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Esta publicação integra uma série de três módulos mais direcionados para os Profissionais de 
Educação Física. A partir do entendimento de que a Educação Física é uma área importante 
para a Atenção Primária à Saúde, serão abordadas as particularidades dos três grupos etários. 
Os títulos dos módulos são: Educação Física: saúde da criança e do adolescente; Educação 
Física: saúde do adulto; e Educação Física: saúde do idoso. 

Nos três módulos relativos à Educação Física, na primeira unidade, aprenderemos abordagens 
e intervenções da equipe de Saúde da Família na atenção à família e à comunidade, 
considerando, especialmente, o Profissional de Educação Física inserido no, atualmente, 
denominado Núcleo Ampliado de Saúde da Família – Atenção Básica (NASF-AB), que 
anteriormente foi intitulado Núcleo de Saúde da Família (NASF). A partir da segunda unidade, 
serão apresentados alguns aspectos relacionados ao modo de vida dessas três faixas etárias, 
por exemplo, a prevalência do sedentarismo, inclusive discutindo as implicações desse atual 
modo de vida sobre a condição de saúde das pessoas. Há também tópicos associados às 
recomendações e orientações de atividades físicas para as três faixas etárias.

A partir desse ponto, vamos tratar especificamente da atenção à saúde da criança e do 
adolescente, objeto de estudo deste caderno. 

Para efeito deste módulo, trabalharemos com os conceitos da Caderneta de Saúde da Criança 
e da Caderneta de Saúde do Adolescente, do Ministério da Saúde, que utilizam o conceito 
de criança como os indivíduos na faixa etária do nascimento aos 10 anos, e do adolescente, 
na faixa dos 10 aos 19 anos. Utilizaremos o conceito de limite superior exclusivo, ou seja, 
até 18 anos, 11 meses, 29 dias e 23 horas. A categoria seguinte, adulto, inicia-se aos 19 anos 
completos. 

Educação Física: atenção à saúde da criança 
e do adolescente

Apresentação 
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Criança Adolescente Adulto jovem

Estatuto da
Criança e do

Adolescente (ECA)

Instituto Brasileiro
de Geografia e

Estatística (IBGE)

Organização
Mundial da

Saúde (OMS) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990, considera criança toda pessoa 
humana na faixa etária de até 12 anos incompletos, e adolescen-
tes os indivíduos entre os 12 e 18 anos. Considera-se como pré-a-
dolescência a fase de 10 aos 12 anos. As pessoas de 18 a 25 anos 
podem ser denominadas adultos jovens. Em casos expressos em 
lei, o ECA é aplicado excepcionalmente a pessoas até os 21 anos.

Disponível em:
ECA: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_-
crianca_adolescente_3ed.pdf

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) − que tem o 
site IBGEteen − não estabelece um conceito, mas destaca como 
adolescente o grupo de 13 a 19 anos de idade, em razão de sua 
importância social e cultural no conjunto da sociedade.

Disponível em:
IBGEteen: https://teen.ibge.gov.br/

“O Ministério da Saúde segue a convenção elaborada pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) que delimita o período entre 10 e 19 
anos, 11 meses e 29 dias de idade como adolescência, e o situado 
entre 15 e 24 anos como juventude. Há, portanto, uma interseção 
entre a segunda metade da adolescência e os primeiros anos da 
juventude. Adota ainda o termo “pessoas jovens” para se referir ao 
conjunto de adolescentes e jovens, ou seja, à abrangente faixa 
compreendida entre 10 e 24 anos.” 

Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescen-
tes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacion
ais_atencao_saude_adolescentes_jovens_promocao_saude.pdf 
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Embora diferenças nos conceitos possam causar estranheza e alguma dificuldade nos 
momentos de organização das ações na área da saúde e nas atividades da Educação Física, 
o importante é compreender que as crianças e os adolescentes ainda necessitam de muito 
amparo, em razão de suas vulnerabilidades aos determinantes e condicionantes sociais. 

Sendo assim, você será convidado a escrever e a discutir sobre o impacto das atividades 
físicas e das práticas corporais na saúde da criança e do adolescente ao ter como cenário as 
transformações que estão ocorrendo em nossa sociedade e em nosso modo de vida. 

Para discutir esses temas, este módulo foi dividido em quatro unidades: 

Unidade 1 – Responsabilidades do Profissional de Educação Física na Estratégia Saúde da 
Família; 
Unidade 2 – Sedentarismo; 
Unidade 3 – Determinantes e Condicionantes da Saúde de crianças e adolescentes; 
Unidade 4 – Orientações e recomendações para a prática de atividade física por crianças e 
adolescentes. 

Para o bom aproveitamento dos conteúdos apresentados no módulo, é importante você 
realizar todas as atividades propostas, encaminhando-as, como solicitadas no cronograma 
de atividades, para discussão das dúvidas com o tutor; você deverá também aproveitar a 
oportunidade de aprofundar no fórum do módulo algumas temáticas relacionadas aos temas 
abordados. Espera-se que você, juntamente com seus colegas, compreenda o cenário e os 
desafios apresentados no processo de estimular, orientar e prescrever práticas corporais e 
atividades físicas para as crianças e os adolescentes. 

Objetiva-se, com este módulo, que você seja capaz de:

• conhecer as principais responsabilidades de um Profissional de Educação Física na 
Estratégia Saúde da Família:  

• conhecer os aspectos teóricos do sedentarismo e analisar esta condição no contexto 
social e nas práticas corporais e atividades físicas das crianças e dos adolescentes;   

• discutir os determinantes e os condicionantes de saúde, influenciáveis por estímulo, 
orientação e prescrição de práticas corporais e atividades físicas no âmbito familiar e 
comunitário;  

• compreender a importância das práticas corporais e atividades físicas regulares na vida 
das crianças e dos adolescentes;  

• discutir a aplicação das orientações e das recomendações de práticas corporais e 
atividades físicas a grupos de crianças e adolescentes usuários do nosso sistema de 
saúde;  

• compreender os atuais desafios que estão estabelecidos no processo de estimular, 
orientar e prescrever práticas corporais e atividades físicas na promoção e na prevenção 
em saúde para este subgrupo populacional. 
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Sabemos da importância de hábitos saudáveis para a qualidade de vida das pessoas, como 
também da relevância do prolongamento dos efeitos dos hábitos saudáveis adquiridos na 
infância, na fase adulta e na terceira idade. 

Temos batalhas pela frente: a obesidade – um mal deste século; o uso de drogas ilícitas e 
estimulantes – outro mal que assola a sociedade brasileira; a violência – com aumento dos 
comportamentos sociais agressivos, crescentes e devastadores a que assistimos no Brasil; a 
gravidez precoce; entre outras lutas. 

Ações interdisciplinares de promoção da saúde e prevenção de doenças podem ajudar na 
construção de uma nova sociedade, inclusiva, valorizando o binômio Educação e Saúde, no 
qual a Educação Física tem um papel preponderante.

Vamos lá, pessoal! Muito ânimo, disposição e interesse, porque temos muito com que 
contribuir para a formação de modos de vida saudáveis dos brasileiros, e, como já sabemos, 
tudo se inicia na infância e adolescência.



Unidade 1
Responsabilidades do Profissional 
de Educação Física na Estratégia 
Saúde da Família
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Nesta Unidade 1, vamos abordar a inserção do Profissional de Educação Física na Estratégia 
Saúde da Família, bem como as responsabilidades que lhe são atribuídas, no dia a dia de 
atuação. 

Como esta Unidade é comum aos três módulos relativos à Educação Física, se você já teve 
oportunidade de estudá-la em outro módulo, faça uma leitura dinâmica dela. Leia novamente 
os quadros.

Vamos conhecer ou relembrar alguns conceitos importantes para o nosso trabalho.

GLOSSÁRIO

Atividade física (AF): é entendida como qualquer movimento corporal que é produzido pela contração da 
musculatura esquelética e que aumenta o gasto de energia (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 
2009). São exemplos de atividades físicas: tomar banho, dirigir, pintar, tocar um instrumento, andar, 
brincar, passear, fazer compras, trabalhar, dançar, jogar, varrer, jardinar e praticar exercícios físicos.

Autonomia: é a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver 
diariamente, de acordo com suas próprias regras e preferências (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 
SAÚDE, 2005).

Conceito de saúde: entende-se que saúde é um meio, um recurso para a vida das pessoas, não o objetivo 
da vida (FARIA et al., 2017).

Dependência: significa não ser capaz de realizar as atividades cotidianas sem a ajuda de outra pessoa 
(BRASIL, 2006b).

Responsabilidades do Profissional de 
Educação Física na Estratégia Saúde da 
Família

 Unidade 1
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Envelhecimento ativo: envelhecimento ativo é o processo de otimização de oportunidades para a saúde, 
participação e segurança, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida quando as pessoas envelhecem.

É um termo utilizado para transmitir uma mensagem mais abrangente do que “envelhecimento saudável” 
e reconhecer outros fatores, além de cuidados de saúde que afetam o modo como os indivíduos e as 
populações envelhecem (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2005).

Envelhecimento: a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define envelhecimento como “um 
processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patogênico, de deterioração de 
um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne 
menos capaz de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de 
morte” (BRASIL, 2006b).

Exercício físico: é uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva para aumentar ou manter 
um ou mais componentes da aptidão física, que é definida operacionalmente como o estado de bem-
estar com baixo risco de problemas prematuros de saúde e disposição (energy) para participar de uma 
variedade de atividades físicas (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2009).

Independência: significa ser capaz de realizar as atividades sem a ajuda de outra pessoa. De maneira 
similar, a Organização Mundial da Saúde entende como a capacidade de viver independentemente na 
comunidade, sem ou com pouca ajuda de outra pessoa (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 
2005).

Práticas corporais: são práticas que estimulam a interação mente-corpo, proporcionam ao participante 
mais consciência da sua integralidade como ser humano, levando à melhoria da qualidade de saúde e de 
vida, atuando na promoção à saúde, na prevenção e como auxílio no tratamento de doenças e contribuindo 
também para a humanização dos serviços de saúde (BRASIL, 2010a).

Promoção da Saúde: é concebida como a soma das ações da população, dos serviços de saúde, das 
autoridades sanitárias e de outros setores sociais e produtivos, voltados para o desenvolvimento 
de melhores condições de saúde individual e coletiva. Portanto, promoção da saúde “é o processo de 
capacitação das pessoas para aumentar seu controle sobre como melhorar a sua saúde” (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 1986).

Qualidade de vida: qualidade de vida é um construto psicológico que tem sido comumente definido 
como uma decisão/julgamento consciente da satisfação que um indivíduo tem em relação à sua própria 
vida (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2009).

Sedentarismo: é definido como a maneira de viver ou estilo de vida que requer uma atividade física 
mínima e que incentiva a inatividade por meio de decisões específicas e barreiras estruturais e/ou 
financeiras (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2009).

Senescência: compreende o envelhecimento como um processo natural de diminuição progressiva da 
reserva funcional dos indivíduos, o que, em condições normais, não costuma provocar qualquer problema 
(BRASIL, 2006b).

Senilidade: é entendida como envelhecimento em condições de sobrecarga, por exemplo, doenças, 
acidentes e estresse emocional, que pode ocasionar uma condição patogênica que requeira assistência 
(BRASIL, 2006b).

Taxa de natalidade: número de pessoas que nascem, por 1.000 habitantes, durante 1 ano. (VASCONCELOS; 
GOMES, 2012)

Taxa de fecundidade: número médio de filhos que uma mulher teria ao final de sua idade reprodutiva. 
(VASCONCELOS; GOMES, 2012)

Taxa de mortalidade: número de pessoas que morrem, por 1.000 habitantes, durante 1 ano. 
(VASCONCELOS; GOMES, 2012)
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As lutas dos trabalhadores da saúde e dos usuários por um modelo assistencial digno e justo 
para os brasileiros possibilitaram ao Ministério da Saúde estabelecer a Atenção Primária à 
Saúde (APS), também denominada Atenção Básica à Saúde (ABS), como eixo estruturante do 
atual modelo assistencial e, dessa forma, reorientar suas estratégias para o Sistema Único 
de Saúde (SUS). A Saúde da Família foi definida como o eixo reorientador do sistema, pelo 
entendimento de que a complexidade necessária para se cuidar da saúde humana exige 
trabalho em equipe e pelo fato de que o indivíduo não pode ser visto como elemento isolado 
do ambiente familiar e comunitário. 

Essa mudança de lógica promove a aproximação entre as equipes dos trabalhadores da 
saúde e as famílias de uma área geográfica delimitada, o que possibilita melhor compreensão 
das dificuldades e potencialidades humanas e ambientais existentes no território, mais 
participação e corresponsabilização da comunidade no processo e, consequentemente, mais 
efetividade na solução dos problemas. 

O avanço de tal envergadura na visão política do modelo assistencial brasileiro gerou expressiva 
mudança no processo de trabalho dos profissionais e das equipes, pela possibilidade de 
reorganização das intervenções e ações. 

Saúde da Família: a inserção do 
Profissional de Educação Física na 
Estratégia Saúde da Família

1Seção

PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único. A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica – AB 
e Atenção Primária à Saúde – APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a 
associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.
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Art. 2º A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 
envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado 
e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território 
definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Desde a implantação das equipes de Saúde da Família, as orientações estiveram sempre 
voltadas para o cadastramento das famílias residentes no território da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) e a composição de uma equipe mínima, constituída por um médico, um enfermeiro, um 
técnico ou um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Entretanto, era de 
fundamental importância contar com outros profissionais de saúde atuando junto às equipes 
de Saúde da Família para contribuir na solução dos problemas que a população apresentava. 
Essa é uma tarefa árdua para os municípios, principalmente os de pequeno porte e com 
condições socioeconômicas deficitárias, o que não lhes possibilita ter atrativos financeiros 
para agregar, no serviço de saúde, diferentes profissionais de saúde, mesmo sabendo da 
contribuição destes para a melhora da qualidade de assistência ofertada à população. 

O Ministério da Saúde, em 2008, criou o Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), com a intenção de 
fortalecer a equipe de Saúde da Família como movimento 
de reorientação do modelo de atenção em nosso país, 
possibilitando a agregação de outros profissionais de saúde 
na Atenção Básica. 

A proposta do NASF teve, historicamente, como objetivo ampliar a abrangência e o escopo 
das ações de atenção básica e melhorar a qualidade e a resolutividade da atenção à saúde. 
Contudo, ressalta-se aqui que o NASF nunca foi planejado para ser a porta de entrada do 
sistema de saúde brasileiro (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2017b). 

Recentemente, o Ministério da Saúde decidiu pela revisão das diretrizes e da organização da 
Atenção Básica, propondo que as equipes multiprofissionais, a partir da publicação da Portaria 
nº 2.436, fossem também apoio não só das equipes de Saúde da Família, mas, também, das 
equipes de Atenção Básica. Essa mudança ocasionou a mudança da denominação do NASF 
para Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB).

