buscar aquilo que seja o melhor para si, considerando-o em sua dignidade e 

defendendo-o em sua vulnerabilidade; b) beneficência, o pesquisador deve sempre 

fazer o bem de maneira prática, isto significa que temos a obrigação moral de agir 

para o benefício do outro; c) previsão da não maleficência, garantindo que danos 

previsíveis possam ser evitados. Impedimento da realização de toda e qualquer 

pesquisa que possa estar causando mal de qualquer tipo ao seu partícipe; d) justiça e 

equidade, estão associadas, as atitudes éticas, enquanto pesquisador, de 

preferencialmente, construir nossas relações com os grupos sociais, preocupando-se 

em igualar as oportunidades de acesso aos benefícios da pesquisa. 

A participação na pesquisa foi voluntária. Os PEF, demais profissionais que 

integraram as equipes que esses atuavam e gestores de equipes de APS onde 

atuavam os PEF no período da coleta de dados foram convidados a participarem de 

forma voluntária, livre e esclarecida da pesquisa, onde no momento foram explicitados 

os objetivos da pesquisa, bem como as etapas da mesma. Disponibilizou-se, via 

correio eletrônico, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que teve 

como objetivo esclarecer aos sujeitos todas as informações necessárias sobre a 

pesquisa, livrando-o de constrangimentos a respeito de sua participação na mesma. 

Os participantes tiveram o direito de desistir a qualquer momento da sua 

participação, sem que isso lhe traga prejuízo. 

Sobre os benefícios da pesquisa aos participantes, ressalta-se a oportunidade 

de discutir sobre aspectos da colaboração interprofissional e iniciativas para o 

desenvolvimento de competências colaborativas ao PEF, oportunizando o 
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reconhecimento e incorporação da abordagem em seus processos de aprendizado no 

cotidiano do trabalho em saúde, com possibilidades de transformação da formação e 

das práticas de saúde para uma atuação mais integrada. 

  Cumpre esclarecer que a pandemia da Covid-19, declarada pela Organização 

Mundial da Saúde no início de 2020, desencadeou a crise sanitária global que tornou 

visível as lacunas e dificuldades para ofertar serviços de saúde coordenados e 

orientados pelas complexas e dinâmicas necessidades de saúde (60). Tal conjuntura 

influenciou também o desenvolvimento de pesquisas na área da saúde, sobretudo 

aquelas previstas com profissionais de saúde como participantes nas coletas de dados 

presenciais. 

No Brasil, o primeiro caso da Covid-19 foi identificado em meados de fevereiro 

de 2020, quando esse projeto já estava delineado. (61) 

Para tanto, o desenho inicial desse estudo sofreu ajustes e adequações, de 

modo a tornar possível a sua realização, com a minimização de prejuízos que 

poderiam ocorrer diante do necessário isolamento e distanciamento social, medidas 

previstas para o combate à pandemia e que influenciou na pesquisa de campo. 

Sendo assim, a coleta de dados da pesquisa se deu por meio de entrevistas 

virtuais e aplicação de questionário on-line, com algumas visitas presenciais quando 

necessárias, com atores chaves a fim de apreender suas percepções e interpretações 

sobre o contexto do trabalho em saúde a que estavam inseridos. 

A revisão bibliográfica acerca do tema foi realizada a fim de complementar os 

achados e somar às experiências já realizadas e publicadas na literatura, sem, 

contudo, esgotar sobre o conhecimento produzido sobre o objeto deste estudo, mas 

com a intencionalidade de promover uma revisão narrativa do contexto histórico da 

inserção do PEF na APS brasileira. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 Pesquisa bibliográfica 
 
 

 

Sobre o primeiro objetivo específico deste estudo, o qual consiste em discutir 

os aspectos críticos da incorporação do PEF no contexto das equipes de APS 

brasileira desde uma perspectiva histórica, a partir da revisão bibliográfica não 

sistemática,  elaborou-se um manuscrito no formato de ensaio, submetido na Revista 

Cadernos de Saúde Pública, que se encontra no apêndice desta dissertação. 

Sob o título - A inserção do profissional de Educação Física na Atenção 

Primária à Saúde: história, incentivos e desafios – o ensaio buscou explorar a 

configuração histórica da Educação Física, destacando as suas aproximações e 

distanciamentos com a Saúde Pública, assim mesmo discutiu os aspectos críticos da 

incorporação desse profissional no contexto da APS. Como argumentos, foi possível 

trazer para a defesa de que a institucionalização e a regulamentação da Educação 

Física no Brasil se deram de maneira apartada do campo da saúde pública. 

Inicialmente configurada como componente escolar, expandiu seu campo de atuação 

para a área do esporte e lazer e, mais tardiamente, para a área da saúde, na qual sua 

atuação só ganha relevo a partir dos anos 2000, quando são instituídas políticas e 

programas que incorporam as PC/AF no âmbito da APS.  

Outro notório aspecto evidenciado nesta pesquisa foi a insuficiência 

quantitativa deste PEF na saúde e a sua atuação que ainda se pauta na lógica 

biomédica, ancorando-se em discursos preventistas e comportamentalistas, que 

desconsideram a determinação social dos processos saúde-doença. Tudo isso 

justificado, dentre outros fatores, no processo de formação e nas políticas de saúde 

mundiais e nacionais, que reduzem as PC/AF a tarefas a serem realizadas 

compulsoriamente.  

Concluiu-se que o núcleo da Educação Física precisa transcender a prática 

baseada na prescrição de PC/AF sob o pretexto único de aumento do gasto energético 

para a prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis; e os processos 

de formação precisam ser direcionados para a compreensão da saúde enquanto 

direito. Mais do que isso, as políticas públicas de saúde e a APS precisam ser 

fortalecidas pela prática interprofissional colaborativa. 
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3.2 Pesquisa de campo 
 
 
3.2.1 Entrevistas 
 
 

Para o segundo objetivo do estudo, o qual propôs identificar a percepção dos 

gestores de equipes de atenção primária à saúde sobre a colaboração 

interprofissional do profissional de educação física, realizou-se a análise das 

entrevistas com os gestores das equipes de APS do município de Grande Porte (GP) 

e do município de (PP). Os resultados foram sistematizados por meio de um conjunto 

de categorias consideradas as suas perceções sobre a colaboração do PEF na APS.  

As categorias temáticas fundamentadas em Bardin, as quais foram emersas 

dos discursos dos entrevistados são: 1. A importância do PEF para a colaboração 

interprofissional na APS; e 2. Dificuldades da inserção do PEF como membro de 

equipe da APS, conforme sistematizadas no quadro 1.  

 

Quadro 1 - Categorias elaboradas a partir do corpus da pesquisa. São Paulo, 2021. 

Categorias Subcategorias 

A importância do PEF para a 

colaboração interprofissional na APS 

O PEF como facilitador das PC/AF  

PEF como membro da equipe da APS 

Disponibilidade para a colaboração 

interprofissional  

Dificuldades da inserção do PEF como 

membro de equipe da APS 

Incipiência do PEF na APS 

Sobreposição de atuação do PEF na 

APS  

Redução do campo de atuação do PEF 

Formação do PEF para atuar nas APS 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
A importância do PEF para a colaboração interprofissional na APS 

 

A partir das entrevistas, evidenciou-se que o PEF tem um importante 

protagonismo para o desenvolvimento da colaboração interprofissional na APS, quer 

seja por meio da orientação das PC/AF, bem como na condução de grupos de 

promoção de saúde, ou outras iniciativas em que este esteja presente. Diante disso, 

desmembrou-se esta categoria em três subcategorias, as quais são: 1. O PEF como 

facilitador para a PC/AF; 2. PEF como membro da equipe da APS; e 3. Disponibilidade 

para a colaboração interprofissional. 
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O PEF como facilitador para a PC/AF 

 

O PEF, dada a sua trajetória na saúde, é visto como o principal facilitador para 

as PC/AF. Em iniciativas realizadas com outros profissionais de saúde, este 

profissional pode liderar as atividades de promoção, prevenção e reabilitação da 

saúde da população, com preparo e competência para conduzir grupos de PC/AF que 

podem participar profissionais de outros categorias viabilizando a colaboração 

interprofissional. Os discursos dos entrevistados a seguir explicitam a relevância que 

o PEF apresenta para as PC/AF e estas como indutoras da colaboração 

interprofissional, representadas pela efetiva integração que há entre este profissional 

e os demais da área da saúde, bem como com os pacientes. 

 

“então, assim, aqui na unidade a gente tem atendimento individual da 

educadora física que avalia os pacientes, prescreve os exercícios e 

discute junto com o médico da equipe a questão sobre o quem está 

fazendo o exercício.” (GP) 

 

“mesmo agora por meio de aulas on-line que está acontecendo, então, 

eu vejo assim, que os pacientes vão, eles participam das atividades 

físicas realizadas pelo PEF, então a gente vê que é um vínculo que ele 

consegue estabelecer.” (GP) 

 

Mesmo diante da não institucionalização de programas públicos municipais 

para o desenvolvimento das PC/AF conduzidas por PEF, os gestores reconhecem a 

importância desse profissional como um facilitador para a realização de atividades 

físicas. A adoção de uma sistemática para incorporação de programas com condução 

do PEF para as PC/AF, em iniciativas que pudessem integrar outros profissionais, 

como a enfermagem, nos mais diversos grupos é reconhecida pelos gestores como 

primordial. 

“...a gente trabalha com público hipertenso e diabético, então eu acho 

que criar nas rotinas ou (até grupo) com idoso, adolescente, para 

desenvolver um projeto seria bem legal, essa parte de educação física 

que é uma coisa que no nosso município ainda não tem.” (PP)  

 

“o que o idoso tem é dor que as vezes com exercício físico e 

alongamento resolveria junto com a equipe de enfermagem ficaria um 
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projeto bem legal.” (PP) 

 

“eu, enquanto enfermeira, se eu falar assim: vamos fazer um 

alongamento. E a pessoa vai falar assim: como que é feito esse 

alongamento? Eu já não vou saber dizer. Então é onde entra a prática 

de vocês, educador físico, porque a maioria dos idosos, eu acho que 

precisava de alguma atividade física feita pra melhorar.” (PP) 

 

Os discursos dos entrevistados são enfáticos ao expressarem que o PEF pode 

trabalhar com as PC/AF de distintas formas, quer seja por meio de grupos 

populacionais ou organizados conforme patologias, ou atendimentos individuais, 

assim mesmo integrando a outros profissionais, em uma perspectiva colaborativa, 

conformando grupos interprofissionais.  

Outro notório aspecto que emergiu das falas dos entrevistados foi o 

reconhecimento da importância do estabelecimento de vínculo do PEF com o 

paciente. Tal como citado, o discurso demonstra que este vínculo pode facilitar a 

condução das PC/AF ao paciente, estabelecendo maior adesão às orientações, bem 

como à própria unidade de saúde onde o paciente é atendido, oportunizando um 

atendimento mais integral.  

Dentre as PC/AF que pertencem ao núcleo profissional do PEF, o que se 

observa é que são reconhecidas positivamente pelos gestores, isso porque trazem 

benefícios para a saúde pública, assim como o restabelecimento do cuidado, o 

estímulo à promoção da saúde, dentre outros. Além disso, é evidente também nos 

discursos dos entrevistados que o PEF é um facilitador da PC/AF e que contribui com 

os demais profissionais de saúde, atuando em equipe e melhorando a qualidade do 

cuidado da população.   

 

PEF como membro da equipe da APS 

 

O PEF é um profissional que representa relevância para o processo de trabalho 

no âmbito da APS.  

Dentre suas atribuições neste nível de atenção, as mais comumentes 

realizadas são as atividades que envolvam as PC/AF. 

Nesse sentido, o PEF apresenta aderência aos princípios da APS brasileira, 

que prioriza a conformação em trabalho em equipe envolvendo profissionais das mais 
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distintas categorias.  

O PEF, como membro da equipe da APS, de acordo com os discursos dos 

entrevistados, tem uma maior inclinação para atuar em iniciativas de promoção de 

saúde, realização de visitas domiciliares e em campanhas o que confere a ele a 

capacidade de atuar em equipe e de colaborar interprofissionalmente, oportunizando 

o estabelecimento de contatos e interações da população com os demais profissionais 

da área.   

 Nos discursos seguintes é possível constatar algumas das ações que o PEF 

realizou no município, ou de ações que poderiam ser realizadas e que são 

características para evidenciar a sua importância como membro de uma equipe de 

saúde, com potencial para implementar a colaboração interprofissional. 

 

“...os grupos, as campanhas, os eventos da unidade é muito bom, que 

a gente vai fazer hoje como a gente fazia, vamos fazer uma caminhada 

contra hanseníase conduzida pelo educador físico, enfermeiro, técnico 

de enfermagem. Alguma coisa assim que eu lembro que a gente fez, 

então assim essas ações com a comunidade mesmo de promoção da 

saúde, ajuda a gente a organizar as nossas ações sociais que a gente 

faz com a comunidade. “(GP) 

 

“ah tem uma necessidade, vamos lá conversar, vamos ver. Eu lembro 

do doutor (médico) e ela (PEF) antes da pandemia, estavam até vendo 

de fazer um grupo de mudança do estilo de vida. Então estavam 

formatando isso, então é um trabalho bem conjunto, eu percebo além 

de com a equipe como um todo.” (GP) 

 

“O médico vê o que está passando de medicação e então tenta fazer 

realmente um trabalho interprofissional que é a equipe toda em prol da 

saúde, da promoção da saúde, tratamento das doenças daquela 

população, dos pacientes. Então isso eu vejo que é muito importante é 

um diferencial que a gente vê dentro da atenção primária, dentro do 

SUS.” (GP) 

 

“orientação as vezes de pegar o paciente de fazer alongamento tanto 

para os profissionais quanto para os pacientes, eu acho que seria ótimo 

ter um educador físico com a equipe de saúde, na estratégia de saúde 

da família.” (PP) 
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Conforme apresentado nos discursos dos entrevistados, a incorporação do 

PEF como membro de uma equipe de APS é de grande importância para este nível 

de atenção, mas, acima de tudo, para o desenvolvimento do trabalho em equipe e a 

garantia da integralidade do cuidado ao paciente, uma vez que de modo colaborativo 

o PEF pode ajudar os demais profissionais de saúde a atender o paciente em todas 

as suas necessidades.   

 

Disponibilidade para a colaboração interprofissional  

 

Outro relevante aspecto que apareceu no discurso dos entrevistados foi a 

explicitação da disponbilidade para a colaboração do PEF com os outros profissionais 

de saúde. Esta colaboração aparece com características interprofissionais, como um 

trabalho colaborativo, conforme pode ser verificado a seguir. 

