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RESUMO 

 

O sedentarismo é um processo histórico, que é consequência das mudanças 
nos hábitos do cotidiano das pessoas, o qual acaba gerando e acarretando 
várias doenças crônicas, sendo por isso considerado um dos maiores 
problemas de saúde pública. Através da observação dos pacientes com 
sobrepeso atendidos na UBS do bairro de Lourdes no município de Campo 
Maior-PI foi constatado que os mesmos não praticavam nenhuma atividade 
física e apresentavam baixo nível da qualidade de vida, justificando a 
realização deste. Nessa perspectiva objetivou-se com este estudo, elaborar um 
plano de ação com medidas que diminuam e/ou erradiquem o sedentarismo 
nos pacientes dessa UBS a fim de investigar se a prática regular de alguma 
atividade física orientada contribui, em curto prazo, para a redução de 
sobrepeso ou obesidade e melhora da qualidade de vida das pessoas 
sedentárias. Para tanto, foi elaborado um plano operativo com o intuito de 
traçar metas e objetivos de situações problema que envolve indivíduos com o 
comportamento sedentário. Nesse sentido se faz necessário enfatizar que a 
motivação desses indivíduos para a prática de atividade física é essencial para 
que se obtenha conhecimento de seu cotidiano e assim poder realizar 
intervenções mais eficientes quanto à melhora da qualidade de vida, pois 
auxilia no controle das mudanças ocorridas pelo processo vital uma vez que 
traz benefícios além da saúde, voltadas para o seu aspecto social e 
psicológico. 

 

Palavras-chave: Sedentarismo. Atividade física. Qualidade de vida. 

 

ABSTRACT 

The sedentarism is a historical process, that is consequence of the changes in 
the habits of the daily of the people, which ends up generating and causing 
several chronic diseases, being therefore considered one of the biggest 
problems of public health. Through the observation of overweight patients seen 
at the UBS Lourdes neighborhood in the city of Campo Maior-PI, it was 
observed that they did not practice any physical activity and had a low level of 
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quality of life, justifying its accomplishment. From this perspective, the objective 
of this study was to elaborate a plan of action with measures that reduce and / 
or eradicate the sedentarism in the patients of this UBS in order to investigate if 
the regular practice of some oriented physical activity contributes in the short 
term to the reduction of overweight or obesity and improvement of the quality of 
life of sedentary people. For that, an operational plan was drawn up with the 
purpose of tracing goals and objectives of problem situations involving 
individuals with sedentary behavior. In this sense, it is necessary to emphasize 
that the motivation of these individuals for the practice of physical activity is 
essential so that they can obtain knowledge of their daily life and thus be able to 
carry out more efficient interventions regarding the improvement of the quality of 
life, since it assists in the control of the changes occurred by the vital process 
since it brings benefits beyond health, focused on its social and psychological 
aspect. 
 
Keywords: Sedentarism. Physical activity. Quality of life. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Análise de situações problemas do território 

 

O município de Campo Maior está localizado a 84 km ao norte da 

capital Teresina, com uma população de aproximadamente de 47.000 

habitantes. Possui a equipe Saúde da Família, por esse motivo pertence ao 

programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família desde 2010, um ano depois de 

implantado, atende atualmente quase 20 mil famílias e um público de 44.548 

pessoas e é exemplo em Campo Maior (SMS, 2012).  

No intuito de disseminar ações de prevenção e promoção à saúde em 

Campo Maior, garantindo, assim, a qualidade de vida da população, a 

Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Campo Maior implantaram no 

município o NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que atende 

atualmente em dois núcleos, atingindo um público de quase 20 mil famílias e 

um público de 44.548 pessoas. 

O NASF I atende a população do Centro da cidade, dos Bairros: 

Matadouro, Estação, Cariri, Califórnia, Flores e as áreas rurais dos PSFs 

(Programa Saúde da Família) de Sambaíba, São Joaquim, Alto do Meio, 

Tapera, Corredores e Água Fria. O NASF II atende os Bairros de Fátima, 

Cidade Nova, Paulo VI, Fripisa, Santa Cruz, São Luis, Lourdes, São João, 



 

Água Azul, Centro II, e a comunidade água Branca. Os NASFs possuem 

Fisioterapeuta, Psicólogo, Assistente Social, Educador Físico, Nutricionista, 

Ginecologista Obstetra, Psiquiatra, Terapeuta Ocupacional, Pediatra e 

Fonoaudiólogo. 