O Ministério aponta, nessa nova Portaria, que todos os estabelecimentos que prestam serviços 
e ações de Atenção Básica ao SUS são considerados possíveis locais de educação, formação de 
recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS) (BRASIL, 2017b).
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POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA - São Princípios e Diretrizes do SUS e da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem operacionalizados na Atenção Básica (BRASIL, 2017b):

PARA SABER MAIS!!! NASF-AB

Para saber mais sobre o NASF- AB (BRASIL, 2017b), acesse o site:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Cabe às secretarias estaduais de saúde assessorar os municípios na definição dos territórios 
e na vinculação dos NASF-AB às equipes da Atenção Básica à Saúde (ABS) e Saúde da Família 
(SF); acompanhar e monitorar o desenvolvimento das ações dos NASF-AB; assessorar e realizar 
avaliação, assim como acompanhar a organização da prática e do funcionamento dos núcleos.  

Destaca-se que as equipes de Saúde da Família e Atenção Básica devem atender uma 
população adscrita, com alvo de atendimento de 2.000 a 3.500 pessoas, ou seja, um grupo 
populacional localizado dentro do seu território de responsabilidade. Entretanto, além dessa 
faixa alvo de atendimento, pode haver outro redimensionamento do grupo populacional a ser 
atendido, uma vez que sejam avaliados os riscos e as vulnerabilidades de grupos específicos. 
Entre as especificidades de formação das equipes de Saúde da Família estão, por exemplo, as 
equipes para atender a população ribeirinha da Amazônia Legal e a Pantaneira. Os NASF-AB 
permaneceram com a formação estabelecida até 2012: NASF 1, NASF 2 e NASF 3. 

PARA SABER MAIS!!! 

Para saber mais sobre as formações do NASF, consulte a Portaria GM/MS n. 3.124, de 28 de 
dezembro de 2012, que “Redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

I – Princípios:
a) Universalidade
b) Equidade
c) Integralidade

II – Diretrizes:
a) Regionalização e hierarquização
b) Territorialização
c) População adscrita
d) Cuidado centrado na pessoa
e) Resolutividade
f) Longitudinalidade do cuidado
g) Coordenação do cuidado
h) Ordenação da rede
i) Participação da comunidade
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EQUIPE DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA 
(BRASIL, 2017b) – COMPETÊNCIAS: 

a. participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na atenção básica a que 
estão vinculadas;

b. contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por 
intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de 
intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto em 
sanitários;

c. realizar discussão de casos, atendimento individual compartilhado, interconsulta, 
construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no 
território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida e da coletividade, 
ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de 
trabalho das equipes, dentre outros, no território.

A definição das categorias profissionais a serem organizadas para uma área adscrita é 
responsabilidade do gestor local, devendo ser escolhidas de acordo com as necessidades do 
território. Entre os profissionais que podem compor as equipes dos NASF-AB estão: Médico 
Acupunturista; Assistente Social; Profissional de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 
Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico 
Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico 
Internista (clínica médica); Médico do Trabalho; Médico Veterinário; profissional com 
formação em arte e educação (arte educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, 
profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva, ou 
graduado diretamente em uma dessas áreas, conforme normativa vigente. 

Considerando os objetivos e as características do NASF-AB, inúmeras ações podem ser 
desenvolvidas, na perspectiva de transpor a lógica fragmentada da atenção à saúde, para a 
construção de redes de atenção e cuidado, de forma corresponsabilizada com as equipes de 
SF, AB e os usuários e suas famílias.

Família (NASF) Modalidades 1 e 2 às Equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica 
para populações específicas, cria a Modalidade NASF 3, e dá outras providências”. 

Confira no site:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt3124_28_12_2012.html>.
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Analisando essas áreas estratégicas, é fácil entender por que a equipe do NASF-AB necessita 
apresentar um perfil multiprofissional, pois somente uma equipe estrategicamente bem 
definida pode alcançar, de maneira satisfatória, os objetivos definidos para todas essas áreas. 
Assim, a inclusão dos Profissionais de Educação Física às equipes dos NASF-AB fortalece e 
amplia todas as possíveis intervenções dessas equipes.

O Ministério da Saúde, em 2010, indicou as seguintes áreas:

1. Saúde da criança/do adolescente e jovem; 
2. Saúde mental;
3. Reabilitação/saúde integral da pessoa idosa;
4. Alimentação e nutrição;
5. Serviço social;
6. Saúde da mulher;
7. Assistência farmacêutica;
8. Práticas corporais/atividade física;
9. Práticas integrativas e complementares.

 

ATIVIDADE 1

Descreva o funcionamento do NASF no qual você está inserido. Como são feitas as intervenções 
do Profissional de Educação Física? 

Se você não estiver inserido no NASF, descreva o projeto no qual você participa e de que maneira 
o Profissional de Educação Física atua. Que relação teria com a estratégia Saúde da Família? 

Registre, por escrito, sua opinião. Consulte, no cronograma da disciplina, outros 
encaminhamentos solicitados para essa atividade.
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Para uma contextualização adequada das responsabilidades do Profissional de Educação 
Física no NASF-AB, é fundamental ter clareza sobre o que é o NASF criado em 2008. Para uma 
caracterização ampla e precisa, as informações fornecidas pelo Caderno de Atenção Básica nº 
39 (BRASIL, 2014, p. 18) sobre o que é o NASF são apresentadas a seguir.  

Responsabilidades do Profissional de 
Educação Física no Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família e Atenção Básica 
(NASF-AB)

 

O QUE É O NASF

“É uma equipe formada por diferentes profissões e/ou especialidades. 

Constitui-se como apoio especializado na própria Atenção Básica, mas não é ambulatório de 
especialidades ou serviço hospitalar.

Recebe a demanda por negociação e discussão compartilhada com as equipes que apoia, e não 
por meio de encaminhamentos impessoais. 

Deve estar disponível para dar suporte em situações programadas e 
também imprevistas. 

Possui disponibilidade, no conjunto de atividades que desenvolve, 
para realização de atividades com as equipes, bem como para 
atividades assistenciais diretas aos usuários (com indicações, 
critérios e fluxos pactuados com as equipes e com a gestão). 

Realiza ações compartilhadas com as equipes de Saúde da Família, o que não significa, 
necessariamente, estarem juntas no mesmo espaço/tempo em todas as ações. 

Ajuda as equipes a evitar ou qualificar os encaminhamentos realizados para outros pontos de 
atenção. 

Ajuda a aumentar a capacidade de cuidado das equipes de Atenção Básica, agrega novas ofertas 
de cuidado nas UBS e auxilia a articulação com outros pontos de atenção da rede. 

2Seção
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Partindo das informações anteriores sobre o NASF e da perspectiva atual de ampliação do 
mesmo para NASF-AB, é possível perceber que as áreas estratégicas associadas ao NASF-AB 
não se remetem à atuação específica e exclusiva de uma categoria profissional. Dessa forma, 
o processo de trabalho será caracterizado fortemente por ações compartilhadas, visando 
a uma intervenção interdisciplinar. Exemplificando: a área de práticas corporais/atividade 
física (PCAF), embora seja específica para o Profissional de Educação Física, demanda ações 
que podem ser desempenhadas por outros integrantes da equipe do NASF-AB, da mesma 
maneira que o Profissional de Educação Física deve participar de ações de outras categorias 
profissionais.

O Quadro 1 apresenta as atribuições comuns a todos os integrantes da equipe (BRASIL, 2010a, 
p. 23).
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Quadro 1 - Atribuições comuns aos diversos membros da equipe

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2010a.

Identificar ações práticas
Identificar, em conjunto com as equipes de Saúde 
da Família (SF) e a comunidade, as atividades, as 
ações e as práticas a serem adotadas em cada 
uma das áreas cobertas.

Identificar público alvo
Identificar, em conjunto com as equipes de SF 
e a comunidade, o público prioritário em cada 
uma das ações. 

Atuar de forma integrada e planejada
Atuar, de forma integrada e planejada, nas 
atividades desenvolvidas pelas equipes de SF e 
de Internação Domiciliar, quando estas existirem, 
acompanhando e atendendo a casos, de acordo 
com os critérios previamente estabelecidos.

Acolher e Humanizar
Acolher os usuários e humanizar a atenção.

Desenvolver
Desenvolver coletivamente, com vistas à 
intersetorialidade, ações que se integrem a outras 
políticas sociais, como educação, esporte, cultura, 
trabalho, lazer, entre outras.

Promover gestão Integrada
Promover a gestão integrada e a participação dos 
usuários nas decisões, por meio de organização 
participativa com os conselhos locais e/ou 
municipais de saúde. 

Elaborar estratégias de comunicação
Elaborar estratégias de comunicação para 
divulgação e sensibilização das atividades 
dos NASF - AB, por meio de cartazes, jornais, 
informativos, faixas, fôlderes e outros 
veículos de informação. 

Avaliar desenvolvimento e implementação 
das ações
Avaliar, em conjunto com as equipes de SF e 
os conselhos de saúde, o desenvolvimento e a 
implementação das ações e a medida de seu 
impacto sobre a situação de saúde, por meio de 
indicadores previamente estabelecidos.

Elaborar e divulgar: material educativo
Elaborar e divulgar material educativo e 
informativo nas áreas de atenção dos NASF.

Elaborar projetos terapêuticos
Elaborar projetos terapêuticos, por meio de 
discussões periódicas que permitam a apropriação 
coletiva pelas equipes de SF e os NASF - AB, 
do acompanhamento dos usuários, realizando 
ações multiprofissionais e transdisciplinares, 
desenvolvendo a responsabilidade compartilhada.

Núcleo Ampliado 
de Saúde da Família 

e Atenção Básica 
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Para além das atribuições gerais à equipe do NASF-AB, algumas diretrizes específicas ao 
Profissional de Educação Física foram apresentadas pelo Ministério da Saúde em 2010 
e sumarizadas no Caderno de Atenção Básica nº 27: Diretrizes do NASF. Essas diretrizes, 
relacionadas ao conhecimento nuclear do Profissional de Educação Física, não devem ser 
interpretadas, entretanto, como únicas e exclusivas desse profissional, mas sim como resultado 
da interação com todos os outros profissionais. O Quadro 2 mostra, detalhadamente, essas 
diretrizes para o Profissional de Educação Física (BRASIL, 2010a, p. 128 - 129).

Quadro 2 - Práticas Corporais/Atividade Física (PCAF): diretrizes para atuação profissional

1. Fortalecer e promover o direito constitucional ao lazer. 

2. Desenvolver ações que promovam a inclusão social e que tenham a intergeracionalidade, a integralidade 
do sujeito, o cuidado integral e a abrangência dos ciclos da vida como princípios de organização e fomento 
das práticas corporais/atividade física. 

3. Desenvolver, junto à equipe de SF, ações intersetoriais pautadas nas demandas da comunidade. 

4. Favorecer o trabalho interdisciplinar amplo e coletivo como expressão da apropriação conjunta dos 
instrumentos, espaços e aspectos estruturantes da produção da saúde e como estratégia de solução de 
problemas, reforçando os pressupostos do apoio matricial. 

5. Favorecer, no processo de trabalho em equipe, a organização das práticas de saúde na APS, na 
perspectiva da prevenção, da promoção, do tratamento e da reabilitação. 

6. Divulgar informações que possam contribuir para adoção de modos de vida saudáveis por seção da 
comunidade. 

7. Desenvolver ações de educação em saúde reconhecendo o protagonismo dos sujeitos na produção e 
apreensão do conhecimento e a importância desse último como ferramenta para produção da vida. 

8. Valorizar a produção cultural local como expressão da identidade comunitária, de reafirmação do 
direito e da possibilidade de criação de novas formas de expressão e resistência sociais. 

9. Primar por intervenções que favoreçam a coletividade mais que os indivíduos sem excluir a abordagem 
individual. 

10. Conhecer o território na perspectiva de suas nuanças sociopolíticas e dos equipamentos que possam 
ser potencialmente trabalhados para o fomento das práticas corporais/atividade física.

11. Construir e participar do acompanhamento e da avaliação dos resultados das intervenções.

12. Fortalecer o controle social na saúde e a organização comunitária como princípios de participação 
política nas decisões afetas à comunidade ou população local.

Fonte: BRASIL, 2010a.
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Partindo das atribuições comuns aos integrantes das equipes, verifica-se o objetivo comum a 
todos os profissionais da Atenção Básica de contribuir para a construção de redes de atenção 
e cuidado, de forma corresponsabilizada. Contudo, sabemos que essa situação, desejável, 
não acontecerá de forma espontânea e natural. É provável que dificuldades relacionadas 
à “inércia” no trabalho (“cultura institucional vigente”) se façam presentes. Assim, muitas 
vezes, os indivíduos ou grupos não conseguem romper, imediatamente, com a força da 
cultura institucional. Por isso, é necessário que os profissionais do NASF-AB assumam suas 
responsabilidades em regime de cogestão com todos os membros das equipes de Saúde da 
Família e sob a coordenação do gestor local, para os processos de constante construção do 
Sistema Único de Saúde.

PARA SABER MAIS !!!

Considerando o contexto atual das políticas públicas de Educação e Saúde, o Conselho Federal de 
Educação Física (AZEVEDO et al., 2017) publicou um documento intitulado “Recomendações sobre 
condutas e procedimentos do Profissional de Educação Física na atenção básica à saúde”. 
Este documento promove a abertura de um diálogo entre os profissionais da área. 

O documento está disponível em: 
<http://www.listasconfef.org.br/arquivos/Livro_Recomendacoes.pdf>.

PARA SABER MAIS – VERSÃO 2017 DA PNAB

Recomendamos que você veja, especialmente, a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: 
Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Verifique sua existência na unidade de saúde: se não estiver disponível, imprima dois volumes, um 
para seus colegas do NASF, na unidade, e outro para sua consulta e biblioteca.
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Esta Unidade 1, constituinte dos três módulos – Educação Física: atenção à saúde da criança 
e do adolescente; Educação Física: atenção à saúde do adulto; e Educação Física: atenção à 
saúde do idoso – esteve focada na perspectiva do trabalho do Profissional de Educação Física 
como membro do Núcleo Ampliado de Saúde da Família na Atenção Básica à Saúde. 

O objetivo educacional que lhe propusemos é que, ao final do módulo, você fosse capaz de 
analisar as principais responsabilidades advindas da inserção do Profissional de Educação 
Física na Estratégia Saúde da Família, especialmente no Núcleo Ampliado de Saúde da Família 
– Atenção Básica (NASF-AB). Cabe-lhe refletir se esse objetivo foi cumprido, embora você 
possa retomá-lo a qualquer momento por meio da releitura da Unidade.

A seguir, apresentamos – para complementar o estudo da atenção à saúde da criança e do 
adolescente – a Unidade 2: Sedentarismo, a Unidade 3: Determinantes e condicionantes da 
saúde de crianças e adolescentes, e a Unidade 4: Orientações e recomendações para a prática 
de atividade física por crianças e adolescentes.

Responsabilidades do Profissional de 
Educação Física na Estratégia Saúde da 
Família

Concluindo



Unidade 2
Sedentarismo



26

Nesta unidade, destacaremos as ameaças representadas pelo sedentarismo e a importância 
do desenvolvimento de estratégias para combater esse fenômeno crescente, que se alastra 
na sociedade contemporânea. 

Refletiremos sobre a importância da formação de hábitos que são necessários para uma vida 
mental e fisicamente ativa. 

Discutiremos, ainda, como os profissionais de Educação Física podem intervir nesse cenário 
de maneira significativa e eficiente, nomeadamente junto às famílias. 

Para facilitar a leitura, esta unidade está organizada em duas seções: 

Seção 1: Ameaças representadas pelo sedentarismo; 
Seção 2: Estatísticas sobre a inatividade física.