 

“ O PEF tem a funçao de realizar manutenção da saúde dos pacientes: 

então este profissional age pelo próprio exercício, pelo próprio 

movimento, pelo esforço para tirar o paciente do sedentarismo. Aí está 

a própria colaboração da prática dele para com a saúde.” (GP) 

 

“Tem paciente diabéticos que usam sapato apertado pra caminhar e 

machuca o pé, então são coisas que ela (PEF) consegue colaborar 

também. E ela gosta de colaborar. Assim a manutenção da saúde e 

ajuda no tratamento dessas doenças crônicas não transmissíveis e a 

consciência de colaboração que eu já falei antes. Então seria a 

conscientização, a sensibilização e a importância de promoção da 

saúde e ajudar na reabilitação e no tratamento de doenças em conjunto 

com outros profissionais.” (GP) 

  

“Eu acredito que o profissional de educação física é muito importante 

para a colaboração interprofissional na APS. Porém, infelizmente não 

faz parte da equipe mínima da saúde da família. Antigamente tinham 

os NASF, então tinha o matriciamento e podia ter o profissional de 

educação física lá. Mas a nossa unidade que tem o profissional a gente 

sente que faz um trabalho mais integrado, um trabalho mais completo. 

Se a gente tem dúvidas a gente vai lá e já resolve. O profissional tá ali, 

então é mais completo, a gente consegue manejar melhor nossos 

casos e não só o tratamento de pacientes. Também o profissional com 

a equipe, ele atuando com a equipe de uma maneira colaborativa.“ 

(GP)   
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“Além da colaboração da prática do cuidado, o profissional pode trazer 

conhecimento. Então a gente consegue compartilhar saberes, ele pode 

trazer até relações com a faculdade de educação física, com o serviço. 

Então coisas que tem disponíveis que a gente não sabia essa interface, 

o serviço, a universidade.” (GP) 

 

“O PEF é aberto a novas coisas, aberto a mudanças, aberto ao apoio. 

Não sei se eu tive muita sorte, eu gosto muito da educadora física aqui 

porque ela é muito colaborativa. Então sempre traz ideias novas e 

procura colaborar. E trazer coisas diferentes para colaborar com a 

equipe eu não vejo um profissional alheio, eu vejo um profissional que 

interage.” (GP) 

 

“Acho que daria pra fazer um trabalho bem legal, junto com enfermeiro 

e com profissional de educação física, como a gente fazia antes da 

pandemia na estratégia de saúde da família, fazendo grupos de 

hipertensos, grupos de diabetes. O profissional de educação física 

sempre estava disposto a ajudar.” (PP) 

 

Com isso, mostra-se bem positiva a percepção dos gestores sobre a 

disponibilidade dos PEF para a colaboração interprofissional junto à equipe de APS, 

seja por meio das práticas com o cuidado da saúde dos pacientes, na atuação frente 

às doenças crônicas, ações em conjunto à equipe. Portanto, os gestores de saúde 

veem no PEF um profissional com potencial para a colaboração interprofissional e que  

há diversas oportunidades para sua atuação em uma equipe na APS.  

 

Dificuldades de inserção do PEF como membro de equipe da APS 

 

A partir da categoria que explorou os discursos dos gestores sobre a 

importância do PEF para a colaboração interprofissional na APS, relevantes 

elementos provenientes das falas dos entrevistados elucidaram também que há 

dificuldades da inserção deste profissional na equipe. Neste sentido, estabeleceu-se 

como categoria “Dificuldades de inserção do PEF como membro de equipe da APS” 

a qual foi subdivida em quatro subcategorias: 1. A incipiência do PEF como membro 

da equipe de saúde; 2. Sobreposição de atuação do PEF na APS; 3. Redução do 

campo de atuação do PEF; e 4. Desafios na formação do PEF. 
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A incipiência do PEF como membro da equipe de saúde 

 

  

Os discursos dos entrevistados trouxeram à tona de que ainda há uma carência 

expressiva do PEF como membro de uma equipe de saúde no âmbito da APS. 

A respeito disso, é cabível ressaltar que no município de grande porte (GP), no 

período da coleta de dados,  havia apenas quatro unidades de ESF com o PEF 

atuando como membro da equipe. 

 Devido a essa pequena parcela de unidades que contemplam este 

profissional, muitos profissionais de saúde ainda não presenciaram ou realizaram 

ações em conjunto ao PEF. Assim, desconhecem como é tê-lo como membro da 

equipe.  

Esta incipiência e ausência de PEF na APS, pode ser uma consequência de 

que a inserção deste profissional ainda é relativamente nova, quando comparada a 

outras profissões da área da saúde. A carência de políticas públicas de saúde para 

que tenha mais presença destes profissionais dentro das unidades de saúde 

colaborando em conjunto à equipe, também pode ser considerada uma justificativa 

para este achado. O relato a seguir demonstra a instabilidade de inserção do PEF em 

equipe de APS no município de PP:   

“...no nosso município, pelo menos aqui na unidade de estratégia de 

saúde da família onde eu trabalho, hoje a gente não tem profissional 

de educação física que dá seguimento aqui com a gente.” (PP) 

 

 

Sobreposição de atuação do PEF na APS  

 

 

 Os discursos dos entrevistados expuseram que ainda há uma série de 

dificuldades para a inserção do PEF na APS, para que de fato este profissional 

consiga colocar suas ações e conhecimentos em prática no setor saúde e tornar parte 

de uma equipe.  

Como já constatado, a carência deste profissional na equipe e a sua escassez 

no SUS quando comparada com outras profissões da saúde, o PEF quando em uma 

equipe de APS, na maioria das vezes não atua em apenas uma unidade, mas em 

diversas, o que pode dificultar ações em conjunto com a equipe, o que pode ser 

atribuído à sobreposição de atuação em vários estabelecimentos de saúde. 



___________________________________________________Resultados e Discussão  53  

“...ela fica aqui e na outra unidade. Então os dias que ela não está aqui, 

ela poderia participar das nossas reuniões de equipe, das nossas 

reuniões gerais, porém está em tudo.  Mas como a gente tem que 

dividir ela com outra unidade, então não acaba participando de tudo 

[...] eu acredito que se o profissional de educação física fosse cem por 

cento aqui dentro do serviço seria muito melhor [...] se ele tivesse mais 

tempo, vamos supor: vai ter uma reunião e se ele estivesse aqui todo 

dia, muita coisa a gente fazia.” (GP) 

 

“só o de educação física que fica vinte horas que é um dos nossos 

contratados [...], mas em relação aos outros contratados, só o 

educador físico que a gente tem que dividir ele com outra unidade. O 

resto todo mundo são quarenta horas.“ (GP) 

  

Como explicitado nestes discursos, o PEF atua em duas unidades de saúde, 

dividindo sua carga horária de trabalho, o que sobrepõe a sua atuação, dificulta a 

completa inserção e interação com a equipe, inviabilizandoa sua atuação de modo 

integral na equipe.  

 

Redução do campo de atuação do PEF 

 

A falta de visão ampliada de outras áreas profissionais referente às 

competências profissionais que o PEF apresenta a uma equipe de APS também foi 

um aspecto observado nos discursos dos entrevistados e que obsta a inserção do 

PEF como membro de equipe de saúde. 

Nesta seara, observa-se que limitar o conjunto de ações do PEF em apenas 

PC/AF ou até mesmo direcionado para o ensino, tanto por parte da gestão, em reduzir 

sua atuação em aulas de ginásticas pontuais, sem inseri-lo devidamente à equipe, ou 

oportunizar espaços de atuação para além dos procedimentos mencionados, assim 

como atendimentos individuais ou em grupos de saúde, parece ser um dos aspectos 

que limitam explorar totalmente o seu potencial como um profissional da área da 

saúde.  

“Eles tem abordagem mais voltado pra educação, pra lidar com jovens. 

Tem até uns profissionais mais capacitados pra isso, mas, assim, no 

momento acho que não tem não, pelo menos no nosso município.” (PP) 
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Além disso, os outros profissionais da área da saúde, podem não reconhecer 

ou ter informações sobre o que o PEF pode colaborar em conjunto à equipe, reduzindo 

a sua atuação às PC/AF.  

 

Desafios na formação do PEF  

 

Nos discursos a seguir, os entrevistados são enfáticos em afirmar que o PEF 

não está capacitado para atuar na área da saúde. Porém, um entrevistado ainda 

acredita que é possível melhorar a formação do PEF em direção a um melhor preparo 

para atuar na APS.  

 

“Acho que os PEF não tem preparo para atuar na saúde. Pela 

convivência que eu tenho aqui com alguns profissionais eu acho que 

não.” (PP) 

 

“Eu creio que o PEF tem condições para atuar na saúde, mas acho que 

poderia melhorar, assim em todas as áreas do trabalho no SUS e na 

saúde da família. Não só educação física, porque as carreiras são 

muito voltadas pra prática hospitalar, dentro da saúde e do educador 

físico acredito que para parte mais de academia, de personal o que é 

uma outra realidade. Então eu acho que todas as áreas da saúde, a 

gente precisaria melhorar a formação para um SUS e para atenção 

primária. Não só educador físico.” (GP) 

 

Constata-se o reconhecimento por parte dos gestores do SUS de que o 

investimento na formação do PEF é fundamental para prepará-lo e inseri-lo em em 

uma equipe de APS, com competências colaborativas capazes de oportunizar a sua 

atuação de modo interprofissional. 

Os entrevistados explicitam que há iniciativas, como o programa PET-saúde, 

que inclui o PEF e que são reorientadores da formação para o SUS, porém ainda 

bastante reduzidos e limitados a uma parcela de estudantes. E o que é necessário é 

uma maior inclusão de disciplinas de saúde pública no currículo do PEF, bem como 

estágios na realidade dos serviços de saúde 
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“... teve o PET-Saúde/Interprofissionalidade que contou com a 

participação da educação física na unidade de saúde.  Então, assim, 

eu acredito que está caminhando para uma mudança de currículo, 

mas acho que sempre a gente tem que melhorar. E ainda parece que 

é insuficiente.” (GP) 

 

 

A incorporação do PEF na área da saúde no Brasil é relativamente recente. 

Este marco ganhou notoriedade no país porque evidenciou a relevância deste 

profissional para a contribuição no cuidado à saúde da população, ampliando o seu 

elenco de atribuições em direção ao fortalecimento do SUS (25).  

Em se tratando da presença do PEF na APS brasileira, em especial na saúde 

pública, observa-se que é ainda mais recente, quando comparado a outras profissões 

da saúde, como a medicina e enfermagem (38).  

Ainda nessa discussão, no tocante à trajetória de incorporação do PEF no 

sistema de saúde brasileiro, evidências demonstram este aspecto como positivo, 

sobretudo para o desenvolvimento da colaboração, isso porque este profissional pode 

integrar-se às equipes da APS e contribuir para a melhoria cuidado em saúde e 

proporcionar resultados positivos em matéria de promoção e proteção à saúde, 

beneficiando o usuário, a família e a comunidade (38,62). Este aspecto vem de 

encontro aos discursos dos entrevistados, uma vez que reconhecem a importância do 

PEF para a colaboração interprofissional na APS. 

Contudo, é oportuno ressaltar que o processo de incorporação do PEF na 

saúde pública brasileira, em especial na APS, mesmo que considerado relevante para 

a implementação das práticas colaborativas e em equipe, foi marcado por uma 

conjuntura que não acompanhou o movimento da reforma sanitária e da criação do 

SUS, e que só tardiamente, no final dos anos 2000, que houve a instituição de 

programas e iniciativas que incluiu o profissional o que favoreceu o fortalecimento das 

PC/AF como oferta de cuidado (63). 

De acordo com os dados do CNES, maior parte dos PEF que atendem no SUS 

estão vinculados aos serviços de APS, notadamente nas unidades básicas e nas 

academias da saúde. Porém, trata-se de uma inserção limitada, o que dificulta a sua 

atuação como membro de equipe (64). 

Embora a inserção dos PEF no SUS tenha se expandido consideravelmente 
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nos últimos anos, eles representam apenas 0,7% do total de profissionais de nível 

superior que atendem no SUS, proporção inferior a quase todas as outras profissões, 

incluindo fisioterapeutas (7,1%), nutricionistas (2,8%), biomédicos (1,2%) e terapeutas 

ocupacionais (0,9%) (64). 

No tocante à disponibilidade para a colaboração interprofissional, embora este 

aspecto seja reconhecido pelos gestores e foco de estudos, a atuação do PEF na APS 

se concentra, e por vezes se restringe a atribuições que podem não favorecer a 

integração com outros membros da equipe, como as atividades que envolvem o 

emagrecimento e o controle das DCNT, o que inviabiliza a abordagem 

multidimensional, interprofissional e coletiva direcionada para a manutenção da saúde 

(64,35,65). 

Para além da importância do PEF na APS para o desenvolvimento da 

colaboração interprofissional, as dificuldades de sua inserção nesse nível de atenção, 

como membro de equipe, também são apontadas como cruciais para sua atuação 

com outros profissionais de saúde em uma perspectiva mais colaborativa. 

Sobre isso, oportuno ressaltar que além do escasso número de PEF na saúde 

brasileira, o acesso a este profissional não é considerado democrático, o que pode 

ser configurado até mesmo como elitista, e nem sempre está associado a melhores 

resultados de saúde. 

 No SUS, os PEF são majoritariamente contratados em caráter temporário, 

dificultando o estabelecimento de vínculo com a população e a continuidade dos 

planos terapêuticos; e são numericamente insuficientes, o que gera sobrecarga de 

trabalho e prejuízos na atuação profissional (64,35,66), conforme exposto pelos 

entrevistados nesta pesquisa. 

Além disso, evidências apontam que a maior parte da população desconhece 

a existência de programas públicos de PC/AF, sendo estes mais utilizados por idosos 

e pobres. Contudo, em geral, as atividades conduzidas pelo PEF é majoritariamente 

praticado por pessoas de maior renda, que buscam os serviços desses profissionais 

em academias e clubes (64,35,65). 

Outro notório achado nesta pesquisa e que converge com as evidências 

produzidas é sobre o núcleo específico de atuação do PEF e sua relativa limitação de 

atuação na área da Saúde. Este profissional apresenta capacidades para orientar 

caminhadas, alongamentos, fortalecimento muscular, danças, medidas para a 

promoção de equilíbrio corporal, condução de palestras o que pode induzir para 
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iniciativas em torno de práticas interprofissionais, multiprofissionais e 

interdisciplinares, sobretudo em intervenções com pessoas que apresentam DCNT, 

muito embora que em sua trajetória de formação pouco se discute sobre o trabalho 

em equipe colaborativo, sobretudo para atuação na área da saúde (62,67,68)  

A produção dos PEF na APS aponta que o maior número de procedimentos por 

eles realizados recentemente foram as PC/AF em grupos (50,9%), ao passo que 

consultas profissionais, visitas domiciliares, e assistência domiciliar individual ou em 

equipe multiprofissional, que indicariam uma atuação integrada, somaram apenas 

17,1%61. Esses dados corroboram com os resultados de outros estudos realizados 

com PEF, que informam, inclusive, que as ações são mais direcionadas aos 

portadores de DCNT e que se caracterizam pela repetição de movimentos, ratificando 

sua limitação de atuação e a percepção equivocada de gestores públicos da saúde 

(69,70). 

Outro aspecto importante que obscurece o potencial dos PEF no SUS, 

notadamente na APS, é a baixa articulação entre estes e os outros profissionais de 

saúde – aspecto muito pouco relatado na literatura da área da Educação Física. Os 

poucos estudos que abordam o tema denunciam que os PEF sofrem preconceitos e 

resistência por parte dos outros profissionais (70,71), os quais veem o trabalho do PEF 

na APS limitada ao combate às DCNT (72). Com efeito, é possível que esses 

trabalhadores estejam se concentrando no desenvolvimento de ações específicas do 

núcleo profissional, neste caso, a oferta de PC/AF para grupos. 