A implantação do NASF no município veio contribuir para uma melhoria 

na qualidade de vida da população principalmente no que diz respeito ao 

sedentarismo, o qual é considerado um processo histórico, que é consequência 

das mudanças nos hábitos do cotidiano das pessoas, o qual acaba gerando e 

acarretando várias doenças crônicas, sendo por isso considerado um dos 

maiores problemas de saúde pública. Uma das causas dessa prática é a 

globalização com suas tecnologias uma vez que fazem com que as pessoas se 

movimentem menos que antes e sem falar que com a correria do dia a dia as 

pessoas estão deixando de lado as atividades físicas que deveriam ser diárias.  

Outras causas diretamente ligada ao sedentarismo é o surgimento de 

doenças crônicas que na maioria das vezes afeta do desenvolvimento físico e 

psicológico do indivíduo fazendo com que o mesmo apresente redução na 

qualidade de vida.  

Por isso, é que Matsudo (2002) diz que o conhecimento de dados 

sobre o sedentarismo e seus determinantes, tem contribuição para a saúde 

pública, porque serve de base para o gerenciamento de atividade incentivadora 

a prática de atividades físicas. E para combater esse mal é necessário que se 

adote hábitos saudáveis como a prática regular de atividades físicas em 

conjunto com outros como alimentação saudável.  

Nessa perspectiva vale ressaltar que a atividade física, seja de 

qualquer modalidade, é uma das intervenções mais eficientes quanto à 

melhora na qualidade de vida, pois auxilia no controle das mudanças ocorridas 

pelo processo vital uma vez que traz benefícios além da saúde, voltadas para o 

seu aspecto social e psicológico. E ainda, promove melhoria da circulação 

sanguínea, no condicionamento físico tendo como consequência uma elevação 

na expectativa de vida devido a motivação adquirida durante a mudança de 

hábitos relacionados com a prática de atividade física.  



 

Mesmo com a crescente preocupação com a qualidade de vida, ainda 

existem muitas pessoas sedentárias e a cidade de Campo Maior não fica de 

fora dessa problemática uma vez que se tem observado aumento de 

academias públicas e privadas no município.  

Ao observar por meio de visitação a unidade de saúde percebeu-se a 

alta prevalência de pacientes com sobrepeso e até com obesidade atendidos 

na UBS do bairro de Lourdes no município de Campo Maior-PI, pode-se 

constatar que os mesmos não apresentavam o hábito da prática de atividade 

física e relatavam uma redução no nível de qualidade de vida. Por esse motivo, 

elaborou-se o presente estudo com o intuito de comprovar que a qualidade de 

vida e promoção da saúde da população estão diretamente relacionadas. 

Assim sendo, objetivou-se investigar se a prática de atividades físicas 

orientadas promove melhoria na qualidade de vida de indivíduos sedentários 

com sobrepeso. Além de contrastar sedentarismo e prática de atividade física; 

Elaborar de um plano de ação com medidas que diminua e/ou erradique o 

sedentarismo nos pacientes dessa UBS; por fim, verificar se a execução da 

intervenção contribuirá para uma melhoria no nível de qualidade de vida a partir 

da prática regular de atividade física orientada. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 
Historicamente a prática de atividade física surgiu a partir do século 

XIX acompanhando as transformações políticas e sociais que começaram nos 

séculos anteriores, demonstrando, uma tendência a servir como uma tela de 

projeção da dinâmica social. Em relação a atividade física entende-se que é 

uma forma de lazer e de restaurar a saúde dos efeitos nocivos que a rotina 

estressante do trabalho e do estudo traz. Assim, a qualidade de vida em saúde 

coloca sua centralidade na capacidade de viver sem doenças ou de superar as 

dificuldades dos estados ou condições de morbidade (SILVA, et.al. 2010).  

Nessa perspectiva a Organização Mundial de Saúde em 2012 destacou 

que nos países desenvolvidos ocorrem muitas mortes chegando ao número 

alarmante de mais de dois milhões de óbitos diretamente ligados ao fator 

sedentarismo, e enfatiza ainda que cerca de 60 a 80% da população mundial 



 

não pratica alguma atividade física e como consequência a insuficiência na 

obtenção de benefícios na saúde (OMS, 2012). 

É importante que se entenda que a definição de sedentarismo é a falta 

ou diminuição de atividade física, o que geralmente decorre da desmotivação 

ocasionada pelo estilo de vida agitado que predomina atualmente. Por esse 

motivo, o sedentarismo é considerado como a doença da vida moderna, 

afetando uma camada considerável a sociedade moderna. Vale ressaltar que 

são caracterizados como sedentários os que não gostam de praticar atividades 

físicas e aqueles que de verdade, não têm tempo para elas. 