Após o término desta unidade, você deverá ser capaz de: 

• compreender os riscos do sedentarismo no desenvolvimento das crianças e dos 
adolescentes; 

• listar as ameaças da inatividade física considerando o contexto social e cultural em que 
as crianças e os adolescentes estão inseridos.

Agora que já lhe apresentamos o que vamos estudar, sugerimos que, no decorrer desta 
unidade, você reflita também, junto com sua equipe de trabalho, sobre a importância de se 
desenvolver um plano de ação no contexto da Atenção Primária à Saúde, que seja capaz de 
integrar as crianças, os adolescentes, as famílias e as escolas, tendo como objetivo a promoção 
do aumento dos níveis de atividade física de crianças e adolescentes. 

Lembre-se de que você é um agente transformador.

Sedentarismo

 Unidade 2
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Desde a década de 1980, a comunidade científica tem alertado exaustivamente as populações 

Ameaças representadas pelo 
sedentarismo 

de todo o mundo sobre a redução dos níveis de atividade física que 
vêm ocorrendo nas diversas sociedades. Esse fenômeno ocorre 
independentemente do gênero, da raça, da idade, da classe econômica 
e tem sido associado aos fatores culturais, comportamentais e 
ambientais advindos das mudanças no modo de vida das sociedades 
contemporâneas.

O modo de vida sedentário que assistimos ao redor do planeta é ainda 
mais preocupante devido ao acelerado processo de urbanização 
que continua a ocorrer em todos os continentes, a mecanização e 
automação dos equipamentos, o expressivo aumento do uso de 
transportes motorizados, a extensa especulação imobiliária, o 
crescimento da violência em algumas partes do mundo, entre outros 
fatores. Todas essas alterações no modo de vida da população mundial 
têm determinado intensas restrições às práticas de atividades físicas.

 

GLOSSÁRIO

Comportamento sedentário: termo utilizado para definir atividades que têm gasto energético 
igual ou inferior a 1,5 equivalentes metabólicos (METs), consideradas como atividades que 
demandam gasto energético de repouso. São exemplos dessas atividades: tempo sentado, 
quando se assiste à televisão, joga video game, usa o computador, o smartphone, o tablet, assiste 
a aulas, estuda ou trabalha em uma mesa (HALLAL, 2012).

Sedentarismo: é definido como a maneira de viver ou estilo de vida que requer uma atividade 
física mínima e que incentiva a inatividade por meio de decisões específicas e barreiras 
estruturais e/ou financeiras (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2009).

1Seção
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Os níveis de sedentarismo identificados nas diferentes sociedades são alarmantes e as 
consequências desta maneira inativa de se viver, pela decorrência, principalmente, de níveis 
mínimos de práticas de atividade física, têm causado o aumento de algumas doenças, como 
as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT). 

Já se identificou cientificamente que níveis insuficientes de atividade física é um fator que 
está entre os 10 principais fatores de risco para a mortalidade global. A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) previu, no ano de 2013, que 36 milhões de pessoas morreriam naquele ano 
em decorrência das DCNT, o que representaria 63% das mortes no mundo. 

Desses óbitos, a organização projetou ainda que 48% deles ocorreriam em decorrência das 
doenças cardiovasculares, 12% de doenças respiratórias e 3,5% por diabetes. Também previu, 
dentro dessas estimativas, que as taxas de óbitos, em 2030, aumentarão em consequência 
do número de mortes que ocorrerão por DCNT, podendo chegar até a 55 milhões de pessoas 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013).

PARA SABER MAIS!!!

DCNT é a sigla que se refere às Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Segundo o Ministério da 
Saúde, “as DCNT são multifatoriais, ou seja, determinadas por diversos fatores, sejam eles sociais 
ou individuais. Elas se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração” (BRASIL, 2018f).

As DCNT possuem quatro fatores de risco em comum (tabagismo, atividade física insuficiente, 
alimentação não saudável e uso nocivo do álcool). Dentre as DCNT têm-se: doenças cardiovasculares, 
doenças respiratórias crônicas, diabetes mellitus e neoplasias. 

Para saber mais, acesse o link: http://portalms.saude.gov.br/noticias/43036-sobre-a-vigilancia-de-
dcnt.
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A prática de atividade física regular 
está associada à redução dos níveis de 
mortalidade por proporcionar melhorias 
no condicionamento físico geral. Quando 
se compararam adultos que praticavam 
atividade física em níveis recomendados 
com adultos com níveis de atividade 
física insuficientes, verificou-se o risco 
de mortalidade aumentado de 20 a 
30% nesta faixa etária (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2014a).  

Recomenda-se, para os adultos de 18 a 64 anos, a prática de 150 minutos de atividade física 
de intensidade moderada por semana ou 75 minutos de atividades vigorosas, ou ainda uma 
combinação de atividades físicas moderadas e vigorosas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2018a).

 

GLOSSÁRIO

Atividade física: é entendida como qualquer movimento corporal que é produzido pela 
contração da musculatura esquelética e que aumenta o gasto de energia (AMERICAN COLLEGE 
OF SPORTS MEDICINE, 2009). São exemplos de atividades físicas: tomar banho, dirigir, pintar, 
tocar um instrumento, andar, brincar, passear, fazer compras, trabalhar, dançar, jogar, varrer, 
jardinar e praticar exercícios físicos.

Exercício físico: é uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva para aumentar ou 
manter um ou mais componentes da aptidão física, que é definida operacionalmente como o 
estado de bem-estar com baixo risco de problemas prematuros de saúde e disposição (energy) 
para participar de uma variedade de atividades físicas (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS 
MEDICINE, 2009).

No entanto, as mudanças de comportamento advindas da sociedade hodierna têm também 
afetado as crianças e os adolescentes no que diz respeito à redução dos níveis de atividade 
física e ao incentivo ao comportamento sedentário.

Sendo assim, para conseguirmos, em um futuro próximo, uma população adulta e idosa 
saudável no Brasil, será necessário investirmos, como profissionais, na formação do hábito da 
prática diária de atividade física entre as crianças e os adolescentes. 
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Crianças e adolescentes que seguem as recomendações de práticas de atividade física diárias 
conseguem a melhoria da condição cardiorrespiratória, da resistência muscular e o ganho de 
força. A atividade física regular contribui ainda, nessa faixa etária, para a redução da gordura 
corporal, para a melhoria tanto do perfil cardiovascular como do metabólico, para a saúde 
óssea, assim como para a redução dos sintomas de ansiedade e depressão (WHO, 2014a).

Para além dos benefícios físicos da atividade física, Bento (2017, p. 51 e 54) afirma que 

“na sua instrumentalidade para o cultivo e a educação da saúde, o desporto 
afirma e consolida a utilidade ao trazer, ao primeiro plano, a quietude, a 
satisfação e a gratificação decorrentes da supressão da dor e do desassossego 
imanentes à doença. [...] No desporto abre-se ao sujeito a vivência do jogo, 
da competição, do rendimento, do risco, da configuração, da comunicação 
e cooperação, da comunidade e do grupo, da convivialidade, da intimidade 
e da sociabilidade. Ele emerge de um campo absolutamente constitutivo 
da essência humana: a necessidade fundamental de agir e se movimentar, 
envolvendo a totalidade do homem (intelecto, emoções, sensações e 
motricidade) de um modo único e insubstituível. Isto é, o domínio cultural do 
desporto é um correlato objetivo para uma categoria constitutiva da essência 
humana: a do homem ativo e atuante”.

VOCÊ SABIA?

A Organização Mundial da Saúde recomenda, para as crianças e os adolescentes de idade entre 5 
a 17 anos, a prática diária de 60 minutos de atividade física de intensidade moderada ou vigorosa, 
além de atividades de fortalecimento muscular pelo menos três vezes por semana. 
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Como mencionado anteriormente, se esses comportamentos forem incentivados desde a 
infância e adolescência, podem se tornar hábitos para uma vida adulta saudável e uma velhice 
com boa qualidade de vida.

A promoção de 
comportamentos e de 
hábitos de vida saudáveis, 
nomeadamente da prática de 
atividades físicas, colabora 
com mudanças positivas no 
modo de vida da população, 
indiferentemente da faixa 
etária.

A meninada de Curupira, cidade onde mora Pedro, está alvoroçada. Todos querem ir à sua casa.  
Aliás, ele nem sai mais de casa. O motivo: Pedro ganhou um video game; foi presente da cartinha 
do Papai Noel dos Correios, uma festa só. Consequência: o tempo em frente à televisão aumentou. A 
saúde do Pedro parece que começa a ser ameaçada, concorda?

A Figura 1 apresenta as caracterizações do sedentarismo e da atividade física.
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Comportamento 
Sedentário

Equivalente 
Metabólico < 1 - 1,5 < 3 MET’s 3 - 6  MET’s > 6  MET’s

Sedentário

Tempo sentado catego-
rizado em discricioná-
rio (tempo sentado em 

atividade de lazer, 
como uso de TV e com-
putador) e não discri-

cionário (tempo senta-
do em atividades de 
trabalho e escolar).

Longos períodos deste 
comportamento estão 

relacionados com 
danos para a saúde.

A falta da prática de 
atividade física regular 
está relacionada com 

efeitos deletérios sobre 
a saúde

Benefícios associados à 
saúde física e mental, 

sendo um compenemte 
importante de um 

estilo de vida saudável

Não cumprimento de 
diretrizes de saúde 

pública para os níveis 
recomendados de 

atividade física.

Segue as recomenda-
ções de intesidade e 

frequência da prática 
de atividades físicas, 
tanto no lazer, nas 

atividades domésticas, 
no trabalho, ou no 

meio de transporte.

Insuficientemente
Ativo

Fisicamente 
Ativo

Nomenclatura

Características

Resultados

Atividade Física

Figura 1 - Organograma e definição operacional para os constructos comportamento 
sedentário e atividade física

Fonte: Adaptado de MENEGUCI  et al., 2015.

Atualmente, observa-se um aumento do tempo de tela entre crianças e adolescentes. O 
tempo de tela é o tempo despendido em atividades como assistir à televisão, jogar video 
game, utilizar computadores, tablets e smartphones. Essas mudanças no modo de vida das 
crianças e dos adolescentes podem agregar hábitos nocivos à saúde social e mental, bem 
como contribuir para o aumento da prevalência de diversas doenças crônicas no futuro. 

Guerra, Farias Junior e Florindo (2016) identificaram, por meio de revisão sistemática da 
literatura, que os níveis elevados de peso corporal e os baixos níveis de práticas de atividade 
física estão associados aos elevados comportamentos sedentários em crianças e adolescentes, 
em diferentes regiões do Brasil.

RELEMBRANDO

A Academia Americana de Pediatria (2013) recomenda que o tempo de atividades de tela para 
crianças e adolescentes seja de, no máximo, duas horas por dia. 
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A Sociedade Brasileira de Pediatria (2016) alerta que o uso precoce e prolongado de tecnologias 
digitais e de tela, como filmes e vídeos na internet, jogos on-line, redes sociais, por parte das 
crianças e dos adolescentes, pode ocasionar algumas dificuldades, tais como:

“dificuldades de socialização e conexão com outras pessoas, dificuldades 
escolares; a dependência ou o uso problemático e interativo das mídias 
causa problemas mentais, aumento da ansiedade, violência, cyberbulling, 
transtornos de sono e alimentação, sedentarismo, problemas auditivos 
por uso de headphones, problemas visuais, problemas posturais e lesões 
de esforço repetitivo (LER), problemas que envolvem a sexualidade, como 
maior vulnerabilidade ao grooming e sexting, incluindo pornografia, acesso 
facilitado às redes de pedofilia e exploração sexual on-line, compra e uso 
de drogas, pensamentos ou gestos de autoagressão e suicídio, além das 
“brincadeiras” ou “desafios” on-line que podem ocasionar consequências 
graves, até coma por anóxia cerebral ou morte” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
PEDIATRIA, 2016, p.2).

O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, no 
período de novembro de 2016 a junho de 2017, pesquisou crianças e adolescentes brasileiros 
de 9 a 17 anos a respeito do uso de internet. A pesquisa denominada TIC Kids Online Brasil 
identificou que 82% das crianças e dos adolescentes haviam acessado a internet nos três 
meses que antecederam à pesquisa (Figura 2). Estima-se, dessa forma, que 8 em cada 10 
crianças e adolescentes do país tenham acesso à internet. O maior percentual de acesso à 
internet foi identificado nos pesquisados que residiam nas áreas urbanas, 86% nos que tinham 
classe social mais elevada; 98% nos de classe AB; 83% dos meninos pesquisados acessaram 
a internet nos últimos 3 meses, contra 81% das meninas pesquisadas; e foi detectado que o 
percentual de acesso à internet aumentava de acordo com o aumento da faixa etária, sendo 
maior nos adolescentes de 15 a 17 anos, 91%, enquanto que entre as crianças, 9 e 10 anos, 
o percentual que acessou a internet foi de 68%. O equipamento mais utilizado para acessar a 
internet foi o telefone celular, utilizado por 91% dos pesquisados. É interessante observar que, 
entre os dispositivos pesquisados para acesso à internet – computador, televisão, video game 
e telefone celular –, o telefone celular apresentou menor diferença de percentual entre as 
classes sociais; 92% dos pesquisados da classe AB acessaram a internet por meio de telefone 
celular, seguido da classe C com 91%, e classe DE com 89% (TIC..., 2017).
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Figura 2 - Crianças e adolescentes, de 9 a 17 anos, que acessaram a internet nos últimos 
três meses (2016)

Fonte: TIC..., 2017.

PARA SABER MAIS!!! 

TIC KIDS ONLINE BRASIL: Pesquisa sobre o Uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil. 

Disponível em: <https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_
LivroEletronico.pdf>.
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Outra pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (2016) 
verificou que 56,1% das crianças e dos 
adolescentes tinham atividades nas quais 
ficavam sentadas, como o uso de computador 
e video game, por mais de três horas em um 
único dia.

Atualmente, no Brasil, aproximadamente 60% 
dos adolescentes escolares entre 13 e 15 anos 

de idade assistem à televisão por mais de duas horas em um dia da semana, sendo esse 
hábito diário mais frequente entre as meninas (meninas, 61,3%; meninos, 58,1%). 

Esses são dados alarmantes no que se refere ao uso abusivo de aparelhos de tela e acesso 
a conteúdos da internet por crianças e adolescentes, pois, como apontado pela SBP, esses 
hábitos oferecem riscos para a saúde física e mental das crianças e dos adolescentes.

Muitos outros estudos relacionam o elevado tempo de tela com o aumento da inatividade 
física. Esse é um comportamento prejudicial especialmente às crianças, pois, além de 
contribuir com a obesidade e o aumento das taxas de glicose e pressão arterial, pode ser um 
hábito que acompanhe o indivíduo na adolescência e na fase adulta.

Nesse contexto, um fator importante e de grande contribuição para o aumento dos níveis de 
atividade física são as aulas de Educação Física Escolar. 

Segundo os especialistas da OMS, as crianças em idade escolar que praticam atividade física 
apresentaram melhoria importante na capacidade de aprendizagem, nas atitudes e no 
comportamento; a atividade física também colabora com a melhoria da qualidade de vida e 
com o bem-estar (WHO, 2013).