A não correspondência do processo de formação do PEF com as necessidades 

em saúde é também uma das dificuldades limitantes para a sua inserção como 

membro da equipe da AP. Sobre isso, discute-se sobre a urgência no processo de 

mudança em sua formação, o que deve envolver todo o currículo, almejando modos 

de romper com uma estrutura baseada na desarticulação de conteúdos e saberes  

(43).  

O modelo fragmentado da formação inicial em Educação Física necessita de 

mudanças significativas, superando a concepção de saúde médico-biológica, assim 

se aproximando das questões sociais, determinantes socioambientais, políticas de 

saúde, determinantes culturais, conhecer conceitos e argumentos na área da saúde 

pública e possibilitando assim uma formação crítica aos futuros profissionais (73,36). 

Além do mais, a Educação Física, por se tratar de uma profissão da saúde, 

precisa avançar para uma estrutura curricular pautada em outras abordagens que 
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possibilitem melhorar o cuidado em saúde, como a EIP, sem a quais a formação estará 

sujeita ao completo anacronismo. A EIP sustenta a proposta de um modelo de 

formação que oportunize momentos de aprendizado conjunto e interativo entre 

estudantes de diferentes profissões de saúde, para que aprendam entre si, com e 

sobre os outros, e desenvolvam atitudes, conhecimentos e habilidades para a prática 

interprofissional colaborativa (43,44). 

Assim é imprescindível que os responsáveis pelos projetos pedagógicos dos 

cursos em Educação Física incluam conhecimentos relevantes para a formação do 

futuro profissional e que possa prepará-lo para a realidade da saúde brasileira, assim 

como: a) Sistema Único de Saúde – SUS; b) Política Nacional de Promoção da Saúde; 

c) Políticas que regulamentam a intervenção do profissional de Educação Física junto 

ao SUS, na Atenção Básica de Saúde; d) Necessidades e determinantes sociais de 

saúde. Além disso, também ter uma articulação formação e serviço, permitindo ao 

futuro profissional vivenciar experiências nos locais de atendimento à população e se 

aproximar do cotidiano das demais profissões da saúde (25). 

A formação do PEF ainda é centrada em uma visão anacrônica de saúde, que 

nada tem a ver com a concepção de saúde que norteia as políticas públicas brasileiras 

(34).  

O que se observa é que o percurso curricular do futuro PEF é tradicional, com 

ênfase no tecnicismo, pouco focada nas necessidades dos territórios e dos usuários 

do SUS e que não o prepara o profissional para atuar de maneira colaborativa e com 

foco na resolução dos problemas de saúde das coletividades. Aspecto que deve 

motivar ainda mais as entidades profissionais e de educação do PEF para mudanças 

no cenário. 

No ano de 2018 foram publicadas as DCN da educação física. E o que  se 

observa  com estas diretrizes é que o currículo desta graduação ainda levará muito 

tempo para avançar em direção a práticas de ensino-aprendizagem mais ampliadas, 

que se debrucem sobre a saúde e garanta o envolvimento do estudante no cotidiano 

do funcionamento dos serviços públicos, superando a lógico da atuação em práticas 

individualizadas e centradas no mercado privado da atuação (25). 

Por todos esses aspectos, são evidentes que as dificuldades da inserção do 

PEF como membro da equipe de APS se dão na ordem da frágil relação 

interprofissional, da infraestrutura e condições de trabalho inadequadas, do baixo 

financiamento do setor público, da formação incompatível com as necessidades do 
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sistema de saúde. Esforços nessa direção são imprescindíveis para garantir uma 

maior incorporação deste profissional na APS (44,67,71,74). 

 

3.2.2 Survey on-line: Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração 

Interprofissional 

 

Para comparar as atitudes relacionadas à colaboração interprofissional dos 

profissionais de educação física e de profissionais de saúde que atuam nos serviços 

de atenção primária à saúde, terceiro objetivo deste estudo, os dados foram coletados 

entre maio e outubro de 2021, por meio da Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas 

à Colaboração Interprofissional (EJARCI), que tem por finalidade mensurar a atitude 

em relação à colaboração interprofissional de profissionais da saúde.  

Esse instrumento foi adaptado transculturalmente e validado no Brasil. A 

adaptação seguiu as etapas de tradução, retrotradução, avaliação por comitê de 

especialistas e aplicação de pré-teste. Na sequência, o instrumento foi submetido à 

validação de constructo e de confiabilidade com 128 profissionais da APS. 

Aplicou-se, também, um questionário para determinação do perfil do 

respondente, com variáveis relacionadas ao histórico de formação e trabalho.  

O banco de dados foi exportado para planilha de Excel, no qual foi limpo e 

organizado para, em seguida, ser exportado para o pacote estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21, onde foram realizadas todas as 

análises. 

Na análise foram aplicadas, de acordo com cada variável, técnicas de 

estatística descritiva simples, medida de confiabilidade e estatística inferencial com 

utilização de testes de hipótese para comparação de distribuições e correlação. Todos 

os testes de hipóteses desenvolvidos nesse trabalho consideraram uma significância 

de 5%, ou seja, a hipótese nula foi rejeitada quando p-valor foi menor ou igual a 0,05. 

Os valores omissos foram desconsiderados nas análises.  

Os dados sociodemográficos foram tratados por estatística descritiva, por meio 

de frequências e percentuais (variáveis nominais), e uso de medidas de tendência 

central, representadas pela média, mediana, valores mínimo e máximo, desvio-padrão 

e intervalo de confiança (variáveis contínuas).  

A escala EJARCI é composta por 20 itens, sistematizada por meio de uma 

escala do tipo Likert de sete pontos. Os itens 3, 5, 8, 9, 12, 15, 16 e 19 apresentam 
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conotação negativa, e tiveram as suas pontuações recodificadas de modo inverso, 

conforme a recomendação do autor.  

A consistência interna foi testada a partir do teste Alfa de Cronbach. Esta 

medida de confiabilidade é usada para determinar o quanto os itens em uma escala 

estão medindo a mesma dimensão subjacente. Considera-se bom nível de 

consistência interna quando os resultados são superiores a 0,7. Neste estudo, o Alfa 

de Cronbach foi de 0,832.  

As comparações das pontuações totais da EJARCI foram feitas nas pontuações 

brutas: valores mínimo e máximo, média e desvio padrão. Para identificar o grau de 

associação entre a resposta a EJARCI (variável ordinal) com o tempo da última 

formação (variável contínua), realizou-se o teste de correlação de Spearman. A 

correlação de Spearman calcula um coeficiente, rs ou ρ (pronunciado "rô"), que é uma 

medida da força e direção da associação / relação entre duas variáveis contínuas ou 

ordinais.  

Para interpretarmos esta relação, o coeficiente gera um número que varia de -

1 a +1. Quanto mais próximo dos extremos (-1 ou 1), maior é a força da correlação. 

Já os valores próximos de 0 implicam em correlações mais fracas ou inexistentes. 

Quanto ao sinal, se positivo, significa que o aumento em uma variável implica no 

aumento na outra variável; ao passo que o negativo significa que o aumento de uma 

variável implica no decréscimo de outra. 

Considerando que as respostas à EJARCI são realizadas por meio de variáveis 

ordinais, para fins de comparação foram aplicados testes estatísticos não 

paramétricos. Para compreender as diferenças na distribuição da escala entre 

profissionais homens e mulheres, e entre os que possuem nível superior ou não foi 

adotado o teste U de Mann-Whitney. Trata-se de um teste baseado em rank que pode 

ser usado para determinar se existem diferenças entre dois grupos em uma variável 

dependente contínua ou ordinal. 

Para testar diferença entre as respostas da escala de acordo com os fatores 

categoria profissional, grau de formação e tempo de atuação no SUS foi adotado o 

teste de Kruskal-Wallis. O teste de Kruskal-Wallis é baseado em postos ranks que 

pode ser usado para determinar se há diferenças estatisticamente significativas entre 

dois ou mais grupos de uma variável dependente contínua ou ordinal. Após aplicar o 

teste de Kruskal-Wallis, quando ocorreu rejeição da hipótese nula, foi aplicado o teste 

de múltiplas comparações de Dunn com correção de Bonferroni, esse teste, chamado 
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de post-hoc tem como finalidade identificar qual(is) o(s) pare(s) que apresentaram 

distribuição estatisticamente significativa. 

 

Participaram do estudo 94 profissionais de saúde, sendo eles majoritariamente 

do sexo feminino (85,1%), agentes comunitários de saúde (46,8%), e cujo maior grau 

de formação é o ensino médio (51,1%). A maior parte trabalha no SUS há mais de 

cinco anos (52,1%) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Dados sociodemográficos dos participantes da escala EJARCI 

Sexo n % 

Feminino 80 85,1 

Masculino 14 14,9 

Categoria profissional 
  

Agente Comunitário de Saúde 44 46,8 

Auxiliar de Enfermagem 5 5,3 

Auxiliar de Saúde Bucal 4 4,3 

Cirurgião-dentista 4 4,3 

Enfermeiro  13 13,8 

Farmacêutico  2 2,1 

Médico 8 8,5 

Profissional de Educação Física 4 4,3 

Profissional de Saúde Coletiva 1 1,1 

Psicólogo 1 1,1 

Técnico de Enfermagem 8 8,5 

Maior nível de formação 
  

Ensino médio 48 51,1 

Graduação 12 12,8 

Especialização 25 26,6 

Mestrado 6 6,4 

Doutorado 3 3,2 

Tempo no SUS 
  

Menos de 6 meses 3 3,2 

De 6 meses a 1 ano 8 8,5 

De 1 a 2 anos 15 16,0 

De 2 a 5 anos 19 20,2 

Mais de 5 anos 49 52,1 
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Os sujeitos têm idade entre 21 e 68 anos, com média de 39,8 anos (±10,9); e o 

tempo decorrido do último grau de formação variou de 1 a 36 anos, com média de 

10,6 (±8,9) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Estatística descritiva das variáveis idade e tempo do último grau de 

formação 

Medidas Idade em anos (n=78) 
Tempo da última formação em 

anos (n=74) 

Mínimo 21 1 

Máximo 68 36 

Média 39,8 10,6 

Mediana 40,0 8,0 

Desvio padrão 10,9 8,9 

IC 95% da média [36,6 - 41,8] [8,3 - 12,8] 

 

 

Considerando as respostas da EJARCI pelos 94 respondentes, a pontuação do 

somatório dos itens variou de 79 a 140, com mediana de 117 e média de 114,4 (±15,4; 

IC95% 111,3-117,6). Observou-se alto nível de consistência interna da escala 

determinado pelo Alfa de Cronbrach igual a 0,83.  

A Tabela 5 apresenta a estatística descritiva de todos os itens da EJARCI, após 

inversão dos pontos atribuídos aos itens com conotação negativa. Verifica-se que os 

itens 15 – “Devido à diferença de cada função, não há muitas áreas que permitam a 

sobreposição de responsabilidades entre os profissionais de saúde que prestam 

cuidados aos pacientes/clientes” e 19 – “Os profissionais de saúde que trabalham em 

conjunto não podem ser igualmente responsabilizados pelo serviço que prestam”, 

foram os que apresentaram as menores médias. Maiores médias foram observadas 

para os itens: 7 – “A prática colaborativa sempre funciona melhor quando os 

profissionais de saúde desenvolvem relações de trabalho para atingir os mesmos 

objetivos”; e 11 – “Todos os profissionais de saúde devem contribuir para as decisões 

relativas à melhora do cuidado de seus pacientes/clientes”.  

A análise por categoria profissional indica que entre os técnicos e auxiliares 

nenhum dos itens alcançou a média máxima (7,0). Especificamente entre os 

profissionais de educação física, menores médias foram observadas para os itens: 3 

– “O trabalho em equipe no cuidado à saúde não pode ser um resultado do ensino 
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interdisciplinar”, e 15 – “Devido à diferença de cada função, não há muitas áreas que 

permitam a sobreposição de responsabilidades entre os profissionais de saúde que 

prestam cuidados aos pacientes/clientes”. Os itens 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17 e 20 

tiveram média 7,0 (Tabela 6). Entre esses profissionais, o escore total da escala variou 

de 101 a 132. 
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Tabela 5 - Estatística descritiva por item da Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração Interprofissional do conjunto de 

profissionais da saúde (n=94) 

Itens EJARCI 
Média 

Desvio 

padrão 

Os profissionais de saúde devem ser vistos como colaboradores, ao invés de superiores ou subordinados. 6,43 1,21 

Todos os profissionais de saúde devem ter a responsabilidade de monitorar os efeitos de intervenções em seus pacientes. 5,80 1,60 

O trabalho em equipe no cuidado à saúde não pode ser um resultado do ensino interdisciplinar.  4,47 2,28 

As instituições acadêmicas devem desenvolver programas de ensino interdisciplinar para aumentar a prática colaborativa.  6,38 1,17 

Os profissionais de saúde não devem questionar as decisões tomadas por colegas, mesmo que eles achem que essas possam ter efeitos 

prejudiciais ao paciente.  
5,81 1,92 

Todos os profissionais de saúde podem contribuir para as decisões relacionadas ao bem-estar de pacientes/clientes.  6,46 1,21 

A prática colaborativa sempre funciona melhor quando os profissionais de saúde desenvolvem relações de trabalho para atingir os mesmos 

objetivos.  
6,61 1,02 

O ensino interdisciplinar e a colaboração interprofissional não estão ligados entre si.  5,11 2,22 

A função principal de outros profissionais de saúde é seguir, sem questionamento, as orientações dos médicos que estão tratando os 

pacientes/clientes.  
5,24 2,03 

A colaboração interprofissional, que inclui respeito mútuo e comunicação, melhora o ambiente de trabalho.  6,56 1,07 

Todos os profissionais de saúde devem contribuir para as decisões relativas à melhora do cuidado de seus pacientes/clientes.  6,61 0,74 

A satisfação no trabalho não está relacionada às práticas de colaboração interprofissional.  4,76 2,15 

Os profissionais de saúde devem estar cientes de que seus colegas de outras áreas relacionadas à saúde podem contribuir para a qualidade 

do cuidado.  
6,31 1,39 

Os profissionais de saúde devem estar envolvidos na tomada de decisões político-administrativas relativas ao seu trabalho.  5,94 1,33 

Devido à diferença de cada função, não há muitas áreas que permitam a sobreposição de responsabilidades entre os profissionais de saúde 

(...).  
3,69 1,81 

Para promover o melhor benefício ao paciente/cliente, os profissionais de saúde devem usar seu próprio julgamento ao invés de consultar 

seus colegas (...). 
5,38 2,02 

Os erros clínicos serão minimizados quando existir colaboração entre os profissionais de saúde.  6,23 1,25 

Todos os profissionais de saúde possuem competências específicas próprias para prestar atendimento de qualidade aos seus 

pacientes/clientes. 
6,05 1,35 

Os profissionais de saúde que trabalham em conjunto não podem ser igualmente responsabilizados pelo serviço que prestam.  4,26 2,04 