Mesmo com todas as informações sobre o sedentarismo ainda há 

quem desconheça as consequências de uma vida sedentária, como por 

exemplo: hipertensão, infarto, doenças respiratórias, diabetes, aumento do 

colesterol, problemas cardíacos, osteoporose, entre outras. E ainda, pode 

acelerar o processo de envelhecimento do indivíduo.  

De acordo com Millker (2012) um indivíduo sedentário é aquele que se 

exercita pouco, ou seja, passa a maior parte do tempo em atividades sentadas 

ou deitadas, mesmo que esse pratique atividade física regularmente num curto 

período de tempo.  

Nessa perspectiva entende-se o exercício físico é considerada uma 

forma de lazer e de restaurar a saúde dos efeitos nocivos que a rotina 

estressante proporcionando uma melhoria na qualidade de vida. Para tanto é 

necessário saber que o exercício, depois de superado o período inicial, isto é, o 

período de sedentarismo, é uma atividade usualmente agradável e que traz 

inúmeros benefícios ao praticante, que vão desde a melhora do perfil lipídico 

até a melhora da autoestima. Nesse caso para se ter precisão no que está 

sendo trabalhado para melhorar a qualidade de vida é importante conhecer a 

classificação do Indice de Massa Corpórea – IMC conforme mostra a tabela 

abaixo: 

 



 

 

Por esse razão se faz necessário saber que ao se primar pela 

qualidade de vida deve-se saber que essa expressão envolve uma série de 

fatores, tais como: físico, emocional, profissional, intelectual, social e espiritual. 

O que se tem observado é que esses fatores na maioria das vezes estão sendo 

prejudicados pelos hábitos e estilos da vida moderna, isto é, pela vida agitada 

que se tem o que acaba ocasionando a falta de tempo para a prática de 

exercícios.  

Além disso, vários aspectos que compõem a qualidade de vida têm 

sofrido com o estilo de vida atual das pessoas. Destaca-se na literatura, a 

relação entre atividade física e prevenção de doenças, principalmente as 

crônico-degenerativas ligadas ao sistema cardiovascular (SILVA, et al, 2010). 

Pois, o que se observa é que a inter-relação entre a qualidade de vida 

e uma vida saudável, pode ser definida como a capacidade de superar as 

limitações tanto físicas como psicológicas que se apresenta no cotidiano 

ocasionada pela ausência de atividades físicas. Nesse sentido enfatiza-se que 

em situação contrária a relatada anteriormente, os resultados obtidos serão 

favoráveis a um bom desempenho e produtividade.  

A inatividade física e um estilo de vida sedentário estão relacionados a 

fatores de risco para o desenvolvimento ou agravamento de certas condições 

médicas, tais como doença do coração ou outras alterações cardiovasculares e 

metabólicas. Além disso, pesquisas realizadas nos Estados Unidos atribuem a 

prática de atividade física a ausência e/ou poucos sintomas de depressão e 

ansiedade (SILVA, et. al, 2010).  



 

Nessa perspectiva, hoje, em pleno século XXI, o que se tem observado 

são inúmeros estudos realizados com esse propósito e como consequência se 

tem é a consciência das pessoas que têm acesso à informação de que 

atividade física regular faz bem à saúde, comprovando o que se apresenta nos 

estudos e documentos sobre a temática  por meio dos quais se pode 

comprovar que a prática de atividade física está diretamente associada a uma 

melhor qualidade e expectativa de vida.  

O que se pode constatar com estudos realizados é que em diversos 

países o sedentarismo é considerado como uma questão importante de saúde 

pública, com ações governamentais concretas para combatê-lo. Sendo, 

portanto, considerada como uma doença. Por possuir uma incidência maior 

chegando a atingir uma faixa entre 60 e 70% da população (BRASIL, 2010).  

Como medida de incrementar essa prática o poder público lançou 

Programas que visem à promoção da saúde que são desenvolvidos nas 

unidades de saúde pública dos municípios, tais como: as Unidades Básicas de 

Saúde, as Unidades de Pronto Atendimento, além de outras instituições já 

existentes.  