No entanto, verifica-se, desde a década de 1990, uma diminuição da atividade física durante 
essas aulas (HALLAL et al., 2012). Kremer, Reichert e Hallal (2012), pesquisando as aulas de 
Educação Física em escolas, identificaram que o tempo destinado às aulas desta disciplina 
tinha um aproveitamento reduzido por parte dos alunos, devido a alguns fatores, como o 
longo tempo gasto no deslocamento dos alunos das salas de aulas para as quadras, o tempo 
necessário para a troca do uniforme e, também, em razão do reduzido tempo das aulas 
dedicado às atividades físicas com intensidade moderada e vigorosa. Este estudo foi realizado 
no Brasil.

Ainda assim, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016), é possível 
verificar, no Brasil, um aumento no número de adolescentes brasileiros, de 13 a 15 anos, que 
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tiveram aulas de Educação Física na escola. Pelos estudos do Instituto, em 2012, eram 18,3% 
dos escolares que informaram não terem tido aulas de Educação Física nos sete dias que 
antecederam a pesquisa, contrastando com os resultados de 2015, que apontaram a redução 
de 14%.

 

ATIVIDADE 2

Sua equipe já vem trabalhando com alguma estratégia específica para combater o hábito de vida 
sedentário? Quais são essas estratégias? Você acredita que elas são eficazes? São inovadoras ou 
já são reproduzidas de maneira rotineira há algum tempo? Quem avalia os resultados? Na sua 
área de abrangência há outras organizações e lideranças que estão ou que poderiam estar nessa 
rede de apoio? 

Registre, por escrito, sua opinião. Consulte, no cronograma da disciplina, ou¬tros 
encaminhamentos solicitados para esta atividade.
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Ainda que os níveis de atividade física recomendados para os adultos, adolescentes e crianças 
sejam diferentes, estudos apontam que o nível de inatividade física em adolescentes está 
sendo maior do que nos adultos (HALLAL et al, 2012). Verifica-se que, à medida que a idade 
dos adolescentes aumenta, identifica-se a diminuição nos níveis de atividade física (WHO, 
2014a; 2016a). 

Dados da OMS em 2010 já apontavam que 81% dos adolescentes de 11 a 17 anos apresentaram 
níveis insuficientes de atividade física, ou seja, não praticavam 60 minutos de atividade física 
moderada ou vigorosa por dia, sendo que as adolescentes do sexo feminino apresentavam 
níveis insuficientes de atividade física maiores que os do sexo masculino, 84% e 78%, 
respectivamente (Figuras 3 e 4). 

Dados da Organização Mundial de Saúde, que são referentes à inatividade física da 
população mundial, apontam a grande dimensão do desafio que os profissionais da saúde 
estão enfrentando. Constata-se, pelos dados apresentados, o aumento mundial no nível de 
inatividade física, chegando, em muitos países, a ser uma realidade que ultrapassa 70% da 
população. A OMS verificou que 3 em cada 4 adolescentes e 1 em cada 4 adultos não atingem 
as recomendações para uma vida fisicamente ativa (WHO, 2018a).

Estatísticas sobre a inatividade física 

 

GLOSSÁRIO

Epidemiologia: é a ciência que estuda quantitativamente a distribuição dos fenômenos de 
saúde/doença e seus fatores determinantes e condicionantes, em um conjunto populacional. 
Alguns autores também incluem na definição que a epidemiologia permite ainda a avaliação da 
eficácia das intervenções realizadas no âmbito da saúde pública. 

2Seção
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Figura 3 – Prevalência global de atividade física insuficiente em meninos adolescentes, de 
11 a 17 anos de idade

Fonte: WHO, 2014a, 35p.

Os adolescentes da região do sudeste da Ásia (conforme definição de regiões da OMS) 
apresentaram os menores percentuais de prevalência de insuficiência de atividade física, 
74%, e os maiores percentuais foram identificados na região Mediterrânea Oriental, 88%, 
região da África, 85%, e região Ocidental do Pacífico, 85% (WHO, 2014a).

Figura 4 – Prevalência global de atividade física insuficiente em meninas adolescentes, de 
11 a 17 anos de idade

Fonte: WHO, 2014a, 35p.
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No Brasil, o Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (Érica) pesquisou 74.589 
adolescentes em 124 municípios de médio e grande porte sobre a prática de atividade física 
semanal durante o tempo de lazer. Os adolescentes estavam matriculados tanto em escolas 
públicas, como nas privadas e estavam no subgrupo 12 a 17 anos. O marco da pesquisa para 
a categoria “inativos” foi “não atingiram 300 minutos por semana de atividade física no lazer” 
(CUREAU et al., 2016).

Verificou-se, pelos resultados obtidos no estudo, que 54,3% dos adolescentes pesquisados 
são inativos fisicamente e que, destes, 26,5% não realizam atividade física nem no contexto 
semanal do lazer. As taxas de inatividade física foram identificadas como sendo maiores nas 
adolescentes do sexo feminino do que nos do sexo masculino, 70,7% e 38%, respectivamente. 
Identificou-se ainda que, à medida que a idade dos adolescentes pesquisados aumentava, a 
prevalência de inatividade física também aumentava (CUREAU et al., 2016). 

Esses dados nacionais – diminuição nos níveis de atividade física à medida que a idade dos 
adolescentes aumenta – estão de acordo com os dados identificados pela OMS mundialmente, 
o que denota ser essa uma questão que requer dedicação dos profissionais da saúde e da 
sociedade em geral. 

O estudo identificou existir uma relação entre a prevalência de inatividade física entre esses 
adolescentes e variáveis sociodemográficas e geográficas, sendo que, à medida que decrescia 
a classe econômica dos adolescentes, aumentava a prevalência de inatividade física (CUREAU 
et al., 2016). Relembramos que, no estudo, os adolescentes que não atingiram 300 minutos 
por semana de atividade física no lazer foram considerados inativos.

Belo Horizonte foi apontada como a capital com maior prevalência de adolescentes com níveis 
de inatividade física no lazer, 58%, enquanto Macapá foi apontada como a capital de menor 
prevalência, 44,8%. João Pessoa apresentou maior percentual de ausência de atividade física 
entre os adolescentes, 32,5%, o que representa que um em cada três adolescentes não pratica 
atividade física no lazer (CUREAU et al., 2016).

A Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar, diferentemente dos anos anteriores, investigou, 
no ano 2015, duas amostras de adolescentes escolares: a primeira amostra composta por 
adolescentes de 13 a 15 anos, do nono ano do Ensino Fundamental; e a segunda amostra 
composta por adolescentes do sexto ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino 
Médio, na faixa etária entre 13 e 17 anos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2016).

No que diz respeito à prática de atividade física da segunda amostra – adolescentes entre 13 e 
17 anos –, 34,4% dos adolescentes de 13 a 15 anos e 42,7% dos adolescentes de 16 e 17 anos 
disseram que não realizaram atividade física por 60 minutos ou mais em nenhum dos sete 



40

dias que antecederam a pesquisa. Os resultados apontaram ainda que, entre os adolescentes 
do nono ano, de 13 a 15 anos, 60,8% não acumularam 300 minutos de atividade física ao 
longo dos sete dias que antecederam a pesquisa (IBGE, 2016). 

Quando somado o tempo de atividade física ao longo dos sete dias que antecederam a 
pesquisa, levando em consideração o deslocamento de ida e volta da escola, as aulas de 
Educação Física Escolar e outras atividades extraescolares, 32,4% dos adolescentes de 13 a 
15 anos e 30,3% de 16 e 17 anos – adolescentes da segunda amostra – foram considerados 
ativos fisicamente, pois acumularam 300 minutos ou mais de atividades físicas no período 
mencionado (IBGE, 2016).

 

ATIVIDADE 3 

FÓRUM

Compartilhe ações bem-sucedidas que contribuíram para o aumento do nível de atividade física 
entre crianças e adolescentes na área de abrangência das equipes que você apoia ou no projeto 
em que você atua. Faça uma avaliação sobre o motivo pelo qual essa experiência pode ter dado 
certo e se seria possível avaliar se essas mudanças foram capazes de modificar hábitos de vida. 
Comente a experiência de seus colegas. 

Vamos discutir esta questão no fórum.
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Sedentarismo 

Concluindo

Encerramos a unidade que foi dedicada à abordagem do sedentarismo e de dados 
epidemiológicos relacionados à inatividade física nas crianças e nos adolescentes. A partir 
de agora, você deverá estar apto a refletir sobre o sedentarismo junto aos pais, responsáveis 
por crianças e adolescentes do seu território de atuação e demais profissionais de saúde da 
sua equipe. Também, em sua prática, você deve estar apto a refletir sobre o comportamento 
sedentário e a inatividade física das crianças e dos adolescentes e suas consequências. 
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Unidade 3
Determinantes e condicionantes da 
saúde  de crianças e adolescentes
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Os determinantes da saúde estão diretamente relacionados a fatores sociais, fisiológicos e 
psicológicos. Alterações significativas nesses fatores podem interferir na formação de um 
modo de vida saudável de crianças e adolescentes.

Por outro lado, fatores condicionantes da saúde, tais como o sedentarismo e a obesidade, a 
violência e o bullying, o abuso de drogas, álcool, tabaco e anabolizantes, e a frágil educação 
sobre a sexualidade e a gravidez precoce são destaques nas agendas das equipes que trabalham 
na vertente da promoção da saúde, seja no contexto da saúde ou da educação. 

As  abordagens dos temas das agendas dessas equipes, com ponderações sobre os 
determinantes e os condicionantes em saúde, no caso do trabalho com crianças e adolescentes, 
terá sempre de ter como contributo para o sucesso das ações as práticas das atividades físicas. 

Desse modo, acreditamos que as proposições e ações estratégicas relacionadas à promoção 
da vida, da saúde e à prevenção de doenças possam ser mais facilmente incrementadas, 
quando os Profissionais de Educação Física estabelecem a estreita e direta associação entre 
os determinantes e condicionantes da saúde e os hábitos e práticas diárias das crianças e dos 
adolescentes. 

Objetivamos, com esta unidade, subsidiar os profissionais a analisar os determinantes e os 
condicionantes de saúde capazes de serem abordados nos planos e nas ações estratégicas 
para crianças e adolescentes. 

Outro objetivo desta unidade é incentivar os Profissionais de Educação Física a fazer reflexões 
e estabelecer nexos entre os determinantes e os condicionantes da saúde apresentados no 
módulo e suas práticas profissionais com crianças e adolescentes.

Determinantes e condicionantes da saúde  
de crianças e adolescentes

 Unidade 3
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RELEMBRANDO 

No módulo Processo de Trabalho em Saúde e Modelo de Atenção (FARIA et al., 2017), trabalhou-se 
o conceito de determinantes sociais da saúde e da doença. 

Releia a Unidade 4 daquele módulo, para relembrar o conteúdo. 

Ele está disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/processo-
trabalho-saude-modelo-atencao-2017.pdf.  
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Nesta seção, trataremos especificamente da violência que assola a sociedade nos dias atuais, 
principalmente nas escolas, mas encontrada também nos ambientes de trabalho, nos quartéis, 
nas ruas, nos condomínios e em todos os outros locais em que há relação entre pessoas. 

Objetiva-se que, ao final desta seção, você seja capaz de conceituar o bullying e reconhecê-
lo no seu dia a dia, bem como organizar atividades e projetos para a prevenção e o combate 
desse condicionante da saúde.

Bullying

RELATO DE CASO: DIEGO

Diego, de 11 anos, é aluno da Escola Municipal 
de Curupira e, aparentemente, é um garoto 
tranquilo. Frequenta as aulas regularmente, 
vai à igreja, mas o atual NASF-AB da equipe 
verde percebe que ele sempre está sozinho.

Fátima, Profissional de Educação Física, que 
também é professora na escola, vem notando 
um comportamento estranho no aluno, pois 
não faz a aula, exceto quando as atividades 
são individuais. Algumas vezes, ela tentou 
conversar com ele, mas ele sempre afirma 
estar cansado, com dor na perna ou que 
aquele jogo ou brincadeira é muito chato.

1Seção
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Diego, como muitas crianças e adolescentes, foi vítima de bullying, um problema social que 
extrapolou os limites da escola e deixa pais, educadores, médicos, psicólogos e a justiça 
alertas. É reconhecido como um problema de saúde pública, em razão dos males físicos e 
psicológicos que são ocasionados pelos assédios e pela violência, fazendo com que as UBS 
passem a conviver com esse fenômeno, que ultrapassa os muros do sistema da Educação. 

Certo dia, D. Marta chegou apavorada na UBS 
com seu pequeno Diego, carregado por um 
vizinho. Acolhida, contou que seu filho voltava 
para casa e foi agredido por colegas de escola.

Algumas pessoas da rua que viram a agressão 
disseram que quatro meninos saíram da 
escola e, assim que Diego dobrou a esquina, 
o cercaram. 
Os profissionais da equipe de Saúde da Família 
chamaram a professora Fátima na UBS, mas ela 
não sabia do ocorrido, embora considerasse 
que, provavelmente, ele estivesse sendo 
vítima de bullying. Diego melhorou e não teve 
complicações.

O médico da equipe de Saúde da Família disse 
que a escola, junto com o Conselho Tutelar, 
deveria investigar e tomar uma medida mais 
séria, pois o menino poderia ter tido graves 
sequelas. 
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Não dispomos de estudos que abordem o fenômeno especificamente nos territórios da zona 
rural, mas é sabido que essa prática ocorre independentemente de onde as pessoas estejam 
inseridas.

 

GLOSSÁRIO

Bullying: é a intimidação sistemática que considera “todo ato de violência física ou psicológica, 
intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, 
contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia 
à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas” (BRASIL, 2015, 
p.1).

PARA SABER MAIS!!!

A Lei n.º 13.185, de 6 e novembro de 2015, instituiu o Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática. 

Acesse em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm.
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O bullying, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (2017a), pode ser classificado 
em seis tipos diferentes (Quadro 3), que podem também ocorrer de maneira simultânea.

Quadro 3 – Tipos de bullying

Físico: inclui batidas, chutes, empurrões, lesões ligadas a atos de pres-
são e contato, beliscões.

Verbal: apelidos, intimidação, provocação, observações homofóbicas ou 
racistas, muitas vezes com início mais leve e discreto, até atingir o alvo. 

Escrito: inclui bilhetes, cartas, pichações, cartazes, faixas, desenhos 
depreciativos. 

Moral, social ou psicológico: inclui difamar, caluniar, espalhar boatos, 
intimidar, ignorar, fazer pouco caso, imitar desfavoravelmente, usando 
trejeitos e fazendo piadas, excluir ou incentivar a exclusão social com 
objetivo de humilhar. É mais difícil de reconhecer, pois pode ser pratica-
do de modo indireto.

Material: inclui estragar, danificar, furtar os pertences ou atirá-los 
contra a vítima. 

Cyberbullying: inclui a utilização de mídia eletrônica, por intermédio de 
e-mails, postagens, imagens ou vídeos. Tem o potencial de, em segun-
dos, alcançar um número muito grande de pessoas deliberadamente e, 
em alguns casos, anonimamente, podendo causar danos psicológicos 
mais acentuados e negativos.