(...) Os estudantes da saúde devem ter a experiência de trabalhar em equipes com estudantes de outras áreas da saúde, para que possam 

compreender melhor sua respectiva função. 
6,33 1,25 
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Tabela 6 - Estatística descritiva por item da Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração Interprofissional dos 
profissionais de educação física (n=4) 

 

Itens EJARCI Média 
Desvio 
padrão 

Os profissionais de saúde devem ser vistos como colaboradores, ao invés de superiores ou subordinados. 6,00 1,41 

Todos os profissionais de saúde devem ter a responsabilidade de monitorar os efeitos de intervenções em seus pacientes. 6,00 1,41 

O trabalho em equipe no cuidado à saúde não pode ser um resultado do ensino interdisciplinar.  3,25 2,87 

As instituições acadêmicas devem desenvolver programas de ensino interdisciplinar para aumentar a prática colaborativa.  7,00 0,00 

Os profissionais de saúde não devem questionar as decisões tomadas por colegas, mesmo que eles achem que essas possam ter efeitos prejudiciais ao 

paciente.  
7,00 0,00 

Todos os profissionais de saúde podem contribuir para as decisões relacionadas ao bem-estar de pacientes/clientes.  7,00 0,00 

A prática colaborativa sempre funciona melhor quando os profissionais de saúde desenvolvem relações de trabalho para atingir os mesmos objetivos.  7,00 0,00 

O ensino interdisciplinar e a colaboração interprofissional não estão ligados entre si.  6,25 1,50 

A função principal de outros profissionais de saúde é seguir, sem questionamento, as orientações dos médicos que estão tratando os pacientes/clientes.  6,50 1,00 

A colaboração interprofissional, que inclui respeito mútuo e comunicação, melhora o ambiente de trabalho.  7,00 0,00 

Todos os profissionais de saúde devem contribuir para as decisões relativas à melhora do cuidado de seus pacientes/clientes.  7,00 0,00 

A satisfação no trabalho não está relacionada às práticas de colaboração interprofissional.  3,75 2,22 

Os profissionais de saúde devem estar cientes de que seus colegas de outras áreas relacionadas à saúde podem contribuir para a qualidade do cuidado.  7,00 0,00 

Os profissionais de saúde devem estar envolvidos na tomada de decisões político-administrativas relativas ao seu trabalho.  6,25 0,50 

Devido à diferença de cada função, não há muitas áreas que permitam a sobreposição de responsabilidades entre os profissionais de saúde (...).  3,25 2,22 

Para promover o melhor benefício ao paciente/cliente, os profissionais de saúde devem usar seu próprio julgamento ao invés de consultar seus colegas 

(...). 
4,75 2,63 

Os erros clínicos serão minimizados quando existir colaboração entre os profissionais de saúde.  7,00 0,00 

Todos os profissionais de saúde possuem competências específicas próprias para prestar atendimento de qualidade aos seus pacientes/clientes. 5,50 1,29 

Os profissionais de saúde que trabalham em conjunto não podem ser igualmente responsabilizados pelo serviço que prestam.  4,25 2,36 

(...) Os estudantes da saúde devem ter a experiência de trabalhar em equipes com estudantes de outras áreas da saúde, para que possam compreender 

melhor sua respectiva função. 
7,00 0,00 
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A análise indicou ausência de correlação entre as respostas à EJARCI com a 

idade e o tempo decorrido do último grau de formação (Tabela 7).  

Tabela 7 - Resultado das análises de correlação entre a Escala Jefferson de Atitudes 
Relacionadas à Colaboração Interprofissional e variáveis selecionadas 
Medidas Idade Tempo da última formação  

N 78 74 
Rô de Spearman -0,193 -0,182 
p-valor 0,090 0,120 

 

Maior escore médio foi verificado para os profissionais do sexo masculino: 

116,1 (±14,1) vs 114,1 (±15,7); porém, sem significância estatística (p=0,714) (Tabela 

8).  

 

Tabela 8 - Análise das respostas à Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração 
Interprofissional dos profissionais de saúde segundo o sexo 

Sexo n Média Mediana Desvio-padrão 
IC 95% da média 

p-valor1 

Inferior Superior 

Feminino 80 114,1 116 15,7 110,6 117,6 
0,714 

Masculino 14 116,1 117 14,1 108,0 124,3 
1Teste U de Mann-Whitney 

 

Diferenças estatísticas significantes foram encontradas entre os profissionais 

de ensino médio e àqueles com nível superior (p=0,000), com scores mais elevados 

para os segundos. A análise desagregada por graus de formação também indicou 

diferença estatística (p=0,000) (Tabela 9). A análise post hoc para identificação dos 

pares que diferiram revelou diferenças estatísticas nos escores entre os profissionais 

de nível médio e os especialistas (p=0,000), e entre os de nível médio e os mestres 

(p=0,002) (Figura 3).  

 

Tabela 9 - Análise das respostas à Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração 

Interprofissional dos profissionais de saúde por grau de formação 

Grau de formação n Média Mediana Desvio-padrão 
IC 95% da média 

p-valor 
Inferior Superior 

Ensino médio 48 107,0 110,5 14,0 103,0 111,1 
0,0001 

Nível superior 46 122,1 124,0 13,0 118,3 126,0 

Grau de formação desagregado         
  

  
    

Ensino médio 48 107,0 110,5 14,0 103,0 111,1 

0,0002 

Graduação 12 116,3 117,5 14,2 107,2 125,3 

Especialização 25 122,6 125,0 13,0 117,2 127,9 

Mestrado 6 131,0 132,5 9,1 121,5 140,5 

Doutorado 3 124,3 122,0 4,0 114,3 134,4 
1Teste U de Mann-Whitney; 2Teste de Kruskal-Wallis. 
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Figura 3 - Análise post hoc para comparações de pares dos profissionais de saúde por grau 

de formação. 

 
 

As menores média e mediana do escore da EJARCI foram observadas para os 

técnicos de enfermagem.  

As menores média e mediana do escore da EJARCI foram observadas para os 

técnicos de enfermagem. Foram encontradas diferenças estatísticas entre as 

diferentes categorias profissionais, com escores médios mais elevados para o 

profissional de saúde coletiva (130,0) e os enfermeiros (129,2), e menor escore médio 

para os técnicos de enfermagem (p=0,000). Para este estudo, interessa ressaltar que, 

especificamente entre as categorias de nível superior, o menor escore médio foi 

identificado para os profissionais de educação física (Tabela 10). 

A análise post hoc para identificação dos pares que diferiram revelou diferenças 

estatísticas nos escores entre os enfermeiros e os técnicos de enfermagem (p=0,018), 

e entre os enfermeiros e os agentes comunitários (p=0,001) (Figura 4). 

 

Tabela 10 - Análise das respostas à Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração 
Interprofissional dos profissionais de saúde por categoria profissional 

Categoria profissional n Média Mediana Desvio-padrão 
IC 95% da média 

p-valor1 

Inferior Superior 

Agente Comunitário de Saúde 44 108,8 111,5 14,8 104,3 113,3 

0,000 

Auxiliar de Enfermagem 5 106,8 115,0 15,5 87,6 126,0 

Auxiliar de Saúde Bucal 4 111,0 113,0 10,9 93,7 128,3 

Cirurgião-dentista 4 120,3 117,0 8,6 106,5 134,0 

Enfermeiro 13 129,2 132,0 9,6 123,4 134,9 

Farmacêutico 2 119,0 119,0 7,1 55,5 182,5 

Médico 8 127,1 127,0 12,9 116,3 137,9 

Profissional de Educação Física 4 118,8 121,0 13,1 97,8 139,7 

Profissional de Saúde Coletiva 1 130,02 - - - - 

Psicólogo 1 125,02 - - - - 

Técnico de Enfermagem 8 105,8 101,5 13,8 94,2 117,3 
1Teste de Kruskal-Wallis; 2 Escore total, considerando que se trata de um único sujeito. 
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Figura 4 - Análise post hoc para comparações de pares dos profissionais de saúde por 

categoria profissional. 

 
 

Diferenças estatísticas não foram observadas entre os diferentes grupos de 

respondentes por tempo de atuação no SUS (p=0,457) (Tabela 11).  

 

Tabela 11 - Análise das respostas à Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração 

Interprofissional dos profissionais de saúde por categoria profissional 

Tempo no SUS n Média Mediana Desvio-padrão 
IC 95% da média 

p-valor* 
Inferior Superior 

Menos de 6 meses 3 123,7 125,0 5,1 110,9 136,4 

0,457 

Entre 6 meses a 1 ano 8 114,0 114,0 16,9 99,9 128,1 

Entre 1 a 2 anos 15 111,0 111,0 17,1 101,5 120,5 

Entre 2 a 5 anos 19 111,7 115,0 14,6 104,7 118,7 

Mais de 5 anos 49 116,0 118,0 15,5 111,6 120,5 
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Estudo realizado por Freire Filho et. al. (58) obteve resultados semelhantes aos 

achados nesta pesquisa, os quais evidenciaram que os enfermeiros apresentam 

maiores atitudes para a colaboração interprofissional, quando comparados às demais 

categorias profissionais que atuam na APS (32). Do conjunto de profissionais que 

preencheram a escala, a análise das respostas apontou apenas diferenças 

estatísticas significantes entre a categoria profissional e a escolaridade, indicando que 

o profissional de enfermagem e profissionais de nível superior apresentam maior 

inclinação para a colaboração interprofissional, quando comparados ao de nível 

médio, como os técnicos de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.  

Apesar disso, o escore médio dos diferentes grupos profissionais foi elevado 

(>105), o que demonstra que todas as categorias têm atitudes a favor da colaboração 

interprofissional.  

Giviziez et. al. (75) ao aplicarem a escala EJARCI às equipes de saúde da 

família também verificaram elevado escore para a colaboração entre os diferentes 

profissionais, o que sinaliza que membros que atuam neste nível de atenção 

apresentam disposição para a prática colaborativa. Nesse mesmo estudo identificou-

se maior predominância de profissionais com menor tempo de atuação no SUS, mais 

jovens e as mulheres, os quais apontaram maior tendência para as atitudes 

colaborativas, o que não foi observado nesta pesquisa. 

 Outro estudo com este mesmo objeto comparou a percepção e atitudes de 

médicos, dentistas, enfermeiros e técnicos em saúde bucal sobre as relações 

interprofissionais em unidades de saúde da família. Os resultados evidenciaram que, 

de modo geral, todas estas categorias profissionais apresentam inclinação para a 

colaboração interprofissional (76) 

A comparação de atitudes relacionadas à colaboração interprofissional por 

diferentes equipes da APS também foi alvo de estudo de método misto no contexto 

brasileiro e que empregou a escala EJARCI. Com escore superior a 120, os achados 

também demonstraram elevada valorização para o trabalho colaborativo entre os 

profissionais, porém, de acordo com os autores não foi possível estabelecer 

correlações estatísticas. Além disso, o estudo evidenciou que há um descompasso 

entre o que se encontrou na escala com os discursos dos participantes, demonstrando 

que a realidade do processo de trabalho inviabiliza as atitudes interprofissionais, 

mesmo com a intenção para a colaboração, sinalizada na EJARCI (77). 

No mencionado estudo, o PEF também participou do preenchimento da escala 



70 Resultados e Discussão  __________________________________________________ 

EJARCI e não foi encontrada diferença estatística significante ao comparar suas 

respostas com as das demais categorias profissionais (78).  

Para este estudo aqui, interessa ressaltar que, especificamente entre as 

categorias de nível superior, o menor escore médio foi identificado para o PEF, 

contudo sem significância estatística.  

Porém, nota-se as mais baixas pontuações nos itens 3 e 15 da escala em que 

o PEF pontuou. Esses achados permitem aventar a hipótese, em especial sobre item 

15, que há claramente a falta de entendimento deste profissional sobre a 

complementaridade das ações, o que pode ser justificada, inclusive pela sua 

formação, pelo fato de que este atua de forma isolada, apartada da equipe, ainda sem 

se reconhecer e ser reconhecido como membro de uma equipe de saúde.  

Ao considerar que o trabalho em equipe no cuidado à saúde não pode ser um 

resultado do ensino interdisciplinar, o PEF expressa sobre a profunda ausência de 

estratégias de ensino-aprendizagem ao longo da sua formação pautadas para o 

desenvolvimento das competências colaborativas, o que consequentemente 

influencia na sua percepção sobre a importância da educação interdisciplinar e 

interprofissional. Achado similar no contexto internacional que explorou as atitudes de 

estudantes de educação física, enfermagem e terapia ocupacional em relação à 

interprofissionalidade evidenciou que o PEF não está bem representado na literatura 

de EIP (72). 

Sobre isso, a promissora aposta para reorientar o cenário da formação do PEF 

no Brasil em direção à colaboração interprofissional seriam as DCN da graduação em 

Educação Física publicadas no ano de 2018. Contudo, não se observou em seu texto 

aspectos para impulsionar o avanço da interprofissionalidade em saúde para esta 

profissão (42). 

O conceito de EIP tem sido abordado de forma mais enfática nas diretrizes da 

medicina, com algumas expressões nas de outras graduações de saúde, como na 

enfermagem. E isso se repete no Brasil e em outros países, como nos Estados Unidos, 

que historicamente, desde à década de 1990, aparece mais na medicina e não faz 

parte da maioria dos programas de formação do PEF (32,79). 

Outro aspecto que reforça a percepção negativa do PEF sobre a importância 

do trabalho colaborativo pode ser atribuído à sua atuação limitada e desarticulada 

entre os serviços da rede de saúde; os modelos de atenção que predominam no 

contexto profissional em que está inserido; as condições de trabalho; e o enfoque dado 
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às suas atribuições restritas às PC/AF nas políticas de saúde (80,63,81). 

Observa-se ainda no cenário brasileiro a pouca articulação entre este 

profissional e os outros profissionais, somado ao ínfimo espaços de trabalho 

disponíveis para sua atuação na área da saúde. Além disso, o PEF sofre preconceitos 

e resistência por parte dos outros profissionais os quais veem seu trabalho na APS 

limitada ao combate às DCNT, o que pode ser um óbice para ampliar sua atuação em 

direção às práticas colaborativas. (70,71,72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

 

 

 



_________________________________________________Considerações Finais  75  

O processo histórico de institucionalização da Educação Física foi marcado 

por crises de identidade, disputas e conflitos de interesses que a distanciaram do 

campo da saúde pública e dos movimentos de construção e implementação do SUS 

e de suas políticas. 

Ainda que a incorporação do PEF na área da saúde no Brasil seja 

relativamente recente, e mesmo após a implementação de políticas e programas 

que incitaram e estabeleceram a sua vinculação na saúde, notadamente na APS, a 

formação e atuação deste profissional permanecem em desconformidade com os 

princípios do SUS e com os avanços alcançados pelo campo da saúde coletiva, 

sobretudo no tocante às estratégias para garantir a integralidade do cuidado, 

viabilizada por meio da colaboração interprofissional. 

Fato é que o PEF na realidade do trabalho no SUS ainda se encontra em 

situação vulnerável. Com vínculos precários e adversidades relacionadas às 

condições salariais, organizacionais e de infraestrutura, este profissional representa 

uma pequena parcela de atuação na APS e é, portanto, insuficiente numericamente 

para cobrir toda a população usuária.  