Todas as pessoas envolvidas em exercício físico regular, seja em um 

esporte, grupo de dança, ou programa de reabilitação cardíaca, o fazem 

porque gostam e/ou porque necessitam. Por outro lado, pode-se ser ativo 

fisicamente sem estar, contudo envolvido em programa com supervisão ou 

treinamento, bastando, para isso, que estejam envolvidos em atividades diárias 

ou de trabalho que demandem níveis razoáveis de atividade física e de gasto 

energético.  

A qualidade de vida segundo Castillón et al (2014) é um conceito que 

representa a percepção individual, refletindo-se na parte física, mental e social . 

Ela é influenciada pelo estilo de vida saudável, sendo que a atividade física 

regular é uma importante variável para que a pessoa possa apresentar um bom 

estilo de vida (VIDMAR et al., 2011).  

Reforçando a idéia de que a prática regular de exercício físico possui 

boa correlação com um nível adequado de qualidade de vida, cientistas 

afirmam que pouca atividade física é associada a outros comportamentos 



 

negativos para a saúde, principalmente num país como o Brasil onde os 

direitos principais a uma vida digna, incluindo espaços públicos de lazer ativo 

fisicamente.  

Para reforçar, Pinto e Andrade (2008) consideram como indivíduo 

inativo aquele que apresenta menos de 500 kcal decorrente da inatividade 

física diárias. Sendo que essa proposição caracteriza o indivíduo como 

sedentário (SARDINHA, MAGALHÃES, 2012).  

Pate, O’Neill e Lobelo (2008) mostram que o comportamento 

sedentário inclui atividades que tenham um gasto energético de 1,0 à 1,5 kcal, 

como dormir, assistir televisão, ficar sentado, deitado, entre outras atividades 

com esse gasto de energia. As atividades físicas de baixa intensidade têm 

características diferentes do comportamento sedentário, envolvendo gasto de 

energia de 1,6 à 2,9 kcal, como por exemplo: caminhar lentamente, estar 

sentado e escrevendo, cozinhar e lavar pratos. 

Há uma diferença conceitual entre inatividade física e o comportamento 

sedentário. Sendo que, a inatividade física é considerada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), pois o normal para um indivíduo adulto não ser 

considerado sedentário ele deve acumular pelo menos 150 minutos de 

atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade física 

vigorosa por semana, com sessões de duração mínima de 10 minutos (WHO, 

2010). 

Gualano e Tinucci (2011), dizem que ser inativo fisicamente é um 

problema da saúde pública da sociedade moderna, visto que 70% da 

população adulta não consegue atingir as recomendações de atividade física. 

Mas como sabemos se uma pessoa é considerada fisicamente ativa ou não? 

Para uma pessoa ser considerada fisicamente ativa, ela precisa atingir os 

níveis aconselhados pela OMS (WHO, 2010), citado anteriormente. 

Já Mielke (2012) afirma que não se pode considerar que como 

sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas regularmente, mas o 

seu dia a dia acaba por lhe proporcionar situações sociais, ambientais e 

culturais, as quais acabam os tornando com comportamento sedentário. Ou 

seja, “Um indivíduo pode ser fisicamente ativo (por exemplo, correr quarenta 



 

minutos todos os dias) e mesmo assim passar uma elevada proporção do seu 

dia sentado, caracterizando um alto comportamento sedentário” (MIELKE, p. 

14, 2012). 

Vale ressaltar que tempo excessivo destinado ao comportamento 

sedentário tem impactado negativamente no que diz respeito à saúde, 

independentemente da pessoa praticar atividade física de intensidade 

moderada  

Assim sendo, finaliza-se com o pensamento de Oehlschlaeger et al. 

(2004, p. 157):   

A prática regular de atividade física apresenta uma relação inversa 
com risco de doenças crônico-degenerativas e tem um efeito positivo 
na qualidade de vida e em outras variáveis psicológicas. Para tanto, 
tem sido dada ênfase à redução do sedentarismo, mediante planos 
de adoção de atividade física regular para melhoria da saúde 
individual e coletiva. 

 

Enfim, conforme se pode observar diante o que foi relatado à prática 

regular de atividade física melhora a qualidade de vida, no que diz respeito à 

ausência de doenças crônicas, uma vez que promove o bem estar físico e 

psicológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PLANO OPERATIVO 

 
 

4. PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO  

 

Sabe-se que para cada intervenção proposta ocorre a necessidade de 

requerer um acompanhamento contínuo das ações planejadas e dos resultados 

proposto no plano operacional, para que os objetivos trabalhados sejam 

efetivados ao longo do tempo.  