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017a, p. 2.
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O bullying, segundo Gerbaka, Boumitri e Haber (2016), está predominante e afeta mais da 
metade das crianças e dos adolescentes no mundo. A Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) aponta, corroborando com os achados desses autores, 
que o bullying e a violência na escola afetam crianças e adolescentes por todo o mundo. A 
UNESCO estimou que 246 milhões de crianças e adolescentes vivenciem esse tipo de violência 
todo ano e que a proporção de crianças e adolescentes afetados por bullying na escola 
varia de 10% a mais de 65%, de acordo com o país e com o estudo. Identificou-se também, 
nessa estimativa, que entre 16% a 85% dos estudantes gays, lésbicas, bissexuais, travestis, 
transexuais ou transgêneros (LGBT) vivenciaram bullying e violência na escola. A proporção 
dos estudantes LGBT que vivenciaram bullying e violência na escola foi de três a cinco vezes 
maior quando comparada com a dos estudantes não LGBT. Outro dado importante que a 
UNESCO apresenta é o crescimento do cyberbullying, que, segundo essa instituição, tem 
afetado mais as meninas que os meninos (UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND 
CULTURAL ORGANIZATION, 2017).

Observe com atenção, na Figura 5, os riscos de bullying no mundo. O risco de bullying em 
cada país está apresentado em três níveis e cores: Risco Baixo – cinza; Risco Médio – cinza 
escuro; e Risco Alto – preto. Em branco, são as nações nas quais não foram encontrados dados 
a respeito do bullying (RICHARDSON; HIU, 2016).

Low risk country
Medium risk country
High risk country

No data

Fonte: RICHARDSON; HIU, 2016, p. 110. 

Figura 5 – Risco relativo de bullying no mundo



51

Esse mesmo estudo aponta que, nos países latino-americanos e caribenhos (Figura 6), o 
bullying é menos comum na Costa Rica, 31%, e mais comum na República Dominicana, onde 
uma em cada duas crianças já vivenciou algum episódio de bullying (RICHARDSON; HIU, 2016). 

Fonte: Adaptado de RICHARDSON; HIU, 2016, p. 107.

Figura 6 – Bullying nos países latino-americanos e caribenhos

No Brasil, o mesmo estudo de Richardson e Hiu (2016) indica que 42,8% das crianças vivenciaram 
esse tipo de violência.  A Pesquisa Nacional do Estudante questionou adolescentes escolares 
brasileiros a respeito da frequência com que os colegas de escola “esculacharam, zoaram, 
mangaram, intimidaram ou caçoaram tanto que se sentiram magoados, incomodados, 
aborrecidos, ofendidos ou humilhados”, nos 30 dias que antecederam a pesquisa. Os resultados 
apontaram que 7,4% dos adolescentes pesquisados disseram que se sentiam humilhados por 
provocações na maior parte do tempo. Em contrapartida, ao serem questionados se haviam 
tido esse tipo de comportamento com os colegas, 19,8% disseram que sim (IBGE, 2016).

A prevenção ao bullying deve começar pela capacitação dos profissionais da Educação e 
da Saúde, a fim de que saibam identificar, distinguir e diagnosticar o fenômeno, bem como 
conhecer as estratégias de intervenção e de prevenção. 

Segundo Lopes Neto (2007), alguns sinais e sintomas podem ser identificados em crianças e 
adolescentes alvos e autores de bullying, conforme o Quadro 4.
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Fonte: LOPES NETO, 2007, p.55. 

Quadro 4 – Sinais e sintomas possíveis de serem observados em alvos, autores e alvos-
autores de bullying

Sinais e sintomas possíveis de serem observados em alvos de bullying

Enurese noturna Isolamento

Alterações do sono Tentativas de suicídio

Cefaleia Irritabilidade

Dor epigástrica Agressividade

Desmaios Ansiedade

Vômitos Histeria

Dores em extremidades Depressão

Paralisias Pânico

Hiperventilação Relatos de medo

Perda da memória Transtornos fóbicos

Queixas visuais Resistência em ir à escola

Síndrome do intestino irritável Tristeza

Anorexia Insegurança por estar na escola

Bulimia Queda do rendimento escolar

Sonolência Atos deliberados de autoagressão

Sinais e sintomas possíveis de serem observados em autores de bullying

Alterações de comportamento Vulnerabilidade genética

Consumo de álcool Comportamento de risco

Consumo de drogas Lesões cerebrais pós-trauma

Maus-tratos Síndrome de estresse pós-traumático

Falência escolar

Sinais e sintomas possíveis de serem observados em alvos-autores de bullying

Hiperatividade Desordem de conduta

Déficit de atenção Depressão

Agressividade Dificuldades de aprendizado



53

Para além das observações sistemáticas de Profissionais de Educação Física do comportamento 
de crianças e adolescentes no que diz respeito ao bullying, para detecção de sintomas e sinais, 
é importante que esses profissionais compreendam que sua atuação deve sempre começar 
pela prevenção e pelo combate aos acontecimentos. 

Nesse sentido, a UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION 
- UNESCO (2017) lançou o “Relatório Violência Escolar e Bullying: uma perspectiva global”, 
no qual a organização elenca uma série de prioridades de ações no contexto da Educação. 
Verifique, no Quadro 5, as prioridades para a prevenção e o combate aos comportamentos 
associados ao bullying, lançadas pela UNESCO. 

Fonte:  UNESCO, 2017, p.11.

Quadro 5 - Prioridades de ações no enfrentamento da violência na escola e do bullying

Fortalecer a liderança e o compromisso de eliminar a violência escolar e o bullying.

Promover a conscientização da violência contra as crianças, do impacto nocivo da violência escolar e do 
bullying e dos benefícios de escolas livres de violência.

Estabelecer parcerias, incluindo crianças e adolescentes com participação ativa, para enfrentar a 
violência e o bullying na escola.

Capacitar profissionais de educação para prevenir e responder à violência escolar e ao bullying.  

Estabelecer mecanismos para relatar a violência escolar e o bullying e fornecer suporte e serviços.

Melhorar os dados e as evidências a respeito das causas, da natureza, da extensão e do impacto da 
violência escolar e do bullying, bem como as respostas efetivas a isso.

PARA SABER MAIS!!!

Para conhecer o Relatório Violência Escolar e Bullying: uma perspectiva global (School 
Violence and Bullying: Global Status Report), acesse o site:  http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002469/246970e.pdf.

Avaliamos ser importante compartilhar alguns conhecimentos desenvolvidos no âmbito escolar 
sobre esta temática, uma vez que nossa prática profissional baseia-se, em vários momentos, 
nas boas relações com as escolas das comunidades onde atuamos e desenvolvemos nossos 
projetos e ações.
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Por outro lado, quando se constatam comportamentos e ações de bullying, o profissional 
deve:

Assim, o profissional deve sempre considerar o desenvolvimento de projetos específicos, 
capazes de restabelecer a paz, resgatar a autoestima dos envolvidos e das demais crianças e 
adolescentes, promover valores, estabelecer as regras de convivência e manter a determinação 
e a persistência no trabalho, com foco no combate a esse grave problema no seu ambiente 
de trabalho.
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Estratégias de ação, a exemplo do ensino em duplas e da aprendizagem cooperativa (modelos 
de ensino), podem contribuir para a organização das atividades coletivas, fazendo com 
que crianças e adolescentes convivam harmoniosamente em grupos e não deixem que os 
problemas de violência sejam o alvo das relações pessoais. 

Portanto, nas aulas de Educação Física, nas ações e atividades propostas pelas equipes do 
NASF - AB ou pelas equipes dos programas de promoção da saúde, o Profissional de Educação 
Física deve ficar sempre atento a alguns comportamentos dos participantes, entre eles, às 
reações de agressividade dos participantes e dos grupos de participantes; à falta de respeito 
das crianças e dos adolescentes com os colegas, com os adultos e com os profissionais; ao 
movimento de exclusão tanto de colegas – a exemplo das autoexclusões das brincadeiras – 
como também à constante participação de algumas crianças e alguns adolescentes em brigas 
dentro da escola ou na comunidade.

 

ATIVIDADE 4

Você encara o bullying como uma questão de saúde pública? 

Registre, por escrito, sua opinião. Consulte, no cronograma da disciplina outros encaminhamentos 
solicitados para essa atividade.

EM SÍNTESE 

O Profissional de Educação Física tem várias possibilidades para estabelecer diferentes formas de 
abordagens aos comportamentos de bullying, seja em ações individuais ou coletivas, dependendo 
da situação e dos casos específicos. 

De modo geral, as abordagens são coletivas, valendo-se delas para promover valores, desenvolver 
competências pessoais, sociais, cognitivas e produtivas, com o objetivo de fortalecer a autoestima 
do grupo e, assim, conseguir abordar o assunto claramente e preveni-lo. 
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A relação de crianças e adolescentes com o 
consumo de substâncias ilícitas e as graves 
repercussões desse consumo à saúde desta nova 
geração está cada dia mais desafiante por vários 
fatores, entre eles, a facilidade de acesso a essas 
substâncias e a falta de uma boa educação e 
conscientização dos jovens sobre riscos e danos 
desses hábitos.  O uso e o abuso de drogas ilícitas 
e de álcool estão sendo vivenciados cada vez mais 
cedo, mesmo diante das proibições de venda e 
consumo, em razão dos fatores anteriormente 
mencionados, mas também pela aceitação social 
desse consumo em determinados subgrupos 
sociais. No caso do álcool, já se reconhece 
cientificamente o profundo impacto que o padrão 
da relação familiar com essa categoria de bebida 
produz na formação e repetição desse mesmo 
hábito nas novas gerações.

Sobre o tabaco, ressalta-se que o avanço alcançado 
no Brasil quanto ao controle do consumo do tabaco 
é hoje um exemplo para muitos outros países, 
porém, principalmente entre os adolescentes, 
o padrão de desafio das normas sociais é uma 
constante, o que torna um desafio paras as 
famílias, professores e profissionais da saúde a 
persistente dedicação na conscientização dos 
adolescentes sobre os riscos do hábito de fumar, 
tanto para a saúde, como para uma vida com boa 
qualidade.

Álcool, tabaco, drogas ilícitas, 
anabolizantes

2Seção
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Além dos riscos e das constatações sobre o uso das substâncias anteriormente citadas, 
identifica-se, na sociedade brasileira, o crescimento do consumo dos anabolizantes entre 
os jovens. O culto ao corpo perfeito, anteriormente associado socialmente às adolescentes, 
verifica-se hoje ser também uma busca dos rapazes. Essa constatação implica diretamente a 
categoria de Profissional de Educação Física no enfrentamento do problema. 

Ao final desta seção, você deverá ser capaz de refletir e analisar esses temas abordados, 
relacioná-los com a prática do Profissional de Educação Física e discuti-los junto às equipes 
dos NASF-AB e programas sociais. Sabemos que, pelo que já foi exposto nesta apresentação, 
qualquer abordagem e intervenção no sentido da promoção da vida, prevenção de abuso 
dessas substâncias, ou mesmo recuperação de crianças e adolescentes, dependerá de uma 
abordagem interdisciplinar.

RELATO DE CASO: UMA FAMÍLIA

ÁLCOOL

Kelli, Marlon e Júnior ficaram entristecidos; em um 
final de semana como outro qualquer, a mãe deles 
foi encontrada morta, caída no beco, próximo da boca 
de lobo. Ela havia saído na sexta-feira à noite com o 
Manuel, seu marido, e a Marli, sua sogra; foram até 
o bar do beco beber umas cachaças, como era de 
costume. 
Essa família é muito conhecida lá na comunidade. A 
equipe do NASF está sempre preocupada com ela, pois 
os meninos estão sempre sujos, com fome, faltam à 
escola constantemente e, pior ainda, agora estão sem 
mãe. O Manuel bebe muito e a avó também. Além 
disso, ele consome droga; ninguém sabe, ao certo, 
qual.

Passados alguns meses, morreu a avó: mais tristeza 
e solidão para essas crianças. Dizem, inclusive, que o 
Marlon já foi visto bebendo, também. 
A equipe do NASF, sempre atenta, busca conversar com 
a família, mas com muita dificuldade, pois nem sempre 
é recebida; outras vezes, o Manuel está bêbado e não 
compreende o que se fala. Helena, a Profissional de 
Educação Física, dá aulas na escola para os meninos 
e sempre conversa com eles e toda a sua turma em 
relação à higiene, tomar banho, escovar dentes, vir 
para a escola limpinhos, mas este é o problema: a 
família não colabora.
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A família é responsável pelas crianças e pelos adolescentes e tem papel importante na 
formação deles. No contexto familiar são transmitidos os valores, as regras e o aprendizado 
sobre as relações de afeto, que podem colaborar positivamente na constituição pessoal, social 
e moral de crianças e adolescentes, preparando-os para o convívio familiar e social. Segundo a 
Sociedade Brasileira de Pediatria (2017b, p.6), “a convivência e a coesão familiar, assim como 
as atividades conjuntas, previnem o uso de álcool e drogas por adolescentes, a transgressão 
juvenil, a depressão e os sintomas psicossomáticos”.

No Brasil e no mundo, o álcool é considerado a substância tóxica mais utilizada por adolescentes. 
Esse consumo de bebidas alcoólicas vem preocupando pesquisadores e profissionais de todo 
o mundo, pois pode ocasionar prejuízo ao desenvolvimento cerebral, afetando as áreas 
cognitiva, emocional e social (COUTINHO, et al., 2016). 

A Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar investigou, entre adolescentes brasileiros, a 
experimentação de bebidas alcoólicas. Foram utilizadas as seguintes referências de consumo 

Marlon é o filho do meio, tem oito anos, garoto 
esperto, corre muito, joga uma boa bola, mas tem 
muita dificuldade de aprendizagem na escola, mal 
sabe ler e escrever o seu nome; além disso, é muito 
bagunceiro. 
No último final de semana, houve a festa junina da 
escola, a equipe do NASF toda esteve presente. Foi 
uma festança, todos muito felizes, mas o Marlon nem 
passou pela festa. As pessoas sentiram falta, pois, 
afinal, ele sempre estava presente.

Manuel chegou em casa e encontrou Marlon na 
porta, deitado, dormindo; ao lado dele, uma garrafa 
de vodca. Manuel pegou o menino, levou-o para 
dentro e o colocou pra dormir. No outro dia, Kelli, a 
irmã mais velha, percebeu que tinha algo errado, o 
irmão ainda não tinha levantado. 
Ela o chamou, mas ele não respondeu. A menina, de 
apenas 14 anos, chamou o pai que, mesmo ainda 
embriagado do dia anterior, percebeu que tinha 
algo errado. Chamaram o SAMU e o responsável, ao 
chegar, percebeu que o menino estava inconsciente, 
com forte hálito alcoólico. Marlon, rapidamente, foi 
levado ao pronto-socorro.
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no estudo: se o adolescente já havia tomado uma lata de cerveja, dose de cachaça ou uísque ou 
taça de vinho, e a idade em que havia ingerido a primeira dose de bebida alcoólica. Na primeira 
amostra dos adolescentes pesquisados, de 13 a 15 anos, 55% disseram já ter experimentado 
bebida alcoólica. Em relação ao consumo atual de bebidas alcoólicas, 23,8% dos adolescentes 
afirmaram terem-na consumido nos 30 dias que antecederam a pesquisa. Quanto ao local de 
obtenção da bebida alcoólica, 43,8% obtiveram em festas, 17,8% por intermédio de amigos, 
14,4% compraram em mercado, bar ou supermercado, e 9,4% com alguém da família. Sobre 
episódio de embriaguez, 21,4% dos participantes do estudo informaram terem tido pelo 
menos um episódio de embriaguez, e 43,8% informaram possuir amigos que consomem 
bebidas alcoólicas (IBGE, 2016).