Somado a isso, os processos de formação do PEF não contemplam aspectos 

direcionados para a compreensão da saúde enquanto direito. Nem tampouco 

abarcam o SUS, a APS e as políticas públicas de saúde, com vistas ao 

desenvolvimento das competências colaborativas para o trabalho em equipe 

interprofissional. 

Da bibliografia sobre a incorporação do PEF no contexto da APS brasileira, 

poucas publicações foram encontradas contemplando elementos com contribuições 

para o sucesso/insucesso desse profissional no SUS, notadamente como membro 

de equipe da APS. Somados  isso, embora o PEF seja reconhecido como importante 

para o trabalho colaborativo, diversos fatores obstam a sua efetiva atuação na 

saúde. 

Este estudo se debruçou sobre aspectos fundamentais de incorporação do 

PEF nos serviços de APS na perspectiva da colaboração interprofissional, utilizando 

do binômio formação e trabalho em saúde e suas interfaces, a fim de  discutir os 

componentes críticos deste processo sustentado no arcabouço histórico e 

institucional da regulamentação desta profissão na saúde, assim como explorou a 

percepção de atores-chave no processo para identificar a sua importância para a 

colaboração. 
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Foram identificados, nos discursos dos participantes do estudo, diversos 

aspectos convergentes com os fundamentos da colaboração interprofissional  e as 

contribuições do PEF para sua implementação. Do mesmo modo, obstáculos foram 

elencados, como a incipiência deste profissional na saúde, a sobreposição de 

atuação, além da formação incompatível para o SUS.  

Evidenciou-se ainda atitudes favoráveis dos profissionais de saúde para a  

colaboração interprofissional, demonstrada pelos resultados da EJARCI, com  

diferenças significativas entre as variáveis de categorial profissional e escolaridade, 

com maior inclinação para o profissional de enfermagem de nível superior.  

Por seu recorte restrito a determinado contexto, este estudo pode vislumbrar 

ampliação para outros cenários, assim como servir de inspiração para formulação de 

novas pesquisas que explorem o potencial do PEF para a colaboração 

interprofissional em saúde. Isso posto, oportuno mencionar  suas limitações 

metodológicas, tais como o pequeno número amostral, insuficiência de produções na 

literatura sobre o tema para revisões mais robustas, a não inclusão de outros níveis 

de atenção para além da APS, para fins de comparação, assim como a não 

participaçao de usuários dos serviços de saúde.  

Além disso, outras limitações deste estudo podem ser apontadas, como o 

número reduzido de estudos que aplicaram a EJARCI, que acabou por limitar a 

discussão dos resultados encontrados, a realização das entrevistas no formato virtual, 

o que pode ter inviabilizado maiores esclarecimentos sobre as perguntas norteadoras.  

Notória limitação deste estudo foi também a pandemia de Covid-19, a qual 

modificou e reconfigurou todo o processo de trabalho dos profissionais e gestores da 

saúde, participantes do estudo, que tiveram suas atuações direcionadas 

exclusivamente ao combate da crise sanitária, o que influenciou na indisponibilidade 

de participação. Para tanto, recomenda-se o desenvolvimento de novos estudos que 

analisem os processos de atuação interprofissional do PEF no contexto da pandemia. 

Diante das evidências produzidas neste estudo, algumas sugestões são 

oportunas no intuito de fortalecer a inserção do PEF na APS brasileira com 

contribuições para a colaboração interprofissional. 

Desde a dimensão da macropolítica é imprescindivel garantir postos de 

trabalho para o PEF na área da saúde, e que estes sejam capazes de prover sua 

fixação, com ofertas salariais compatíveis com a sua atuação, assim como 

insfraestrutura de serviço adequada, valorização e suporte para intervenções em 
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conjunto com outros profissionais.  

 A incorporação de estratégias de ensino-aprendizagem ancoradas nos 

pressupostos da EIP, no âmbito das instituições formadoras, também se constitui 

como imprescindível para a formação do PEF mais coerente com as necessidades 

em saúde, além de práticas educacionais que explorem o arcabouço do SUS.  

Cabe ressaltar ainda a necessária mudança na atuação do PEF, que ainda é 

pautada na lógica biomédica, ancorada em discursos preventistas e 

comportamentalistas, que desconsideram a determinação social dos processos 

saúde-doença.  

Essa atuação encontra respaldo em seu processo de formação e nas políticas 

de saúde mundiais e nacionais, que reduzem as PC/AF a tarefas a serem realizadas 

compulsoriamente. O núcleo da Educação Física precisa transcender a prática 

baseada na prescrição de PC/AF sob o pretexto único de aumento do gasto energético 

para a prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis; e os processos 

de formação precisam ser direcionados para a compreensão da saúde enquanto 

direito. Mais do que isso, as políticas públicas de educação e de saúde e a APS 

precisam ser fortalecidas pela prática interprofissional colaborativa. 

Portanto, este estudo tem o intuito de contribuir para o aprimoramento das 

políticas públicas de educação e de saúde vinculadas ao PEF, ao explorar aspectos 

fundamentais e desafios para sua efetiva incorporação na APS brasileira sob a égide 

da colaboração interprofissional, tão necessária para a reorientação do modelo de 

formação e de trabalho em saúde deste profissional.   
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Termo de Concordância da Secretaria Municipal de Saúde de 
Ribeirão Preto e de Guatapará para a participação na pesquisa 
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Anexo B - Termo de Concordância da Secretaria Municipal de Saúde de 
Guatapará para a participação na pesquisa 
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APÊNDICE A – Questionário on-line (direcionado aos profissionais das 

equipes da APS onde atuam o PEF) 

 

E-mail:  
 
Aceita participar da pesquisa? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Perfil do entrevistado 
Sexo 
(    ) Feminino 
(     ) Masculino 
(     ) Outro 
Qual o seu ano de nascimento? 
 
Qual a sua formação profissional? 

Agente Comunitário de Saúde 
Agente Comunitário de Endemias 
Técnico de Enfermagem 
Auxiliar de Enfermagem 
Biomédico 
Profissional de Educação Física 
Enfermeiro (a) 
Farmacêutico (a) 
Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo (a) 
Médico (a) 
Médico Veterinário (a) 
Nutricionista 
Dentista 
Psicólogo (a) 
Profissional de Saúde Coletiva 
Assistente Social 
Terapeuta Ocupacional 
Outro:__________ 
 

Qual seu maior grau de formação? 
Nível médio 
Nível técnico 
Graduação 
Especialização 
Residência 
Mestrado 
Doutorado 
Outro: _________ 
 

Em que ano concluiu sua última formação? 
 
Qual seu tempo de atuação no SUS? 
Menos de 6 meses 
Entre 6 meses a 1 ano 
Entre 1 a 2 anos 
Entre 2 a 6 anos  
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Mais de 5 anos 
Não se aplica.  
Área de atuação onde trabalha: 
(     ) Assistência 
(     ) Gestão 
(     ) Outro: ________ 
 

ESCALA JEFFERSON DE ATITUDES RELACIONADAS À COLABORAÇÃO 
INTERPROFISSIONAL (EJARCI) 

 
Instruções: Indique, por favor, o quanto você concorda ou discorda de cada uma das 

seguintes afirmações, marcando o número apropriado para cada afirmação. Utilize, 
por favor, a escala de 7 pontos, a seguir (quanto maior o número na escala, maior a 
concordância): (Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 

 
Definições: 
 
     Colaboração Interprofissional: trabalho em conjunto de profissionais da área da 

saúde de diferentes formações, com o intuito de melhorar a qualidade de atendimento 
dos pacientes. 

     Profissionais de saúde: pessoas qualificadas, com formação e conhecimento em 

profissões relacionadas à saúde. 
     Pacientes (clientes): indivíduos que recebem serviços prestados por profissionais da 

área de saúde. 
 
 
Os profissionais de saúde devem ser vistos como colaboradores, ao invés de superiores 
ou subordinados. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 

 
Todos os profissionais de saúde devem ter a responsabilidade de monitorar os efeitos de 
intervenções em seus pacientes/clientes. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 

 
O trabalho em equipe no cuidado ã saúde não pode ser um resultado do ensino 
interdisciplinar.  
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
As instituições acadêmicas devem desenvolver programas de ensino interdisciplinar para 
aumentar a prática colaborativa. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
Os profissionais de saúde não devem questionar as decisões tomadas por colegas, 
mesmo que eles achem que essas possam ter efeitos prejudiciais ao paciente/cliente. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
Todos os profissionais de saúde podem contribuir para as decisões relacionadas ao bem-
estar de pacientes/clientes. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
A prática colaborativa sempre funciona melhor quando os profissionais de saúde 
desenvolvem relações de trabalho para atingir os mesmos objetivos. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
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O ensino interdisciplinar e a colaboração interprofissional não estão ligados entre si. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
A função principal de outros profissionais de saúde é seguir, sem questionamento, as 
orientações dos médicos que estão tratando os pacientes/clientes. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
A colaboração interprofissional, que inclui respeito mútuo e comunicação, melhora o 
ambiente de trabalho. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
Todos os profissionais de saúde devem contribuir par as decisões relativas à melhora do 
cuidado de seus pacientes/clientes. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
A satisfação no trabalho não está relacionada às práticas de colaboração interprofissional. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
Os profissionais de saúde devem estar cientes de que seus colegas de outras áreas 
relacionadas à saúde podem contribuir para a qualidade do cuidado. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
Os profissionais de saúde devem estar envolvidos na tomada de decisões político-
administrativas relativas ao seu trabalho. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
Devido à diferença de cada função, não há muitas áreas que permitam a sobreposição de 
responsabilidades entre os profissionais de saúde que prestam cuidados ao pacientes 
/clientes. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
Para promover o melhor benefício ao paciente/cliente, os profissionais de saúde devem 
usar seu próprio julgamento ao invés de consultar seus colegas de outras áreas 
relacionadas à saúde. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
Os erros clínicos serão minimizados quando existir colaboração entre os profissionais de 
saúde. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
Todos os profissionais de saúde possuem competências específicas próprias para prestar 
atendimento de qualidade aos seus pacientes/clientes. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
Os profissionais de saúde que trabalham e conjunto não podem ser igualmente 
responsabilizados pelo serviço que prestam. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
Durante sua formação, todos os estudantes da área da saúde devem ter a experiência de 
trabalhar em equipes com estudantes de outras áreas da saúde, para que possam 
compreender melhor sua respectiva função. 
(Discordo totalmente) 1---2---3---4---5---6---7 (Concordo totalmente) 
 
Este campo é livre para os seus comentários. Nele você pode incluir aspectos que não 
foram abordados neste questionário ou reforçar outros. 
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APÊNDICE B – Entrevista on-line (direcionada aos gestores de equipes de APS 

onde atuam os PEF) 

 

 
Considerando sua atuação frente à gestão de uma unidade de saúde em que há o 

profissional de educaçao física como membro da equipe, responda as questões a 

seguir: 

 

 
1) Considerando sua experiência/vivência de atuação na área da saúde, 

sobretudo na gestão, quais as principais contribuições do profissional de educação 

física para o Sistema Único de Saúde? 

2) Na sua percepção, o que o profissional de educação física pode trazer para 

o usuário do serviço de saúde? 

3) Você considera que o profissional de educação física está preparado para 

trabalhar no SUS? 

4) Você considera que o profissional de educação física é importante para 

conformar parte de uma equipe juntamente com os outros profissionais da saúde 

na APS? Relate exemplos de vivências que possam corroborar com essa sua 

percepção; 

5) O que o profissional de educação física pode trazer para uma equipe de saúde? 

6) Partindo de sua experiência, o profissional de educação física se relaciona e 

interage adequadamente com os outros profissionais de saúde? Você observa 

conflitos desse profissional com os demais? 

7) Na sua percepção, em quais atividades, na rotina da equipe, o profissional 

de educação física colabora com os demais profissionais de saúde? 

9) Quais as sugestões para avançar no desenvolvimento da colaboração entre 

os profissionais na área da saúde? 

10) Por fim abrimos espaço para considerações gerais sobre sua experiência que 

julgue importante mencionar e/ou que não foram abordadas nos tópicos anteriores. 
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APÊNDICE C- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Profissionais de 

saúde) 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado(a) Participante, 

 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Perspectivas sobre a 

colaboração interprofissional do profissional de educação física na atenção 

primária à saúde”. Você foi escolhido por ser Profissional de Educação Física 

(PEF) e Profissional de Saúde com atuação em conjunto com o PEF em equipes 

de Atenção Primária à Saúde. Esta pesquisa está sendo realizada pelo Programa 

de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Ribeirão da 

Universidade de São Paulo cujos dados serão analisados para produção de 

evidências sobre a colaboração interprofissional do PEF na área da saúde. 

O objetivo desta pesquisa é analisar a inserção do profissional de educação física 

nos serviços de atenção primária à saúde na perspectiva da colaboração 

interprofissional. 

Esta pesquisa tem dentre seus benefícios identificar a percepção dos profissionais 

de saúde, gestores e profissionais de educação física sobre a colaboração 

interprofissional do PEF na atenção primária à saúde. Sobre os riscos, a pesquisa 

prevê poucos, como de as questões previstas no preenchimento do questionário on-

line, de lhe gerar algum constrangimento e o risco de identificação indireta. Na 

ocorrência destes eventuais riscos, a equipe de pesquisa se compromete a ponderar 

a mitigação dos mesmos, através de escuta qualificada e da garantia da 

confidencialidade das informações oferecidas. Ressaltamos ainda a manutenção do 

sigilo e da privacidade durante todas as fases da pesquisa, mesmo após o seu 

término. Assim mesmo a garantia de seu direito ao acesso aos resultados da 

pesquisa. 

Ainda sobre os  riscos  característicos  do uso do ambiente  virtual, o pesquisador 

também se compromete a mitigar a todos aqueles possíveis, como problemas 

relacionados à conexão, possíveis vazamento de dados e/ou riscos de violação, 

assegurando que mesmo diante das limitações do pesquisador para assegurar total 

confidencialidade, medidas serão tomadas nessa direção parra evitar prejuízos ao 

participante.   

Solicitamos sua especial colaboração na pesquisa, participando do preenchimento 

do questionário on-line, sendo registrado por meio de Formulário Eletrônico 

(GoogleForms). 

Para tanto, a sua participação consistirá em responder um questionário on-line, que 

somente será registrado se houver sua autorização. 

Sua participação é muito importante e é voluntária. Caso ocorra algum dano inerente 

a esta pesquisa, você terá direito a indenização conforme a legislação vigente. Você 

poderá se recusar a participar ou retirar sua participação a qualquer momento, não 
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havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a sua decisão. Asseguramos que as 

informações obtidas através dessa pesquisa não serão divulgadas em nível 

individual e que resguardaremos o sigilo sobre a sua participação neste estudo. 

Ademais, você terá o direito de não responder a determinada pergunta do 

questionário, assim mesmo de ter acesso ao teor do conteúdo do questionário antes 

de responder as perguntas, para fins de uma tomada de decisão informada. 

Para o preenchimento do questionário on-line, leva-se, em média 20 minutos. 

O questionário está disponível no link http://bit.ly/3utd4S2. Ao respondê-lo, 

considera-se que você aceitou o nosso convite para participar da pesquisa. Para 

tanto, para fins de registro dos contatos dos pequisadores e do CEP, orientamos que 

imprima e/ou arquive este documento. 