SITUAÇÃO 
PROBLEMA  

OBJETIVOS METAS/ PRAZOS 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 
RESPONSÁVEIS 

 Sedentaris
mo de 
pacientes 
com 

sobrepeso. 
 
 
 
 
 

 Identificar 
os 
pacientes 
sedentário
s com 
sobrepeso 
ou 
obesidade. 

 
 

 Estimular a 
prática de 
atividade 
física. 

 
 
 

 Reduzir o 
peso dos 
pacientes. 

 

 Triagem de 
pacientes no 
prazo de 5  
dias. 

 
 

 Observar 
durante as 
aulas o 
desempenho 
físico dos 
alunos/pacien
tes 
selecionados. 

 
 

 Reduzir o 
peso dos 
pacientes no 
período do 
projeto. 

 

 O prazo do 
projeto terá 
duração de 5 
meses, com  
3 aulas 
durante a 
semana, 
sendo cada 
com 60 
minutos de 
duração.   

 Realização 
de reuniões 
entre 
membros da 
equipe. 

 
 

 Avaliação 
física no 
início e final 
da 
intervenção. 

 
 

 Realização 
de aula 
prática com 
os 
pacientes. 

 
 
 

 Sensibilizaç
ão com 
palestras 
sobre 
alimentação 
saudável e 
auto-estima. 

 

 Agentes 
comunitários 
de saúde. 

 
 

 Educadora 
física. 

 
 
 
 

 Nutricionista. 
 
 
 

 

 Psicóloga. 
 
 
 

 Enfermeiro. 
 
 

 Médico. 
 



 

Pois, com a triagem realizada, primeiro passo para a execução do 

plano operacional, se pode comprovar que realmente há indivíduos 

beneficiários da UBS do bairro de Lourdes que apresentam sobrepeso 

decorrente do comportamento sedentário. Assim, destacou-se a importância de 

pelo menos 60% dos frequentadores de ambos os sexos que apresentam 

sobrepeso por conta do sedentarismo a realizarem alguma atividade física 

orientada com profissional habilitado indicado pela UBS.    

Ao final das atividades físicas realizadas, dentre as quais pode-se 

destacar: caminhada, aulas de dança e ginástica localizada, realizadas três 

dias da semana, espera-se receber um  relatório sobre a real situação, dos 

atores utilizados no estudo ao longo de 5 meses. E assim, poder expor os 

dados obtidos em um aulão a ser realizado no final do projeto na Quadra 

Poliesportiva da Escola Patronato Nossa Senhora de Lourdes localizada no 

referido bairro, onde serão destacados os alunos que apresentavam um 

comportamento sedentário e que após a intervenção realizada pela professora 

de educação física e pela nutricionista demonstrarão uma melhoria na 

qualidade de vida sendo que os mesmo terão um acompanhamento 

permanente enquanto não atingirem o objetivo esperado.  

 

5. CONCLUSÃO 
 

Ao realizar este estudo pode-se compreender o quanto é importante a 

relação entre a prática da atividade física e qualidade de vida, principalmente 

em se tratando de pessoas sedentárias com sobrepeso. 

Observou-se ainda que as consequências para quem tem uma vida 

sedentária são muitas dentre elas o desenvolvimento de doenças crônicas, as 

quais acabam acarretando uma redução no nível de qualidade de vida, uma 

vez que se pode constatar essa problemática através da triagem realizada. E 

para que esse quadro seja modificado entende-se que é necessário praticar 

algumas atividades físicas, tais como caminhadas, aulas de ginástica 

localizada e de dança, para elevar esse nível e ao mesmo tempo promover a 

saúde de indivíduos acometidos pelo sedentarismo com sobrepeso, os quais 

frequentam a UBS de Lourdes. Como medida de incrementar as aulas serão 



 

utilizados os seguintes materiais: borrachas, garrafas pet, colchonetes, bastão 

e caixa de som. 

Porém, com a execução do projeto entende-se que se ocorreram 

dificuldades com a conscientização dos indivíduos acerca da importância da 

prática de atividades física, para tanto será realizada uma palestra com 

profissionais habilitados: nutricionista e psicóloga. Nessa perspectiva é preciso 

que se saiba que a motivação desses indivíduos para a prática de atividade 

física é essencial para que se obtenha conhecimento de seu cotidiano e assim 

poder realizar intervenções mais eficientes quanto à melhora da qualidade de 

vida, pois auxilia no controle das mudanças ocorridas pelo processo vital uma 

vez que traz benefícios além da saúde, voltadas para o seu aspecto social e 

psicológico.  
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