Na segunda amostra investigada, identificou-se que 54,3% dos adolescentes escolares 
brasileiros de 13 a 15 anos afirmaram terem experimentado uma dose de bebida alcoólica; 
na pesquisa entre adolescentes de 16 e 17 anos, o percentual subiu para 73%. Em síntese, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016, 90p.), “com o aumento da 
idade, também aumenta a exposição ao risco à saúde por meio do consumo de bebida 
alcoólica pelos escolares brasileiros”. 

A Organização Mundial de Saúde aponta que, quando se comparam crianças e adolescentes 
da mesma faixa etária de diferentes grupos sociais, no que diz respeito ao consumo de álcool, 
as crianças e os adolescentes que pertencem aos grupos sociais de menor poder aquisitivo 
são os mais vulneráveis. A iniciação precoce, antes dos 14 anos de idade, está relacionada a 
problemas futuros de saúde em virtude da possibilidade de abuso e dependência alcoólica 
em idades mais avançadas, além de estar relacionada a acidentes automobilísticos e outras 
lesões (WHO, 2014b). 

PARA SABER MAIS!!!

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), do Ministério da Justiça, produziu o 
material “Drogas: cartilha para pais de crianças”. 

Acesse esse material em: <http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/politicas-sobre-drogas/
cartilhas-politicas-sobre-drogas/cartilhapaiscriancas.pdf>.
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O tabaco é uma planta que pode ser utilizada de diferentes maneiras: inalado (cigarro, charuto, 
narguilé), aspirado (rapé) e mascado (fumo). O tabaco tem a nicotina como o principal 
princípio ativo, a qual, quando inalada, “produz alteração no sistema nervoso central, trazendo 
modificação no estado emocional e comportamental do usuário que pode ser induzido ao 
abuso e à dependência” (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, [201?]). 

O tabaco é uma planta responsável por vários adoecimentos, que podem ser os quadros 
clínicos diagnosticados nos indivíduos sem distinção de faixa etária.

Em longo prazo, de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017a, p.97), entre os riscos 
do consumo do tabaco para a saúde humana estão:

• Infarto do miocárdio

• Acidente vascular encefálico (AVE)

• Câncer de pulmão e de outros órgãos (laringe, cavidade oral, esôfago, 

pâncreas, bexiga, faringe, etc.)

• Doenças pulmonares obstrutivas crônicas (bronquite crônica e enfisema)

• O cigarro, além de prejudicar a saúde do fumante, também atua de forma 

coletiva no ambiente em que ele vive.

Publicações de dados mundiais sobre o consumo de tabaco apontam ter havido, ao longo 
dos anos, uma diminuição no seu consumo. Em 2000, eram 27% da população mundial que 
consumia tabaco; em 2016, registrou-se 20%. Apesar da diminuição, a OMS considera o ritmo 
de redução do consumo de tabaco lento para se atingir a meta de 30% de redução até 2025. 

Na Figura 7 é possível verificar, por faixa etária, as projeções globais das metas (WHO, 2018b).

TABACO 
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Fonte: Traduzido de WHO, 2018b, p.11.

Figura 7 - Projeções globais de metas por faixa etária, em ambos os sexos, 2000-2025

Grupo de 
idade
(anos)

Prevalência estimada (%) Prevalência projetada (%)

2000 2005 2010 2015 2020 2025

15-24 19.1 17.1 15.7 14.3 13.1 12.3
25-34 27.0 24.3 21.9 20.2 18.8 17.2
35-44 32.0 29.0 26.5 24.1 22.0 20.6
45-54 33.2 30,1 27.4 25.4 23.5 21.5
55-64 29.6 26.8 24.6 22.7 21.1 19.9
65-74 24.4 22.1 20.0 18.4 17.3 16.2
75-84 19.4 17.4 16.0 14.7 13.6 12.7
≥ 85 15.3 14.0 12.4 11.5 10.7 10.0

A Sociedade Brasileira de Pediatria externa a preocupação quanto ao consumo dos compostos 
do cigarro a partir da gestação, pela exposição do recém-nascido aos riscos do cigarro. Entre 
estes riscos estão: “parto prematuro, redução do peso ao nascer [...], a ação da nicotina sobre 
o crescimento do pulmão e das pequenas vias aéreas [...], retardo de crescimento intrauterino, 
risco de morte súbita, alterações cognitivas e alterações respiratórias ao longo da vida” (SBP, 
2017c, p.2). 

Os riscos das crianças devido à exposição ao cigarro não é somente pela inalação dos compostos 
encontrados nesses produtos, mas também pela aspiração da fumaça do cigarro, denominada 
consumo passivo. Por ser danosa ao organismo humano, a aspiração da fumaça do cigarro 
pode levar ao acometimento de doenças graves, especialmente no sistema respiratório. O 
período de maior vulnerabilidade das crianças a essa exposição é em idade inferior aos cinco 
anos (SBP, 2017c). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2017c), entre os principais sintomas encontrados 
nas crianças que se expõem à fumaça do tabaco estão: 

• tosse crônica;
• exacerbações frequentes e gravidade de sibilância;
• afecções respiratórias: rinite, laringite, otite, tonsilite, bronquiolite, bronquite, 

traqueíte e pneumonia.

No cenário mundial, mais de 24 milhões de adolescentes, de 13 a 15 anos de idade, fumaram 
cigarros no período de 2000 a 2017 (WHO, 2018b). 
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No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016), 29% dos adolescentes 
escolares, de 16 e 17 anos de idade, e 19%, de 13 a 15 anos, relataram já ter experimentado 
cigarro. Interessante observar que, segundo relatado neste documento do IBGE, 53% dos 
adolescentes de 16 e 17 anos tiveram esse tipo de experiência em presença de pessoas adultas 
que faziam uso de cigarro, e 23,7% disseram ter pais ou responsáveis que são fumantes. Esses 
dados demonstram a grande percentagem de adolescentes expostos aos danos causados pela 
fumaça do tabaco.

Mesmo com todas as campanhas, os programas e projetos que são desenvolvidos com 
objetivos de prevenir e controlar o uso do tabaco, os dados apresentados anteriormente 
demonstram que o consumo do tabaco ainda representa uma ameaça à saúde da população 
brasileira e mundial.

A OMS tem auxiliado, desde o ano 2007, seus países-membros a colocar em prática seis 
medidas práticas e eficazes, em termos de custo, para combater a epidemia de tabaco no 
mundo. São elas:

• Monitorar o uso do tabaco e as políticas de prevenção; 
• Proteger as pessoas da fumaça do tabaco;
• Oferecer ajuda para pessoas pararem de fumar;
• Advertir sobre os perigos do tabaco;
• Aplicar sanções à publicidade, promoção e ao patrocínio do tabaco;
• Aumentar os impostos sobre o tabaco (WHO, 2018b, p.26).  
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O grupo de adolescentes descobre o tabaco, todos reunidos em uma festinha. O ato de fumar gera 
status social e, além disso, é uma porta para a vida adulta, que deixa de lado a infância.

Drogas são todas as substâncias, de origem natural ou sintética, que em doses variáveis podem 
ocasionar fenômenos de dependência psicológica ou dependência orgânica.

DROGAS ILÍCITAS  

RELATO DE CASO: E A ESCOLA NOTURNA?

O horário de saída e chegada na escola da comunidade de Curupira é uma festa, a meninada corre, 
brinca, se esbarra, mas é sempre muito divertido. Meninos mais velhos estão sempre na porta, a 
fim de arranjar uma paquerinha. Até aí tudo bem, o problema é no turno noturno; a escola está um 
alvoroço, muita confusão e muito desrespeito; até a polícia está sendo chamada, pois dizem que tem 
aluno traficando drogas lá dentro. 

Acontece nessa comunidade, de pobreza e moradias inadequadas, que as pessoas vão chegando e se 
acomodando, o tráfico de drogas aumentando e, com isso, mais pessoas envolvidas, principalmente 
as crianças e os adolescentes, chamados de aviões.

As drogas podem ser classificadas como lícitas ou ilícitas. As drogas nomeadas lícitas, como é 
o caso do álcool e do tabaco, como acabamos de estudar, são substâncias com ação psicoativa 
ou psicotrópica no organismo, e a sua produção, sua comercialização e seu consumo não 
são considerados crime (MALBERGIER; AMARAL, 2013). Além das drogas mencionadas 
anteriormente, são também drogas lícitas os estimulantes (chá e café), solventes e inalantes.
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GLOSSÁRIO

Drogas psicotrópicas: “são aquelas que atuam sobre o cérebro, modificando o seu 
funcionamento, podendo provocar alterações no humor, na percepção, no comportamento e 
nos estados da consciência” (MALBERGIER; AMARAL, 2013, p.9).

As drogas ilícitas também possuem ação psicoativa ou psicotrópica no organismo, e a sua 
produção, sua comercialização e seu consumo são proibidos (MALBERGIER; AMARAL, 2013). 
São exemplos de drogas ilícitas: a maconha, a cocaína, o crack e as anfetaminas.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes identificou que 247 milhões de pessoas 
no mundo, com idades entre 15 a 64 anos, usaram algum tipo de droga no ano de 2014, como 
é possível verificar na Figura 8. 

Fonte: UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2016, p.1.

Figura 8 – Tendência global na prevalência e no número de pessoas estimadas de fazer uso 
de drogas 2006-2014
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No Brasil, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Escola Paulista 
de Medicina (CEBRID) pesquisou estudantes brasileiros, do 6º ano do ensino fundamental 
ao ensino médio, de escolas públicas e privadas, quanto ao uso de drogas. No estudo não 
estava referenciado o consumo de álcool e tabaco. Segundo os resultados dessa pesquisa, 
25,5% dos adolescentes disseram ter utilizado alguma droga na vida. Entre o uso de drogas 
ilícitas destacam-se a maconha e a cocaína, com as seguintes percentagens de uso: 5,7% 
e 2,5%, respectivamente. A pesquisa também demonstrou que os jovens estão iniciando 
sua trajetória nas drogas cada vez mais cedo e por fatores diversos. Os responsáveis por 
esse estudo chamam a atenção dos profissionais da saúde para o problema, destacando a 
necessidade de intervenção na prevenção (CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES SOBRE 
DROGAS PSICOTRÓPICAS, 2010). 

O Quadro 6 destaca alguns dos motivos que levam os adolescentes a buscarem as drogas.

Fonte: BRASIL, 2017a, p.95

Quadro 6 – Porque os adolescentes usam drogas?

Para experimentarem sensações diferentes.

Para se sentirem melhor.

Para alívio de emoções desagradáveis.

Por insegurança.

Para serem aceitos pelo grupo de amigos.

Devido à baixa autoestima.

Para questionarem os valores dos pais e/ou adultos responsáveis.

Em busca de mudanças de humor, de nível de consciência ou na percepção de mundo.

No que se refere à prevenção e ao combate ao uso de drogas ilícitas, é importante pontuar 
que o cuidado com a criança e o adolescente deve ser de todos os envolvidos: a família, 
os educadores, os profissionais de saúde, a comunidade e também os amigos. Para Silber 
e Souza (1998), é possível traçar algumas generalizações quanto ao uso de drogas que são 
importantes para a compreensão da dimensão desse problema:
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1º – quanto mais cedo um adolescente inicia o uso de uma substância, maior 
é a probabilidade do aumento na quantidade e na variedade do uso; 

2º – os adolescentes são comumente menos capazes de limitar o uso do que 
os adultos; 

3º – a experiência de hoje é muito diferente da experiência do passado: 
o número de experimentadores é mais alto, surgem novas substâncias e 
combinações cuja sintomatologia se confunde. Além disso, as substâncias 
conhecidas são diferentes; por exemplo, a maconha nos anos 70 continha 
menos de 0,2% de THC (Delta 9 – tetra-hidro-canabinol) e, 20 anos após, 
contém média de 6%, chegando a 14%;

4º – o uso ilegal constitui um delito; 

5º – o jovem atribui à droga a solução de todos os seus problemas; 

6º – no início, não há sinais e sintomas que os levem à consulta; eles aparecem 
como consequência do abuso e da dependência. Por isso, no começo, é difícil 
que aceitem ajuda; 

7º – quando há sintomas, o trabalho de reabilitação é difícil e frustrante, 
sendo baixo o índice de recuperação nos diferentes programas que trabalham 
com adictos; 

8º – os resultados dos levantamentos apresentados revelam, objetivamente, 
que estamos ante uma doença grave, e a única forma de não adquiri-la é a 
prevenção (SILBER; SOUZA, 1998, p.149).

PARA SABER MAIS!!! 

Recomendamos a leitura do artigo original: SILBER, T.; SOUZA, R. Uso e abuso de drogas na 
adolescência: o que se deve saber e o que se pode fazer. Adolescencia Latinoamericana, Porto Alegre, 
v.1, n.3, 1998. 

Disponível em: < https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/4466.pdf> Acesso 
em: 15 nov. 2010.

Como mencionado anteriormente, todos que circulam ao redor das crianças e dos adolescentes 
que apresentam históricos de uso ou abuso de drogas devem ter clareza do problema e da 
forma como podem contribuir para a alteração desta realidade. Sendo assim, no contexto 
brasileiro, um dos parceiros nessa luta são as equipes de Saúde da Família, juntamente com as 
equipes do NASF-AB. Os profissionais dessas equipes, em conjunto, devem estar preparados 
para intervir por meio de suas ações e atividades. Verifique, no Quadro 7, o que se deve 
esperar dessas equipes junto às crianças e aos adolescentes que fazem uso de drogas, bem 
como junto aos pais e responsáveis. 
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Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017a, p.95.

Quadro 7 – O que esperar, em nível da Atenção Básica, das equipes neste contexto de uso 
e abuso de drogas por crianças e adolescentes

No acolhimento, espera-se que seja favorecida a formação de vínculos e o exercício do cuidado, o 
que proporcionará segurança e tranquilidade para que adolescentes e suas famílias possam falar de 
angústias, dúvidas e aflições e sentirem-se acolhidos pela unidade de saúde.

Espera-se que o profissional esteja apto para identificar os adolescentes com problemas relacionados 
com a ingestão aguda e crônica de drogas, bem como reconhecer suas possibilidades e limites no 
manejo desses adolescentes e encaminhá-los adequadamente aos serviços de referência.

Espera-se que as equipes atuem nas escolas do bairro, nas organizações juvenis e junto às famílias, 
buscando entender o que leva os adolescentes ao uso de drogas, as regras de convivência da 
comunidade, as regras sociais da comunidade, as possibilidades de autocuidado e a promoção 
sistemática de atividades de prevenção. Essas atividades devem ser criativas, bem-humoradas e de fácil 
assimilação, para que os adolescentes se sintam envolvidos. 

Espera-se que todos os profissionais das equipes estejam bem informados quanto à farmacologia, 
aos efeitos e às complicações das principais drogas usadas na região, procurando saber os tipos mais 
frequentes de drogas usadas pelos adolescentes.

Espera-se o conhecimento das leis municipais, dos serviços judiciários e conselhos tutelares para o 
encaminhamento de adolescentes, sempre que necessário.

Espera-se que os profissionais desenvolvam atividades de promoção de saúde com a participação de 
adolescentes na decisão de não fumar. Deve-se ter atenção ao fato de que o indivíduo pode evoluir da 
sua condição de fumante experimental para dependente da nicotina num período de um ano ou menos.