Sobre a guarda dos dados e material coletados no questionário, informamos que 

serão armazenados por um período de 5 anos. As respostas dos questionários serão 

armazenadas em arquivos digitais, mas somente terão acesso às mesmas a equipe 

de pesquisadores que a conduzem, conforme Resoluções do CNS nº 466/12 e nº 

510/16 e, com o fim deste prazo, será descartado. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(FMRP/USP).O Comitê é formado por um grupo de pessoas que têm por objetivo 

defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua integridade e 

dignidade e assim, contribuir para que sejam seguidos padrões éticos na realização 

de pesquisas. 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto 

Endereço: Rua Teresina n.690 1º Andar, sala 44 

Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo 

CEP: 14055-380 

E-mail: cep.cse@fmrp.usp.br 

Tel.: (16) 3315-0009 

Caso necessite qualquer tipo de esclarecimento adicional, pedimos entrar em contato 

com os pesquisadores Rodrigo Ossoda Moura Bandeira 

(rodrigo_bandeira22@hotmail.com), José Rodrigues Freire Filho 

(joserodrigues.saude@gmail.com) Aldaísa Cassanho Forster 

(acforste@fmrp.usp.br) ou pelo Tel (16) 36022516, que teremos o prazer em prestar 

informações adicionais. 

 

 

 

 



____________________________________________________________Apêndices  105  

 

APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (gestores de 

equipes de APS onde atuam o PEF) 

 
Prezado(a) Participante, 

 

 
Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Perspectivas sobre a 

colaboração interprofissional do profissional de educação física na atenção 

primária à saúde”. Você foi escolhido por ser gestor(a) de equipes de Atenção 

Primária à Saúde com Profissional de Educação Física em atuação. Esta 

pesquisa está sendo realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão da Universidade de São Paulo cujos dados 

serão analisados para produção de evidências sobre a colaboração interprofissional 

do PEF na área da saúde. 

O objetivo desta pesquisa é analisar a inserção do profissional de educação física 

nos serviços de atenção primária à saúde na perspectiva da colaboração 

interprofissional. 

Esta pesquisa tem dentre seus benefícios identificar a percepção dos profissionais 

de saúde, gestores e profissionais de educação física sobre a colaboração 

interprofissional do PEF na atenção primária à saúde. Sobre os riscos, a pesquisa 

prevê poucos, como de as questões previstas no preenchimento do questionário on-

line, de lhe gerar algum constrangimento e o risco de identificação indireta. Na 

ocorrência destes eventuais riscos, a equipe de pesquisa se compromete a 

ponderar a mitigação dos mesmos, através de escuta qualificada e da garantia da 

confidencialidade das informações oferecidas. Ressaltamos ainda a manutenção do 

sigilo e da privacidade durante todas as fases da pesquisa, mesmo após o seu 

término. Assim mesmo a garantia de seu direito ao acesso aos resultados da 

pesquisa. 

Ainda sobre os  riscos  característicos  do uso do ambiente  virtual para realização 

da entrevista, o pesquisador também se compromete a mitigar a todos aqueles 

possíveis, como problemas relacionados à conexão, possíveis vazamento de dados 

e/ou riscos de violação, assegurando que mesmo diante das limitações do 

pesquisador para assegurar total confidencialidade, medidas serão tomadas nessa 

direção parra evitar prejuízos ao participante.   

Sua participação é muito importante e é voluntária. Caso ocorra algum dano inerente 

a esta pesquisa, você terá direito a indenização conforme a legislação vigente. Você 

poderá se recusar a participar ou retirar sua participação a qualquer momento, não 

havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a sua decisão. Asseguramos que as 

informações obtidas através dessa pesquisa não serão divulgadas em nível 

individual e que resguardaremos o sigilo sobre a sua participação neste estudo. 

Solicitamos sua especial colaboração na pesquisa, e ao aceitar participar de uma 

entrevista a qual será realizada no formato virtual, sendo registrada por meio de 

equipamento de áudio e câmera, a sua condução se dará por meio de questões sobre 

as contribuições do Profissional de Educação Física no processo de colaboração 

interprofissional nas equipes de Atenção Primária à Saúde, enquanto sua atuação 
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na função de gestor(a). 

Para tanto, caso aceite participar da pesquisa sua participação consistirá em 

responder perguntas de um roteiro de entrevista virtual, que somente será gravada e 

filmada se houver sua autorização. 

Cabe informá-lo(a) que você terá o direito de não responder a determinada pergunta 

da entrevista, assim mesmo de ter acesso ao teor de seu conteúdo antes de 

responder as perguntas, para fins de uma tomada de decisão informada. 

Para participar da entrevista virtual, leva-se, em média, 30 a 60 minutos. Para sua 

execução, solicitamos o uso de microcomputador com áudio e câmera. 

Caso aceite participar da pesquisa, solicitamos que responda esse e-mail e informe 

sua disponibilidade para fins de contato para agendamento da entrevista. Ao 

responder esse e-mail, considera-se que você está aceitando o nosso convite para 

a entrevista. Para tanto, para fins de registro dos contatos dos pequisadores e do 

CEP, orientamos que imprima e/ou arquive este documento. Sobre a guarda dos 

dados e material coletados na entrevista, informamos que serão armazenados por 

um período de 5 anos. As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos 

digitais, mas somente terão acesso às mesmas a equipe de pesquisadores que a 

conduzem, conforme Resoluções do CNS nº 466/12 e nº 510/16 e, com o fim deste 

prazo, será descartado. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(FMRP/USP).O Comitê é formado por um grupo de pessoas que têm por objetivo 

defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua integridade e 

dignidade e assim, contribuir para que sejam seguidos padrões éticos na realização 

de pesquisas. 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto 

Endereço: Rua Teresina n.690 1º Andar, sala 44 

Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo 

CEP: 14055-380 

E-mail: cep.cse@fmrp.usp.br 

Tel.: (16) 3315-0009 

Caso necessite qualquer tipo de esclarecimento adicional, pedimos entrar em 

contato com os pesquisadores Rodrigo Ossoda Moura Bandeira 

(rodrigo_bandeira22@hotmail.com), José Rodrigues Freire Filho 

(joserodrigues.saude@gmail.com) Aldaísa Cassanho Forster 

(acforste@fmrp.usp.br) ou pelo Tel (16) 36022516, que teremos o prazer em prestar 

informações adicionais. 
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A inserção do profissional de Educação Física na Atenção Primária à Saúde: 

história, incentivos e desafios 

 

Resumo 

Este ensaio explora a configuração histórica da Educação Física, destacando as suas 

aproximações e distanciamentos com a Saúde Pública, e discute os aspectos críticos 

da incorporação desse profissional no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS). 

Argumenta-se que a institucionalização e a regulamentação da Educação Física no 

Brasil se deram de maneira apartada do campo da saúde pública. Inicialmente 

configurada como componente escolar, expandiu seu campo de atuação para a área 

do esporte e lazer e, mais tardiamente, para a área da saúde, na qual sua atuação só 

ganha relevo a partir dos anos 2000, quando são instituídas políticas que incorporam 

as práticas corporais/atividades físicas (PC/AF) no âmbito da APS. Além de 

numericamente insuficientes, os profissionais de educação física pautam a sua 

atuação na lógica biomédica, ancorando-se em discursos preventistas e 

comportamentalistas, que desconsideram a determinação social dos processos 

saúde-doença. Essa atuação encontra respaldo em seu processo de formação e nas 

políticas de saúde mundiais e nacionais, que reduzem as PC/AF a tarefas a serem 

realizadas compulsoriamente. O núcleo da Educação Física precisa transcender a 

prática baseada na prescrição de PC/AF sob o pretexto único de aumento do gasto 

energético para a prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis; e os 

processos de formação precisam ser direcionados para a compreensão da saúde 

enquanto direito. Mais do que isso, as políticas públicas de saúde e a APS precisam 

ser fortalecidas pela prática interprofissional colaborativa. 

Palavras-chave: Educação Física; Sistema Único de Saúde; Atenção Primária à 

Saúde; Trabalho; Formação Profissional. 

 

Notas introdutórias  

Desde a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), o país passou a contar 

com diversas intervenções locais de promoção das práticas corporais/atividades 
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físicas (PC/AF)7. Essas ganharam maiores contornos a partir de 2005, quando o 

governo as incluiu como foco das políticas de promoção da saúde e de enfrentamento 

às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), e, mais recentemente, as 

reconheceu como um fator determinante e condicionante8 da saúde1,2. Essa 

conjuntura situou as PC/AF como um elemento relevante no saber-fazer do campo da 

saúde pública, e estabeleceu a vinculação dos profissionais de educação física (PEF) 

ao SUS, que passaram a ser inseridos como membros de equipes multiprofissionais 

em diferentes dispositivos da Atenção Primária à Saúde (APS)1,3.  

Nesse âmbito, ao PEF é permitido a realização de PC/AF e de práticas 

integrativas e complementares, condução de programas e grupos de educação em 

saúde, terapia comunitária, consulta e atendimento individual e coletivo na unidade e 

domicílio, e ações de reabilitação e de educação permanente4. Além dessas, um 

conjunto abarcante de atividades interdisciplinares e multiprofissionais de apoio às 

equipes de Saúde da Família são previstas pelas políticas de saúde, que tem como 

norte a integralidade do cuidado5,6. 

Apesar disso, evidências demonstram que a atuação do PEF na APS se 

concentra, e por vezes se restringe, às questões que envolvem o emagrecimento e o 

controle das DCNT. Por esse prisma, o trabalho do PEF tem por foco as comorbidades 

já instaladas, em prejuízo de uma abordagem multidimensional, interprofissional e 

coletiva direcionada para a manutenção da saúde3,7,8. Obscurecem-se, nesse sentido, 

os múltiplos benefícios de ordem física, mental, cognitiva e social das PC/AF para 

pessoas clinicamente não comprometidas. 

Sem desconsiderar a importância das intervenções com foco no controle das 

DCNT, principal causa de morte no Brasil e no mundo9, a atuação do PEF na APS 

deve ser mais abrangente, de modo a colaborar com outros profissionais para a 

consolidação do modelo de atenção do SUS e para o enfrentamento das múltiplas e 

complexas demandas de saúde. Além das DCNT, o contexto socioepidemiológico 

aponta para o aumento progressivo da prevalência das condições degenerativas, 

psicossociais e agravos por causas externas, ao mesmo tempo que as intervenções 

humanas no ecossistema têm potencializado os riscos para doenças infecciosas – a 

                                                
7 Embora muito se discuta na literatura a respeito das diferenças conceituais entre esses dois termos, 
este não é o nosso objeto e, portanto, neste texto optamos por tomá-las em conjunto, ainda que essa 
decisão possa abrandar diferenças e engendrar simplificações conceituais.  
8 A Lei nº 12.864, de 24 de setembro de 2013, altera o caput do art. 3° da Lei nº 8080, de 19 de setembro 
de 1990, incluindo a atividade física como como fator determinante e condicionante da saúde. 
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pandemia de Covid-19 é um exemplo – e carenciais10. 

Múltiplos fatores parecem explicar esse cenário, mas um elemento consensual 

observado na literatura é que essa atuação reducionista é respaldada pela formação 

do PEF, ainda centrada no biologicismo e que pauta os padrões da indústria do lazer, 

consumo, beleza e estética, não contemplando adequadamente os conhecimentos 

teórico-práticos sobre o SUS, a saúde pública e os voltados para o trabalho em 

equipe8,11-16.  

Isto considerado, e atentos ao escopo abrangente do PEF no SUS, não restrito, 

portanto, à dimensão biológica e individual, com este ensaio buscamos explorar os 

aspectos críticos da incorporação desse profissional no contexto da APS brasileira 

desde uma perspectiva histórica. Primeiro, ressalta apontar a incipiência de estudos 

nacionais sobre esse tema. Da bibliografia disponível, constam apenas poucas 

publicações, dispersas e formuladas sob pretextos teóricos e objetivos muito 

diversos13, sem, contudo, abordar o que se pretende aqui. Essa parca produção 

funcionou, para nós, como objeto de inquietação e como fonte de dados a ser 

explorada neste ensaio.  

Fruto da apreciação das evidências disponíveis e da elaboração mental dos 

autores, consubstanciada por leituras, dados secundários e experiências com 

pesquisas sobre o tema do trabalho e educação na saúde, esta produção não busca 

contestar os saberes epidemiológicos que invadem os discursos e práticas dos PEF3, 

mas sim trazer à tona elementos que contribuam para o sucesso/insucesso da 

incorporação desse profissional no SUS, notadamente na APS. 

 

A configuração histórica da Educação Física no Brasil: aproximações e 

distanciamentos com a saúde pública 

No Brasil, a Educação Física começa a se estruturar no século XIX, quando os 

primeiros grupos de militares passaram a promover e a organizar atividades corporais 

recreativas e competições atléticas, a partir das quais se estabeleceu um corpo de 

conhecimentos imprescindíveis para a constituição de um ofício17. Além das 

instituições militares – que muito contribuíram para relacionar a Educação Física a 

corpos saudáveis e fortes –, médicos, educadores e juristas também estiveram 

envolvidos com o processo de valorização das PC/AF, notadamente a partir do século 

XX, que passaram a ser incorporadas enquanto estratégia para o desenvolvimento da 

saúde, da moral e da capacidade intelectual, e como parte necessária para o 
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estabelecimento de uma cultura de modernização nacional18. 

Estes grupos, responsáveis pela institucionalização da Educação Física nas 

escolas primárias a partir da década de 1930, configuraram diferentes interesses e 

disputas para o controle desse ofício, tomado naquele momento como um instrumento 

de intervenção social na saúde. Enquanto os educadores envolvidos com as PC/AF 

ambicionavam reconhecimento do seu saber-fazer, os médicos queriam manter sua 

posição de autoridade no planejamento e controle das políticas sanitárias e na 

normatização das práticas dos educadores nas escolas. Os militares, já organizados 

e articulados politicamente, desejavam formar professores de Educação Física 

segundo o seu método, a fim de exercer autoridade sobre a educação e as condições 

de saúde dos jovens que, futuramente, seriam preparados para o exercício militar19.  

Em 1931, quando a Educação Física se tornou obrigatória no ensino 

secundário, o uso do método francês – que se firmava em princípios eugênicos, 

higienistas e militaristas – foi mandatório, e o Exército passou a formar civis para 

atuarem como professores nas escolas públicas19. Naquele período, as reformas 

educativas alavancadas pelo governo de Getúlio Vargas, assumiram a formação 

eugênica como um modelo a ser perseguido para o desenvolvimento da moralidade, 

da disciplina e do condicionamento físico, sendo este fator imprescindível para a 

conformação de uma “raça fisicamente forte, com padrões estéticos que definiriam 

segundo os parâmetros eugenistas, a nobreza de uma raça”20:9.  