PARA SABER MAIS!!! 

O Ministério da Saúde produziu o material “Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção 
básica”. 

Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica.pdf.
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O crescente número de crianças e adolescentes envolvidos no universo da droga chega a ser 
ameaçador. Assim, nesse contexto, é preciso considerar dois princípios de realidade: o primeiro: a 
droga mata a fome e causa a sensação momentânea de prazer e liberdade; o segundo princípio: é 
grande a força do tráfico nas comunidades. Pela associação ao tráfico, as crianças e os adolescentes 
acreditam conseguir o tênis da moda, um celular bacana, uma calça diferente ou simplesmente uma 
blusa do seu time do coração. Diante dessas realidades expostas, é desafiador para os profissionais 
que planejam e executam projetos de promoção da saúde e de prevenção de drogas para crianças 
e adolescentes concorrer com o mundo do tráfico. Oferecer projetos de oportunidade de liberdade 
ou mesmo de vida a essas crianças e adolescentes, que só serão alcançados a médio e longo 
prazo, demanda dessas equipes de profissionais clareza, honestidade de princípios, persistência e 
confiança na capacidade humana de ultrapassar as sensações momentâneas pelo compromisso com 
um futuro.

VOCÊ SABIA?

Hormônios esteroides: “A maioria dos hormônios esteroides é produzida pelo córtex da glândula 
suprarrenal e pelas gônadas (ovário e testículo). Os esteroides anabólico-androgênicos referem-
se aos hormônios esteroides da classe dos hormônios sexuais masculinos; dentre eles, podemos 
destacar a testosterona e seus derivados, que são promotores e mantenedores das características 
sexuais associadas ao sexo masculino e do status anabólico dos tecidos somáticos” (FORTUNATO; 
ROSENTHAL; CARVALHO, 2007, p.1418).

ANABOLIZANTES

Os esteroides anabolizantes, em geral, são derivados da testosterona, que é o hormônio 
sexual masculino, o qual, por sua vez, atua aumentando o efeito anabolizador e reduzindo o 
efeito androgênico. A ação anabolizante se refere à maturação óssea e ao desenvolvimento 
muscular, e a ação androgênica está relacionada aos caracteres secundários masculinos 
(BRASIL, 2017a). Na Figura 9, é possível verificar os efeitos anabólicos e androgênicos dos 
esteroides anabolizantes.
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Fonte: FORTUNATO; ROSENTHAL; CARVALHO, 2007, p.1419.

Figura 9 – Resumo dos efeitos androgênicos e anabólicos dos esteroides anabolizantes

Efeitos Androgênicos

Desenvolvimento da genitália interna e externa

Espessamento das cordas vocais

   libido

   secreção das glândulas sebáceas

   pelos

Padrão masculino de pelos pubianos

Efeitos Anabólicos

   massa muscular esquelética

   concentração de hemoglobina

   hematócrito

   retenção de nitrogêncio

   gordura corporal

   deposição óssea de Ca2+

Na área médica, os anabolizantes são utilizados para reposição hormonal masculina em casos 
de castração cirúrgica ou traumática; anemias graves; tratamento contra AIDS e quimioterapia 
em casos de cânceres; e insuficiência pulmonar ou cardíaca (MORAES; CASTIEL; RIBEIRO, 
2015).

Entretanto, o uso dos anabolizantes tem sido muito utilizado entre os praticantes de 
musculação com o objetivo de se obter um ganho rápido de massa muscular e força. Deve-se 
mencionar ainda que os anabolizantes são também utilizados por praticantes de outros tipos 
de atividades físicas com objetivos semelhantes aos dos praticantes de musculação –  ganho 
de massa muscular e força, mas também por questões estéticas e de aumento da performance 
física (MORAES; CASTIEL; RIBEIRO, 2015).

Como há detecção de altas taxas de consumo dos anabolizantes sintéticos entre alguns 
indivíduos de grupos específicos, o consumo de anabolizantes tem chamado a atenção dos 
profissionais da área da Saúde e das autoridades responsáveis pela saúde pública no Brasil.

Muitos são os efeitos do uso indiscriminado de anabolizantes no organismo humano, como 
listado no Quadro 8. Os riscos do uso prolongado dessas substâncias provocam também 
alterações, várias delas irreversíveis, no organismo humano. Veja alguns desses efeitos no 
Quadro 8.
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Fonte: BRASIL, 2018c.

Quadro 8 – Efeitos adversos causados pelo uso de esteroides anabolizantes

Tremores

Acne severa

Retenção de líquidos

Dores nas juntas

Aumento da pressão sanguínea

Tumores no fígado e no pâncreas

Alterações nos níveis de coagulação sanguínea e de colesterol

Aumento da agressividade, que pode resultar em comportamentos violentos, às vezes, de consequências 
trágicas

Fonte: BRASIL, 2018c.

Quadro 9 – Efeitos crônicos causados pelo uso indevido de esteroides anabolizantes

EM HOMENS EM MULHERES

Redução na quantidade de esperma Engrossamento da voz

Calvície Crescimento de pelos no rosto e no corpo

Crescimento irreversível das mamas 
(ginecomastia) Redução dos seios

Impotência sexual Irregularidade ou interrupção das menstruações
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Felden et al. (2015) pesquisaram 1 126 adolescentes do ensino médio no município de Santa 
Maria/RS a respeito da insatisfação com a imagem corporal e identificaram que os adolescentes 
apresentam elevada prevalência de insatisfação com o corpo. No caso dos adolescentes do 
sexo masculino, a insatisfação se deve à magreza e, no caso das adolescentes do sexo feminino, 
pelo excesso de peso. Os autores acreditam que o sentimento de insatisfação e o desejo de 
ter um corpo belo podem levar os adolescentes a buscarem recursos danosos à saúde, tais 
como dietas restritivas, excesso de exercício físico e uso de anabolizantes.

Dessa forma, observa-se que o uso de anabolizantes está associado à melhora da imagem 
corporal, para se atingirem padrões de beleza e estereótipos estéticos definidos pela 
sociedade. Os adolescentes e jovens buscam um corpo “sarado”, musculoso e utilizam 
de recursos que trazem resultados rápidos e perceptíveis, como o uso de anabolizantes 
(DARTORA; WARTCHOW; RODRIGUEZ ACELAS, 2014).
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Em geral, os adolescentes que fazem uso de anabolizantes são saudáveis, não apresentando 
quadros clínicos que justifiquem essa utilização. Eles buscam informações a respeito desse 
uso na internet, com amigos e colegas que conhecem ou utilizam os anabolizantes.  

Os médicos não são consultados para informarem sobre o uso seguro dessas substâncias ou 
mesmo para uma avaliação. Além disso, mesmo que seja necessária receita médica para a 
compra de anabolizantes, os usuários encontram facilidade para adquiri-los de forma ilegal. 

Como mencionado anteriormente, a utilização de anabolizantes deve ser um elemento de 
atenção e preocupação constante tanto para as famílias, escolas, academias de ginástica, 
clubes, como também para os profissionais da área da saúde em virtude da possibilidade do 
uso descontrolado e indiscriminado dessas substâncias. 

LEMBRE-SE... 

O Profissional de Educação Física deve colaborar nas orientações das crianças e dos adolescentes no 
que diz respeito às mudanças físicas, emocionais e sociais que ocorrem no período de transição entre 
a infância e a adolescência, como também deve aproveitar seu ambiente de trabalho e outros locais 
de suas parcerias nas comunidades, sejam esses projetos sociais, escolas, academias, clubes, entre 
outros, para esclarecer os riscos da utilização descontrolada e indiscriminada dos anabolizantes.

As orientações devem levar em conta o nível de interesse, as dúvidas, o conhecimento e a capacidade 
de entendimento das crianças e dos adolescentes sobre o tema hormônios esteroides. 

Os profissionais devem estar preparados para conversar com as crianças e os adolescentes nas suas 
orientações sobre: 

• O que são os hormônios esteroides naturais e sintéticos;
• As funções desses hormônios no organismo humano;
• Os efeitos dessas substâncias no corpo;
• Os riscos e as consequências, em curto e longo prazo, para a saúde no consumo dos 

anabolizantes; 
• Os perigos e as consequências da compra ilegal de anabolizantes sintéticos;
• Outros pontos de interesse das crianças e dos adolescentes.
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“Pesquisa realizada pela Universidade de Massachusetts com 975 crianças norte-americanas, entre 
nove e 13 anos, traz resultados alarmantes: 32% dos garotos conheciam um colega da mesma idade 
que estava utilizando esteroides anabolizantes. E ainda: 2,7% dos meninos e 2,6% das meninas 
admitiram consumir tais substâncias. Isso significa, na melhor das hipóteses, que, numa sala de aula 
com 50 alunos da 4ª série do ensino fundamental, pelo menos um já assu¬me que está se drogando”. 
(CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2010)

Disponível em: < http://www.confef.org.br/confef/comunicacao/noticias/377>.

PROBLEMATIZANDO A PRÁTICA

Qual é a realidade sobre o consumo de anabolizantes entre as crianças e os adolescentes da 
comunidade em que você trabalha?
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Sexualidade: gravidez precoce, violência 
sexual

A sexualidade não é apenas sexo, é um aspecto da vida fundamental para a saúde, felicidade e 
harmonia do ser humano. Para o melhor entendimento sobre a sexualidade dos adolescentes 
e a compreensão de como ela se manifesta, é preciso considerar o contexto em que o 
adolescente, na sua singularidade, está inserido, ou seja, compreender as questões históricas, 
culturais, sociais, além das questões biológicas e psicológicas dos adolescentes. A sexualidade 
envolve desejos e práticas relacionadas à afetividade, aos sentimentos e ao conhecimento 
individual (BRASIL, 2017a). 

Para o Profissional de Educação Física, o convívio com a realidade dos conflitos dos adolescentes 
no processo de adaptação à puberdade, às descobertas e vivências da sensualidade é uma 
constante em seu processo de trabalho. 

Durante os jogos esportivos, as práticas de atividades e exercícios físicos, ou mesmo nas 
práticas corporais, o corpo fica em evidência. Nesses momentos, as crianças, os adolescentes 
e adultos jovens – embora a situação se repita, em níveis diferentes, com os adultos e idosos 
– enfrentam ora encantamento e exibição, ora grande dificuldade, devido à exposição do 
corpo.  Essa exposição do corpo nas práticas e todas as transformações corporais, sociais e 
psicológicas que vão ocorrendo simultaneamente, ao longo do período da pré-adolescência e 
da puberdade, geram, na maior parte do tempo, vergonha, sentimentos de culpa, ansiedade 
e medo. 

As mudanças corporais nesse período podem ainda, em contextos de vida pouco favoráveis 
ao desenvolvimento de uma sexualidade saudável, acarretar angústias, isolamento social e a 
adoção de alguns hábitos que até então a criança ou o adolescente não apresentava. O corpo 
passa a ser objeto de desejo e gera sentimentos antagônicos, como erotização, exibicionismo, 
ou, em oposição, pudor excessivo, retração, baixa autoestima e isolamento. 

O profissional de saúde, especialmente o de Educação Física, deve estar atento a essas 
mudanças físicas, psicológicas e emocionais. 

3Seção
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PROBLEMATIZANDO A PRÁTICA

Como direcionar as práticas para adolescentes de modo que tanto os meninos, como as meninas 
estejam incluídos, física, emocional e socialmente? 

 

ATIVIDADE 5

A partir da análise realizada na atividade 3, como possibilitar que crianças e adolescentes 
tenham relação com o seu corpo, conhecendo-o, respeitando-o? Como trabalhar o individual e 
o coletivo nas comunidades na conscientização corporal? 

Registre, por escrito, sua opinião. Consulte, no cronograma da disciplina, outros 
encaminhamentos solicitados para esta atividade.

GRAVIDEZ PRECOCE 

Simone é uma bela menina, esperta, inteligente, 
risonha, alto astral. Morena bonita, com corpo de 
mulher, cresceu muito, parece que herdou a altura 
do avô. Anda pela comunidade de Curupira e conhece 
todo mundo. A equipe do NASF conta sempre 
com ela para apresentar alguém, dar notícias. 
De tão linda e simpática, claro, arrumou um belo 
namorado. Anderson, primo da sua amiga, rapaz 
bacana, morador do Bairro das Conchas, pertinho da 
comunidade de Simone. 
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A iniciação sexual precoce, as relações sexuais sem uso de preservativos e o número elevado 
de parceiros são considerados comportamentos de risco que podem resultar em doenças 
sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada (BRASIL, 2018a).

A gravidez na adolescência é considerada uma questão mundialmente preocupante, pois tem 
seus desdobramentos nos riscos que as adolescentes vivenciam ao se submeterem a abortos 
clandestinos e nas mortes causadas por complicações durante a gravidez e no nascimento do 
bebê (WHO, 2018c).

Avalia-se que seja importante considerar, nesse contexto, que para muitas adolescentes 
a gravidez não é desejada, e sim resultante da falta de conhecimento sobre métodos 
contraceptivos e dos riscos que a gravidez precoce pode acarretar na saúde e mesmo na vida 
de uma mulher. Em contrapartida, para outras adolescentes, a gravidez pode ser desejada por 
ser entendida como uma forma de ascensão social e de ingresso na vida adulta. 

Ela é muito nova, tem apenas 13 anos; sua mãe 
ficou muito preocupada: um namorado de 18 anos, 
bonito. Simone e Anderson continuaram namorando, 
passeavam junto aos domingos, aos feriados e dias 
alternados da semana. Na escola, todas as amigas 
conversavam com ela; afinal, ela namorava um rapaz 
e não um coleguinha da sala. 

E assim o tempo passou, até que, às vésperas de 
Simone completar 15 anos, ela conversou com D. 
Márcia, enfermeira chefe da equipe de Saúde da 
Família. Disse que estava se estranhando, pois se 
sentia inchada, com a barriga diferente, os seios 
doloridos e não menstruava já fazia um bom tempo. 
D. Márcia tomou um susto: outra adolescente grávida.
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Segundo a WORLD HEALTH ORGANIZATION (2018c), a gravidez na adolescência tem maior 
prevalência em comunidades marginalizadas, que vivenciam a pobreza; também tem como 
causa a falta de oportunidades na área da educação e do emprego. 

PARA SABER MAIS!!!

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Cuidando de adolescentes: orientações básicas para a saúde sexual e a saúde 
reprodutiva. – 2. ed., Brasília, 2018. 

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidando_adolescentes_saude_
sexual_reprodutiva_2ed.pdf>.

O Relatório “Aceleração do progresso para a redução da gravidez na adolescência na América 
Latina e no Caribe“, publicado pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 
Mundial da Saúde (OPAS/OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Fundo de 
População das Nações Unidas (UNFPA), em 2018, identificou que a taxa mundial de gravidez 
adolescente para cada 1.000 meninas, de 15 a 19 anos de idade, foi de 46 nascimentos (OPAS; 
UNICEF; UNFPA, 2018). 

Pelas estimativas da WORLD HEALTH ORGANIZATION (2018c), nas regiões em desenvolvimento, 
16 milhões de adolescentes meninas na faixa etária entre 15 e 19 anos e 2,5 milhões de 
meninas com idade inferior a 16 anos dão à luz todos os anos. 