Anos depois, a prática de exercícios passou a ser obrigatória em todas as 

instituições de ensino do País, exigindo a formação de um maior contingente de 

professores, o que acabou por determinar a criação da Escola Nacional de Educação 

Física e Desportos e o estabelecimento de diretrizes para a formação profissional, em 

193919. Nesta Escola foram implementadas cinco modalidades de formação técnica 

profissional: (1) formação de professores de Educação Física para atuarem no ensino 

secundário e superior; (2) formação de instrutores de ginástica para atuação no ensino 

primário; (3) formação de técnicos desportivos e (4) de técnicos em massagens, 

ambos direcionados para atuação nas instituições desportivas; e curso para 

especializar médicos em Educação Física, para prestar assistência a todos os 

anteriormente citados. Com exceção do primeiro com duração de dois anos, os 

demais eram desenvolvidos no período de um ano18.  

Em 1945 foi empreendida uma reforma curricular, porém sem grandes 

alterações. Em 1961, a Educação Física ganha status de nível superior e a formação 
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fica restrita apenas a uma modalidade, com duração de três anos, concedendo aos 

egressos o diploma de licenciatura plena, ou de técnico desportivo caso optasse pela 

complementação de mais duas disciplinas esportivas. A destituição dos demais cursos 

se deu sob a justificativa de que estes não estavam atendendo ao mercado de 

trabalho, uma vez que eram os ex-atletas que continuavam a ocupar o lugar dos 

profissionais formados por uma escola superior18,19.  

Se, por um lado, fortaleceu-se a formação de professores de Educação Física 

no sentido de acompanhar a ampliação do sistema nacional de ensino, notadamente 

com o objetivo de condicionar física e civicamente os escolares em prol do projeto 

dominante de nação9; de outro, desconsiderou-se o aumento das demandas sociais 

pelas PC/AF fora do contexto escolar e aprofundou-se a dualidade entre o 

conhecimento pedagógico e o técnico, que refletiu na identidade dos profissionais 

para a sociedade e para própria classe19.  

Nesse sentido é que ganha força um movimento de discussão sobre a formação 

do PEF, acirrando-se as posições divergentes sobre o marco conceitual que deveria 

fundamentá-la. Enquanto um grupo de especialistas defendia a formação generalista 

a partir da licenciatura, sob o argumento de que o egresso exercia uma intervenção 

essencialmente pedagógica qualquer que fosse o campo de atuação (escolar ou não 

escolar); outro grupo advogava em favor de uma outra titulação, cuja formação fosse 

mais especializada para atuar no contexto extraescolar21. 

Desse debate prevaleceu a segunda proposta, sendo criada, em 1987, a 

titulação de Bacharelado em Educação Física, a partir de uma divisão licenciatura-

bacharelado, que acabaria por tensionar ainda mais a discussão em torno de um 

núcleo de conhecimento específico para a Educação Física. Ademais, a nova titulação 

passou a ser oferecida por poucas instituições de ensino, sendo que algumas delas 

titulavam duplamente seus egressos (bacharéis e licenciados) a partir de um processo 

de formação concomitante, descaracterizando as perspectivas de formação 

diferenciada21.  

Nesse ínterim foram criados os primeiros programas de pós-graduação em 

                                                
9 No período inicial de institucionalização da Educação Física nas escolas, quando da passagem da 
economia agroexportadora para a industrial, buscou-se forjar um homem saudável e fisicamente apto 
para o trabalho e para servir à defesa do País; já na década de 1960, no contexto da ditadura militar, o 
esporte se tornou um componente importante para a propaganda ideológica, tornando a Educação 
Física um eixo fundamental do ensino para a preparação e descoberta de atletas que que pudessem 
participar de competições internacionais, como as Olimpíadas. 
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Educação Física que, nesta crise de identidade e buscando elevar seu status 

científico, passou a produzir conhecimentos que respondessem às necessidades das 

ciências básicas calcadas no biologicismo (como Anatomia e Fisiologia) de maneira 

apartada da realidade do cotidiano do trabalho e do movimento mundial em torno da 

saúde (e não da doença), não contribuindo, portanto, para instrumentalizar a prática 

profissional, em especial no campo da saúde pública22. Concomitantemente, a 

Educação Física passa a ser desvalorizada enquanto disciplina curricular pelas 

políticas educacionais, ao tempo que as PC/AF realizadas fora do contexto escolar 

passam a ser vistas positivamente, sob um viés liberal e biomédico que instiga a 

proliferação de espaços privados para a prática do exercício físico23.  

De modo contrário, a Reforma Sanitária Brasileira, gestada na década de 1970, 

constituiu-se força social contrária às políticas de saúde autoritárias e privatizantes, 

impulsionando a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que 

amplia o conceito de saúde até então adotado como referência. Conceito esse – da 

saúde como resultante das formas de organização social de produção – que acabou 

sendo assimilada pelo arcabouço legal no Brasil24. Desse amplo movimento, e em 

uma conjuntura de luta pela redemocratização do País, o SUS é criado sob a égide 

de que a saúde é direito fundamental do ser humano e dever do Estado.  

Enquanto o SUS começa a ser implementado nacionalmente, na década de 

1990, a Educação Física, alijada desse processo, passa por uma crise epistemológica 

e pela falta de consenso quanto ao seu conceito e seu objeto de trabalho23. A 

inexistência de um elemento identitário vinculado aos ofícios das PC/AF é, inclusive, 

tomado como um dos maiores entraves para a regulamentação da Educação Física 

no Brasil10, que só se deu em 1998, por meio de lei federal que também criou o 

Conselho Federal (CONFEF) e os Conselhos Regionais de Educação Física 

(CREF)25. Interessa delinear que o processo de regulamentação foi atravessado por 

muitas disputas e controvérsias, não se dando em caráter de consenso2211.  

Para Nozaki23:201, a regulamentação veio atender mais especificamente ao 

setor corporativista, conformado especialmente pelos proprietários de academias e 

clubes em grande expansão, que buscavam desqualificar a ação dos denominados 

leigos (em geral ex-atletas ou profissionais formados em outras áreas) e garantir 

                                                
10 Embora seja uma das práticas de saúde mais antigas do Brasil, foi a última a ser regulamentada 
enquanto profissão. 
11 Ainda hoje alguns movimentos lutam pela revogação da lei de regulamentação profissional. 
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reserva de mercado. A autora associa esse processo à crise do capitalismo e à 

precarização que o trabalho docente assumiu na década de 1990, que forçaram o 

“aparecimento de um trabalhador da educação física prestador de serviços, 

profissional liberal, empreendedor”, que a partir dali passa a ser chamado de 

profissional de educação física.  

Fato é que, apesar da regulamentação, a unicidade e o sentido de identidade 

profissional esperadas entre os trabalhadores da área não foram alcançadas, 

tampouco definiu-se o que há de exclusivo na intervenção do PEF, quer seja no campo 

da educação, do esporte ou da saúde19. Ao contrário, a regulamentação acentuou a 

dualidade e a fragmentação do trabalho entre licenciatura-bacharelado, sendo esta 

ratificada nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em 

Educação Física, promulgadas em 2002. 

 

A formação em Educação Física em descompasso com o SUS  

 

Olhando pelo prisma da regulamentação profissional, a formalização do ensino 

em instituições de formação superior constitui importante pilar para a socialização 

profissional, além de ser propulsora de um sistema de regulação que protege o campo 

de atuação dos seus profissionais. Nessa ótica, o aumento do número de cursos de 

graduação em Educação Física denota um avanço da estrutura profissional para 

assegurar que as PC/AF fossem exercidas apenas pelos detentores do conhecimento 

especializado próprio dos diplomados19. Não significa dizer, no entanto, que esse 

número se traduz em qualidade. 

Estudo realizado por Pierantoni e Magnago26 aponta que, na área da saúde, a 

Educação Física é a que detinha, no ano 2000, o maior número de cursos de 

graduação (n=267, 18,7%). Cenário que não foi modificado 14 anos depois, quando o 

número de cursos passou a somar 1.117. Nesse ano, mais de 32.500 vagas foram 

ofertadas e pouco mais de 30 mil estudantes concluíram o curso. Interessante 

destacar que apesar da ampliação de cursos, vagas e concluintes, observou-se uma 

diminuição do número de inscritos e um aumento da taxa de ociosidade de vagas, que 

em 2014 foi de 49,2%. 

Atualmente registram-se 1.511 cursos de graduação em Educação Física que, 

juntos, ofertam mais de 443 mil vagas anualmente e formam cerca de 58 mil 

profissionais. Do total de cursos, apenas 17,6% são públicos, e 51% são voltados para 
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a formação de bacharéis27. Esses dados demonstram que os apelos às demandas do 

mercado de trabalho neoliberal foram atendidos pelas instituições privadas, 

geralmente com pouca tradição na pesquisa e com forte vocação para a preparação 

profissional técnica e mecanicista19 – diferente do almejado pelo SUS.  

Para Proni28, a maior oferta de cursos, e o consequente aumento exponencial 

do número de PEF no País, foi motivada pelas perspectivas favoráveis de um mercado 

de trabalho em expansão, tanto no setor público quanto no privado. No primeiro caso, 

por causa da recondução da Educação Física como componente curricular obrigatório 

no ensino fundamental, foco dos licenciados; no segundo, em razão da ampliação dos 

clubes, academias e outros espaços desportivos, foco principal dos bacharéis.  

Essa expansão da oferta de cursos e vagas, especialmente no setor privado, 

foi experimentada por todos os cursos da saúde. Entretanto, diferente das outras 

profissões, cujas DCN sancionaram uma formação enfocada no conceito ampliado de 

saúde, no SUS e no trabalho em equipe, a Educação Física assumiu a saúde apenas 

como um campo de atuação profissional e não como uma concepção norteadora de 

sua formação29. O SUS sequer é mencionado em suas DCN, embora os PEF já 

fossem reconhecidos como profissionais de saúde de nível superior desde 1997, 

quando o Conselho Nacional de Saúde (CNS) os considerou imprescindíveis para o 

avanço da integralidade da atenção30. Essa constatação nos remete ao atual déficit 

do conhecimento na área de Educação Física sobre Saúde Pública/Coletiva, fato que 

parece confirmar um descompasso epistemológico histórico que ainda hoje limita a 

formação e o trabalho do PEF no SUS.  

Para Castellani Filho31, a formação do bacharel em Educação Física é centrada 

em uma visão anacrônica de saúde, que nada tem a ver com a concepção de saúde 

que norteia as políticas públicas brasileiras. Essa formação tradicional centrada no 

tecnicismo, pouco focada nas necessidades dos territórios e dos usuários do SUS não 

prepara o profissional para atuar de maneira colaborativa e com foco na resolução dos 

problemas de saúde das coletividades. Estudos que se debruçaram sobre o tema 

denunciam que ainda são poucos os currículos que ofertam disciplinas de Saúde 

Pública/Coletiva e que incluem intervenções profissionais no âmbito da saúde – aqui 

compreendia como socialmente determinada; ou, quando incorporadas, são 

marginalizadas e não oportunizam aos estudantes o contato com outros profissionais 

da saúde, nem com os problemas complexos que marca a realidade do trabalho no 

SUS7,11,14,16,32,33.  
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Mais recentemente, criou-se uma expectativa em torno do processo de revisão 

das DCN da Educação Física, na crença de que sua reformulação incorporasse 

concepções que norteiam o campo da Saúde Pública/Coletiva, e superasse os limites 

da intervenção profissional prescritivista centrada no paradigma biomédico. Após um 

amplo debate que mais uma vez constituiu dois lados divergentes em torno da 

divisão/unificação do bacharelado-licenciatura12, em 2018 são instituídas as novas 

DCN, que divide a graduação em duas etapas formativas: a comum, a ser concluída 

nos dois anos iniciais por todos os estudantes; e a específica em licenciatura ou 

bacharelado34.  

É na formação específica em bacharelado que se anuncia a saúde como um 

dos eixos da formação, em cujo qual encontra-se a única menção ao SUS e são 

previstos temas diretamente relacionados à atuação do PEF nesse cenário13. Eis um 

avanço! Entretanto, este eixo parece desconectado do conjunto de disposições 

enunciadas no texto, que denuncia “um caráter de sincretismo sanitário”, mobilizando 

diferentes perspectivas de saúde, e não avança no sentido da 

interprofissionalidade35:14. Em uma última análise, conjecturamos que as novas 

diretrizes se propõem a registrar a polivalência do PEF (para o deleite do mercado 

capitalista), sem, contudo, se aprofundar na pretendida articulação entre os diferentes 

“nichos” de atuação profissional. 

Costa36 alerta que esse movimento de mudança da formação do PEF deve 

envolver todo o currículo, almejando modos de romper com uma estrutura baseada 

na desarticulação de conteúdos e saberes. E por se tratar de uma profissão da saúde, 

é preciso avançar para uma estrutura curricular pautada na educação interprofissional 

(EIP), sem a qual a formação estará sujeita ao completo anacronismo. A EIP sustenta 

a proposta de um modelo de formação que oportunize momentos de aprendizado 

conjunto e interativo entre estudantes de diferentes profissões de saúde, para que 

aprendam entre si, com e sobre os outros, e desenvolvam atitudes, conhecimentos e 

habilidades para a prática interprofissional colaborativa (PIC)37.  

Compreendida como um processo sinérgico de comunicação e tomada de 

decisão, a PIC permite que as habilidades e conhecimentos individuais e 

                                                
12 Ver Castellani Filho31. 
13 “Saúde: políticas e programas de saúde; atenção básica, secundária e terciária em saúde, saúde 
coletiva, Sistema Único de Saúde, dimensões e implicações biológica, psicológica, sociológica, cultural 
e pedagógica da saúde; integração ensino, serviço e comunidade; gestão em saúde; objetivos, 
conteúdos, métodos e avaliação de projetos e programas de Educação Física na saúde.”34. 
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compartilhados dos diferentes profissionais influenciem o atendimento ao paciente. 

Seu principal objetivo é suplantar a competição entre os profissionais em favor da 

cooperação, abrandando os desequilíbrios de poder e reafirmando a responsabilidade 

coletiva pelo cuidado38. No contexto brasileiro, essa proposta ganha força por seu 

potencial para inverter a lógica da educação biomédica, verticalizada e 

tradicionalmente estabelecida, e por oportunizar avanços para a consolidação dos 

processos de trabalho baseados em equipes interprofissionais39.  

Nesse sentido é que o CNS, por meio da Resolução nº 569/2017, estabelece a 

EIP como um dos princípios gerais a serem incorporados nas DCN de todos os cursos 

de graduação da área saúde, norteando o desenvolvimento dos currículos e das 

atividades didático-pedagógicas40. Ainda que essa orientação seja anterior à 

publicação da normativa que instituiu as novas DCN da Educação Física, estas últimas 

não a consideraram como fonte de inspiração. Tal fato demonstra que a Educação 

Física se mantém, em grande medida, afastada do movimento intelectual, político e 

social que busca a consolidação do SUS e do direito à saúde. 

Minimamente, é imprescindível que o processo de formação do PEF incorpore 

componentes curriculares que favoreçam a compreensão do conceito ampliado de 

saúde, contemplando os determinantes sociais e os aspectos políticos, econômicos e 

histórico-sociais da saúde, na perspectiva da integralidade do cuidado. Em outros 

termos:  

Há que se promover um compromisso ético com o SUS, com a 

defesa de um sistema de saúde gratuito e de qualidade como 

direito do cidadão e dever do Estado. A comunidade acadêmica 

da Educação Física pode e deve comprometer-se e unir-se aos 

demais coletivos do campo da saúde e da sociedade, buscando 

ampliar o acesso e a qualidade da atenção à saúde, e 

repudiando qualquer iniciativa que redunde em perda de direitos 

ou precarização da assistência36:3. 

 

O contexto do trabalho: impulsos e limitações para a inserção e atuação do 

profissional de Educação Física no SUS 

Considerando que a profissionalização da Educação Física se deu de maneira 

apartada do movimento da Reforma Sanitária e da criação do SUS, a atuação do PEF 

nesse cenário só ganha relevo a partir de 2008, quando foram criados os Núcleos 
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Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB)14. Este foram criados 

com o objetivo de ampliar a oferta, a abrangência e a resolutividade dos serviços e 

ações de saúde da APS, através de equipes compostas por diferentes profissionais 

da saúde, incluindo o PEF, o que favoreceu o fortalecimento das PC/AF como oferta 

de cuidado no SUS41. 

Outro marco que impulsionou a inserção do PEF no SUS foi a criação do 

Programa Academia da Saúde (PAS), em 2011, em atendimento ao proposto no Plano 

de Ações Estratégicas para Enfrentamento das DCNT no Brasil de 2011 a 2022. Trata-

se de uma estratégia de promoção da saúde que funciona com a implantação de 

espaços públicos onde são ofertadas PC/AF para população, em associação com 

outras práticas e cuidados que buscam desenvolver a autonomia e a participação 

social42.  

Ademais, a inclusão provisória do Profissional de Educação Física na Saúde 

na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2241-E1)15, em 2013, favoreceu o 

reconhecimento das funções e a inclusão de uma série de novos procedimentos no 

rol de atuação deste profissional43. Até então, os PEF que atuavam na saúde eram 

registrados sob outros códigos da família CBO 2241, 2321 e 2344. 

Esses marcos estão demonstrados na Figura 1, que discrimina a evolução do 

número de PEF registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), e por meio do qual verifica-se um crescimento exponencial dos PEF ao longo 

dos anos na área da saúde, que passou de 71, em 2007, para 8.848, em 2021. 

Desses, mais de 90% atendem no SUS. 

Isso não significa dizer que a maior parte dos PEF brasileiros estejam inseridos 

no SUS, uma vez que há mais de 555 mil registros no CONFEF, incluindo bacharéis, 

licenciados e provisionados16. Ao contrário, dados da Relação Anual de Informações 

Sociais44 apontam que 55,3% dos vínculos formais ativos de PEF em dezembro de 

2020 estavam concentrados no setor de Esporte, onde se encontram os clubes, 

academias e outras instalações esportivas; enquanto no setor Saúde foram 

registrados apenas 5,2%. 

                                                
14 Inicialmente denominado Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 
15 A partir de 2020, o CBO provisório 2241-E1 passou a ser codificado como 2241-40, em caráter permanente, e 

vem sendo implementado pelos sistemas de informação de forma gradual. 
16 Trabalhadores de Educação Física sem formação em nível superior que obteve o registro funcional após 

comprovar o exercício na área por pelo menos três anos antes da regulamentação da profissão, ocorrida em 1998. 
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Figura 1. Número de profissionais de educação física cadastrados em estabelecimentos de saúde. Brasil, 2007-2021 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde45, jan. 2022. 

(1) Registrados sob o código CBO 2241-E1; (2) Registrados sob os outros códigos CBO da família 2241 (avaliador físico, ludomotricista, preparador de atleta, preparador físico, 

técnico de desporto, técnico de laboratório e fiscalização desportiva, e treinador de futebol) e sob os códigos 2321-20 (Professor de Educação Física no Ensino Médio) e 2344-

10 (Professor de Educação Física no Ensino Superior).  
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Ao considerarmos apenas os PEF registrados pelo CBO 2241-E1 e que 

atendem no SUS, verifica-se que eles estão vinculados majoritariamente aos serviços 

de APS, notadamente nas unidades básicas e nas academias da saúde, como informa 

a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Distribuição de Profissionais de Educação Física na Saúde que atendem no Sistema Único de Saúde 

por tipo de estabelecimento. Brasil, nov. 2021 

Estabelecimentos de saúde N % 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 2.698 39,7% 

Academia da Saúde 2.298 33,8% 

Centro de Atenção Psicossocial 560 8,2% 

Centro de Apoio à Saúde da Família 342 5,0% 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado 342 5,0% 

Hospital Geral 173 2,5% 

Secretaria de Saúde 92 1,4% 

Hospital Especializado 90 1,3% 

Posto de Saúde 75 1,1% 

Policlínica 61 0,9% 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 28 0,4% 

Unidade de Vigilância em Saúde 12 0,2% 

Consultório 11 0,2% 

Unidade Mista 8 0,1% 

Polo Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde 7 0,1% 

Pronto Atendimento 2 0,0% 

Central de Regulação 1 0,0% 

Cooperativa 1 0,0% 

Farmácia 1 0,0% 

Unidade de Atenção em Regime Residencial 1 0,0% 

Unidade Móvel Terrestre 1 0,0% 

Total 6.804 100% 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde45, jan. 2022. 

 

Contudo, se considerarmos que existem mais de 3.100 polos de academia da 

saúde e aproximadamente 5.500 equipes de NASF-AB (de um total de 100.500 

equipes de APS), os PEF estariam presentes em apenas 85% das academias e em 

55% dos NASF-AB. Isto é, trata-se de uma inserção limitada. E ainda que a inserção 

dos PEF no SUS tenha se expandido consideravelmente nos últimos anos, eles 

representam apenas 0,7% do total de profissionais de nível superior que atendem no 

SUS, proporção inferior a quase todas as outras profissões, incluindo fisioterapeutas 

(7,1%), nutricionistas (2,8%), biomédicos (1,2%) e terapeutas ocupacionais (0,9%)45.  
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Além de ínfima, essa proporção pode ser reduzida nos próximos anos, haja 

vista que os programas e ações vinculadas à Política Nacional de Atenção Básica, em 

especial os que operam na lógica do matriciamento (como o NASF-AB), atualmente 

são alvos de descontinuidade pelo Governo Federalq. Além da mudança de 

nomenclatura do NASF, conjectura-se que o atual governo esteja sinalizando um novo 

direcionamento das ações das equipes matriciais, passando a privilegiar a atuação 

isolada e uniprofissional de cada profissão, ao invés de um olhar ampliado e 

interprofissional. Teme-se, inclusive, que a prioridade ao modelo de APS sustentado 

pela ESF seja descartada, em favor de outros modelos de atenção que operem na 

lógica do capital46. 

A distribuição pelo território brasileiro dos atuais profissionais também é 

bastante desigual, estando eles concentrados majoritariamente nas regiões Nordeste 

(37,6%) e Sudeste (34,1%). Entre os estados, os destaques são Minas Gerais (15,2%) 

e São Paulo (12,5%) (Figura 2).

                                                
q A Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, por exemplo, suprimiu os mecanismos de 
financiamento federal para a implementação e custeio dos NASF. 
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Figura 2. Distribuição de Profissionais de Educação Física na Saúde que atendem no Sistema Único de Saúde por estado. Brasil, 2021  

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde45, jan. 2022.
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Além de numericamente insuficientes na APS, o que gera sobrecarga de 

trabalho e prejuízos na atuação profissional, os PEF são majoritariamente contratados 

em caráter temporário, dificultando o estabelecimento de vínculo com as equipes e a 

população e, por consequência, a continuidade dos planos terapêuticos3,7,8,47,48. 

Ademais, evidências apontam que a maior parte da população desconhece a 

existência de programas públicos de PC/AF, sendo estes mais utilizados por idosos e 

pobres49. Em geral, o exercício físico é praticado por pessoas de maior renda, em 

academias e clubes3,50,51. Pode-se dizer, então, que o acesso ao PEF no Brasil não é 

democrático e se configura como elitista. 

Para Knuth e Antunes3:6, “o envolvimento com PC/AF, especialmente com a 

supervisão de profissionais, é tão complexo e desigual quanto o acesso a serviços 

médicos, odontológicos, medicamentos, tratamentos e a demais cuidados no campo 

da saúde”. Não à toa, a inatividade física é mais prevalente entre as mulheres, idosos, 

negros, pessoas de menor renda e residentes de áreas onde não existem locais 

públicos para o lazer e prática de exercícios52. Esses dados reafirmam que os 

processos saúde-doença e o acesso as ações e serviços de saúde são determinados 

pelas condições sociais e materiais de existência. 

Outro ponto é que o acesso ao PEF nem sempre está associado a melhores 

resultados de saúde, tendo em vista o caráter da sua atuação. É bem verdade que, 

com o advento da promoção da saúde, o PEF passou a atuar sob uma perspectiva 

que rompe com os ideários da moralização higiênica e de militarização dos corpos. As 

PC/AF passaram a ser concebidas como recurso de superação do sedentarismo 

(concebido como um estilo de vida a ser combatido) e, por consequência, das doenças 

da contemporaneidade53,54. Esse novo direcionamento, no entanto, engendra novos 

binarismos (como corpo ativo versus sedentarismo/obesidade) que ainda fazem 

alusão àqueles históricos que, em grande medida, fundaram e ainda inscreve a busca 

pela integralidade do ser humano e do cuidado (saúde versus doença, corpo versus 

mente). 

Nessa ótica, a atuação do PEF no SUS é centrada na dimensão biológica, 

reducionista e uniprofissional, que nega a saúde (e não o corpo doente) como objeto 

do saber-fazer. Assim, o trabalho do PEF parece ser direcionado para a manutenção 

de práticas profissionais medicalizantes e moralizantes, ancoradas em discursos 

hegemônicos que atribuem ao sujeito responsabilidade completa e irrestrita sobre a 

sua própria saúde, desconsiderando a determinação social dos processos saúde-
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doença3,7,8,55. 

Essa prática anacrônica emerge, em grande parte, pelos significados que a 

área da Educação Física atribui à promoção da saúde, os quais têm base no 

preventismo e cujo foco é o estilo de vida e os comportamentos individuais. Neste 

caso, as ações de promoção da saúde tendem a concentrar-se em componentes 

educativos, relacionados aos riscos comportamentais passíveis de mudanças que 

estariam sob o controle dos próprios indivíduos, como é o caso da inatividade física56. 

A promoção da saúde ensejada pelo SUS, ao contrário, busca a garantia de melhores 

condições de vida, que incluem a educação, o trabalho, o saneamento básico entre 

outros. Neste caso, as ações são intersetoriais e abrangentes, estando mais voltadas 

ao coletivo, à efetivação de direitos de cidadania e à produção de autonomia, o que 

permitiria que indivíduos e coletivos tomassem decisões mais conscientes sobre sua 

vida e saúde49,56. Nesta última perspectiva, a atuação do PEF não seria limitada à 

prescrição de PC/AF ou mesmo à condução de atividades com a única finalidade de 

aumentar o gasto energético. Mas incluiria a escuta, o acolhimento e a potencialização 

da luta pelo acesso aos direitos básicos, como é o caso da atividade física, e do 

fortalecimento das políticas públicas. 

Em adição, há que se considerar que a atuação limitada dos PEF também é 

assegurada pela desarticulação entre os serviços da rede de saúde; pelos modelos 

de atenção que predominem no contexto profissional em que o PEF está inserido47; 

pelas condições de trabalho41; e pelo próprio sentido dado às PC/AF nas políticas de 

saúde mundiais e nacionais – compulsórias, exigidas ou demandadas, para cumprir 

tarefas orientadas a um resultado produtivo, qual seja: gasto energético51.  

Outro aspecto importante que obscurece o potencial dos PEF no SUS, 

notadamente na APS, é a baixa articulação entre estes e os outros profissionais de 

saúde – aspecto muito pouco relatado na literatura da área da Educação Física. Os 

poucos estudos que abordam o tema denunciam que os PEF sofrem preconceitos e 

resistência por parte dos outros profissionais57-59, os quais veem o trabalho do PEF na 

APS limitada ao combate às DCNT60. Com efeito, é possível que esses trabalhadores 

estejam se concentrando no desenvolvimento de ações específicas do núcleo 

profissional, neste caso, a oferta de PC/AF para grupos. 

Uma análise da produção dos PEF na APS aponta que o maior número de 

procedimentos por eles realizados, em novembro de 2021, foram as PC/AF em grupos 

(50,9%), ao passo que consultas profissionais, visitas domiciliares, e assistência 
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domiciliar individual ou em equipe multiprofissional, que indicariam uma atuação 

integrada, somaram apenas 17,1%61. Esses dados corroboram os resultados de 

outros estudos realizados com PEF, que informam, inclusive, que as ações são mais 

direcionadas aos portadores de DCNT e que se caracterizam pela repetição de 

movimentos58,59. 

 

Reflexões finais 

O processo histórico de institucionalização da Educação Física foi marcado por 

crises de identidade, disputas e conflitos de interesses que a distanciaram do campo 

da saúde pública e dos movimentos de construção e implementação do SUS e de 

suas políticas. Além disso, sua regulamentação profissional, tardia, dissensual e 

controversa, impulsionada pela mercantilização das práticas esportivas, acentuou a 

divisão entre licenciados (professores) e bacharéis (profissionais do esporte), 

impulsionou a criação desenfreada de cursos de graduação, e ampliou a segmentação 

do mercado de trabalho do PEF, até então pouco inserido nos cenários da saúde 

pública. Ainda que reconhecido como profissional da saúde, e mesmo após a 

implementação de políticas e programas que incitaram e estabeleceram a vinculação 

dos PEF na área da saúde, notadamente na APS, sua formação e atuação 

permanecem em desconformidade com os princípios do SUS e com os avanços 

alcançados pelo campo da saúde coletiva.  

Sob outra perspectiva – a do contexto do trabalho no SUS –, os PEF se 

encontram em situação vulnerável. Primeiro, porque geralmente são contratados sob 

vínculos precários e enfrentam adversidades relacionadas às condições salariais, 

organizacionais e de infraestrutura. Segundo, porque constituem uma pequena 

parcela dos profissionais atuantes na APS e são, portanto, insuficientes 

numericamente para cobrir toda a população usuária. Terceiro, pois a atual conjuntura 

sociopolítica e seus efeitos de curto, médio e longo prazo poderão limitar ainda mais 

a participação dos PEF no SUS, uma vez que uma série de programas e iniciativas 

vêm sendo rearranjados ou descontinuados. Exemplo disso foi a eliminação dos 

mecanismos de financiamento federal exclusivos para a implementação e custeio dos 

NASF-AB, um dos principais lócus de atuação do PEF no SUS. Na mesma direção, 

ondas temerárias colocam em risco o modelo de APS brasileira, cuja configuração 

atual, que privilegia a atuação interprofissional e o trabalho colaborativo, pode 

retroceder em direção às práticas biomédicas, uniprofissionais e especializadas. 
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Destarte, o núcleo da Educação Física precisa transcender a prática baseada 

na prescrição de PC/AF sob o pretexto único de aumento do gasto energético para a 

prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis; e os processos de 

formação precisam ser direcionados para a compreensão da saúde enquanto direito. 

Na perspectiva da macropolítica, o SUS, a APS e as políticas públicas de saúde, 

notadamente as que operam na lógica do matriciamento, precisam ser fortalecidas 

pela educação e prática interprofissional. 
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