Na América Latina e no Caribe, segundo esse mesmo Relatório, a taxa de gravidez em 
adolescentes foi de 65,5 e, no Brasil, a taxa identificada chegou a 68,4 nascimentos para cada 
1.000 adolescentes (OPAS; UNICEF; UNFPA, 2018). Essa taxa alarmante identificada no Brasil, 
quando comparada com a taxa mundial, mostra que o fenômeno da gravidez na adolescência 
tem de ser compreendido como uma questão bastante importante e que deve ser discutida 
pelos profissionais das áreas de educação e saúde no país. 

Para melhor compreensão dos fatores que são determinantes na gravidez em adolescentes na 
América Latina e no Caribe, será apresentado um modelo sócio-ecológico que a OPAS e outras 
entidades parceiras dessa instituição elegeram para explicar essa condição. O modelo considera 
a existência de fatores individuais (demográficos), de relação (companheiros, familiares), da 
comunidade (serviços de saúde, escolas, trabalho, redes) e da sociedade (normas, políticas, 
governos), conforme se verifica no Quadro 10 (OPAS; UNICEF; UNFPA, 2018).
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Fonte: Adaptado de OPAS; UNICEF; UNFPA, 2018, 31p. 

Quadro 10 – Fatores determinantes da Gravidez em adolescentes na América Latina e no 
Caribe

Indivíduo Relações

- Puberdade e neurodesenvolvimento durante a 
adolescência e controle limitado dos impulsos.
- Falta de conhecimento sobre sexualidade e 
reprodução.
- Iniciação sexual precoce ou forçada.
- Uso irregular de anticoncepcional.
- Ideias errôneas sobre os anticoncepcionais.
- Perspectiva de futuro e percepção de si mesma.

- Valores e expectativas de familiares, 
companheiros, professores, etc. em relação à 
sexualidade, gravidez, violência, etc.
- Pressão dos colegas para ter relações sexuais o 
quanto antes.
- Pressão do companheiro/par para ter relações 
sexuais o quanto antes.
- Baixo nível de relação com adultos em casa, na 
escola ou na comunidade.
- Escasso apoio familiar e escassa transferência 
de recursos e habilidades positivas para enfrentar 
dificuldades.
- Tolerância à prática de violência sexual.

Comunidade Sociedade

- Falta de acesso à educação sexual integral em 
casa, na escola ou na comunidade.
- Falta de acesso a serviços de saúde e 
anticoncepcionais.
- Falta de capital social e apoio da comunidade 
ativa.
- Falta de normas e valores culturais e falta de 
apoio e empoderamento de gênero.

- Políticas, leis e normas sociais que não 
reconhecem a sexualidade dos adolescentes 
nas suas necessidades de educação sexual e 
serviços de saúde sexual e reprodutiva, como os 
contraceptivos.
- Escassez de oportunidades educativas e de 
trabalho para os adolescentes de ambos os sexos.
- Normas e valores que favorecem a desigualdade 
entre sexos.
- Tolerância e aceitação da violência de gênero.

No Brasil, entre os anos de 2011 e 2016, 3,2 milhões de adolescentes, na faixa etária entre 
10 e 19 anos, foram mães, sendo que, desse número, 162.853 adolescentes foram mães em 
idade entre 10 e 14 anos, número que pode ser considerado bastante elevado para essa faixa 
etária (BRASIL, 2018a). 

Na Figura 10, é possível observar o perfil (raça/cor; estado civil; escolaridade; região de 
residência) das adolescentes que foram mães, no Brasil, entre os anos de 2011 e 2016.
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Fonte: BRASIL, 2018a, 244p.

Figura 10 - Características de adolescentes de 10 a 19 anos (n=3.288.599) com filhos 
registrados no Sinasc. Brasil, 2011-2016

A baixa escolaridade, a dificuldade de acesso à educação e aos serviços de saúde são fatores 
que contribuem para maior vulnerabilidade da gravidez indesejada na adolescência, no Brasil. 
Porém, é importante que não sejam esquecidos os casos de violência sexual, a exemplo dos 
estupros, como fator contribuinte para a gravidez na adolescência (BRASIL, 2018a).

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar do ano de 2015 apontou que 27% dos estudantes 
brasileiros entre 13 e 15 anos de idade tiveram relação sexual alguma vez na vida, enquanto 
que esse percentual entre os estudantes de 16 e 17 anos foi de 54,7%. Desses estudantes 

Características
10 a 14 anos 15 a 19 anos Total
n=162.853 n=3.125.746 n=3.288.599

n % n % n %
Raça/cor
Negra (preta + parda) 109.886 67,5 1.980.160 63,3 2.090.046 63,6
Branca 31.236 19,2 750.958 24,0 782.194 23,8
Indígena 4.521 2,8 31.426 1,0 35.947 1,1
Amarela 347 0,2 8.018 0,3 8.365 0,3
Sem informação 16.863 10,4 355.184 11,4 372.047 11,3
Estado civil
Solteira 121.622 74,7 1.927.561 61,7 2.049.183 62,3
Casada + união estável 37.723 23,2 1.151.501 36,8 1.189.224 36,2
Viúvas ou separadas 100 0,1 5.493 0,2 5.593 0,2
Sem informação 3.408 2,1 41.191 1,3 44.599 1,4
Escolaridade (em anos de estudo)
Nenhuma 1.220 0,7 10.133 0,3 11.353 0,3
1 a 3 9.288 5,7 89.125 2,9 98.413 3,0
4 a 7 106.120 65,2 1.015.790 32,5 1.121.910 34,1
8 a 11 42.555 26,1 1.892.075 60,5 1.934.630 58,8
12 e mais 228 0,1 57.345 1,8 57.573 1,8
Sem informação 3.442 2,1 61.278 2,0 64.720 2,0
Região de residência
Norte 30.470 18,7 459.482 14,7 489.952 14,9
Nordeste 61.271 37,6 1.022.983 32,7 1.084.254 33,0
Sudeste 42.821 26,3 1.033.809 33,1 1.076.630 32,7
Sul 15.682 9,6 363.713 11,6 379.395 11,5
Centro-Oeste 12.609 7,7 245.759 7,9 258.368 7,9
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que tiveram relação sexual, 59,6% tinham entre 13 e 15 anos, e 69,5%, de 16 e 17 anos. 
Todos disseram ter usado métodos contraceptivos e de prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis na última relação (IBGE, 2016). Esses dados apontam para a necessidade de 
intervenções que colaborem com a conscientização dos adolescentes de ambos os sexos a 
respeito da importância do uso de preservativos, bem como intervenções que valorizem as 
orientações sobre os métodos contraceptivos.

Para colaborar com a redução da gravidez na adolescência, na América Latina e no Caribe, 
foram estabelecidas algumas ações. Conheça-as: 

Aumentar a visibilidade da gravidez na adolescência, seus fatores 
determinantes e consequências, bem como os grupos mais afetados, 
mediante dados, relatórios qualitativos e histórias reais.

Planejar intervenções dirigidas a grupos mais vulneráveis, para garantir que 
as abordagens sejam adequadas à sua realidade e abordem seus desafios 
específicos.

Envolver e assegurar que a população adolescente participe e seja parte 
ativa do planejamento, da execução e do monitoramento das intervenções 
estratégicas.

Abandonar intervenções ineficazes e investir os recursos na implementação 
de intervenções de eficácia comprovada.

Fortalecer a colaboração intersetorial para abordar, de modo eficaz, os 
fatores determinantes da gravidez na adolescência, na América Latina e no 
Caribe.

Transformar pequenos projetos minoritários em programas sustentáveis em 
larga escala.

Criar um ambiente favorável à igualdade entre os sexos e à saúde e aos 
direitos sexuais e reprodutivos das adolescentes (OPAS; UNICEF; UNFPA, 
2018, p.13).

Diante desse cenário desafiante, faz-se necessário o fortalecimento das estratégias 
intersetoriais e do trabalho em equipe, fatores gerenciais que são tão mencionados nas 
políticas públicas da saúde, para que as discussões e ações que envolvam as temáticas sobre 
a saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e suas vulnerabilidades deixem de ser somente 
propostas e tornem-se programas e projetos com resultados eficazes e eficientes.
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VIOLÊNCIA SEXUAL 

A violência é uma questão 
que tem acompanhado a 
humanidade ao longo da 
sua história, expressando 
a forma de agir e de se 
relacionar do indivíduo com 
o ambiente, a sociedade 
e com outros indivíduos. 
A violência é perpetrada 
contra diferentes raças/
cor, gêneros, faixas etárias, 
classes sociais, entre outros.

A violência é considerada um grande problema de saúde pública em virtude das sequelas e 
do número de mortes que causa. As crianças e os adolescentes pertencem ao grupo de maior 
vulnerabilidade, em virtude das sequelas físicas e emocionais que são de grande magnitude 
no seu desenvolvimento e que, muitas vezes, são carregadas por toda a vida. Na Figura 11, 
são apresentadas as diferentes formas de violência contra crianças e adolescentes de acordo 
com a faixa etária.

Fonte: BRASIL, 2018a, 244p.

Figura 11 – Violência contra criança e adolescente por faixa etária
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GLOSSÁRIO

Violência sexual: “é todo ato ou jogo sexual com intenção de estimular sexualmente a criança 
ou o adolescente, visando utilizá-la (lo) para obter satisfação sexual, em que os autores da 
violência estão em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou 
o adolescente. Abrange relações homo ou heterossexuais. Pode ocorrer em uma variedade de 
situações como: estupro, incesto, assédio sexual, exploração sexual, pornografia, pedofilia, 
manipulação de genitália, mamas e ânus, até o ato sexual com penetração, imposição de 
intimidades, exibicionismo, jogos sexuais e práticas eróticas não consentidas e impostas e 
“voyeurismo” (obtenção de prazer sexual por meio da observação)” (BRASIL, 2014a, p. 33).

Ao longo da história, em diferentes culturas, convivemos com situações de violência sexual 
contra crianças e adolescentes que resultam de um fenômeno social e cultural complexo, que 
infringe diretamente o direito à vida, à liberdade e, principalmente, à dignidade humana. 

No Brasil, a Secretaria de Vigilância em Saúde investigou o perfil epidemiológico das violências 
sexuais contra crianças e adolescentes notificadas no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan), no período de 2011 a 2017. Nesse período investigado pelo estudo, no 
que diz respeito à violência sexual, foram notificados 184.524 casos, sendo que 76,5% dos 
casos de violência sexual foram contra crianças e adolescentes, 31,5% e 45%, respectivamente 
(BRASIL, 2018b). 

Dos 1.460.326 casos de violência interpessoal ou autoprovocada identificados nesse período, 
40,5% foram contra crianças e adolescentes.

Na Figura 12, é possível observar um aumento considerável nas notificações de violência 
quando comparados os anos de 2011 e 2017. 
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Fonte: BRASIL, 2018b, p.4.  

Figura 12 – Número de notificações de violência sexual, total e contra crianças e 
adolescentes, segundo ano de notificação no Brasil, 2011-2017

O perfil da violência sexual contra crianças, traçado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, 
identificou que a maior prevalência de violência foi no sexo feminino (74,2%), ocorrida na 
residência da vitima (69,2%). Verificou-se ainda, no estudo, que o maior número de notificações 
foi devido a estupro (62%), e que, em muitos desses casos (74,7%), houve envolvimento de 
autor do sexo masculino (81%). Identificou-se, também, que 37% dos autores tinham vínculo 
familiar. 

Ao pesquisar a violência sexual contra os adolescentes, constatou-se que 92,4% das vítimas 
eram do sexo feminino; 58,2% dos eventos ocorreram na residência da vítima; 70,4% das 
notificações foram devido a estupro, com 78,9% dos casos com envolvimento de um autor. 
Em 92,4% dessas notificações, os autores eram do sexo masculino, e 38,4% tinham vínculo 
intrafamiliar, familiar ou eram parceiros íntimos (BRASIL, 2018b).

As vítimas de violência sexual, na maior parte das vezes, se calam diante das agressões; 
esse silêncio é tecnicamente nomeado como “pacto de silêncio”. Os fatores que motivam o 
silêncio das vítimas podem ser muitos, seja pelo medo de não serem acreditadas, de serem 
consideradas culpadas pela agressão e até pelo medo de que ameaças colocadas pelo autor 
se cumpram. Essas e tantas outras razões que motivam os silêncios das vítimas, inclusive a 
própria dependência financeira do autor e a complacência encontrada na sociedade e no 
meio jurídico, acabam por permitir que o agressor continue a violência sem que seja punido 
pelo ato. 



85

Dessa maneira, torna-se imprescindível que os profissionais da saúde acolham as vítimas e 
incentivem o rompimento do silêncio. Este deve ser o primeiro passo para a resolução dos 
problemas e a cessação da violência. O bom e longo trabalho sobre a necessidade da quebra 
do silêncio permitirá o encorajamento das vítimas a não mais permitirá os assédios, bem como 
lutará para o devido enquadramento dos (as) autores(as) nas medidas cabíveis na legislação. 

Os Profissionais de Educação Física, muitas vezes, suspeitam que uma criança ou um adolescente 
que é participante de uma das suas práticas esteja sendo vítima de violência sexual, por isso 
é importante reconhecer alguns aspectos que apontam para uma vítima de violência sexual. 
Segundo o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (CEDECA), a vítima 
de abuso pode ser reconhecida com base em aspectos físicos, comportamentais e sexuais; 
porém, os profissionais do CEDECA ressaltam que esses aspectos devem ser analisados sob 
a perspectiva macro e coletiva, pois, isoladamente, muitos desses aspectos podem não 
significar exposição à violência. 

São alguns indicadores físicos: dilatação do hímen, sangramento, doenças 
sexualmente transmissíveis, gravidez, infecções e dores na região genital e 
abdominal. Sexuais: masturbação excessiva, conhecimento sexual que não 
condiz com a fase de desenvolvimento em que a criança/o adolescente se 
encontra, comportamento sexualmente explícito ou embotamento sexual. 
Comportamentais: isolamento, depressão, pensamentos e tendências 
suicidas, queda no rendimento escolar, fuga de casa, agressividade ou apatia 
extremas, medo, choro constante sem causa aparente, distúrbios do sono, 
distúrbios da alimentação, autoagressão, preocupação exagerada com a 
limpeza corporal, aparência desleixada, entre outros. (CENTRO DE DEFESA 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE YVES DE ROUSSAN, 2018). 

Por fim, o que fazer? Os Profissionais de Educação Física, na sua ação diária com o corpo, 
devem dar oportunidade para que crianças e adolescentes falem, que se expressem, que 
contem o que acontece com o seu corpo. Estejam atentos aos comportamentos, às mudanças 
bruscas, à exploração da sexualidade descontextualizada das atividades e do desenvolvimento 
físico e emocional dos alunos, para que possam identificar possível vítima sexual, que precisa 
de ajuda. 

Caso algum(a) estudante queira relatar a você que está sendo vítima de violência sexual, 
procure um local e um momento tranquilo: dê-lhe atenção e apoio, faça-a (o) sentir-se 
segura(o) e apoiada(o), demonstre que ela(ele) não é culpada(o) e que você buscará ajuda. 

Avalie o contexto, analise e converse formalmente com seus possíveis parceiros que estão 
disponíveis a ajudar a criança ou o adolescente, seja na Coordenação do Centro de Saúde 
ou do NASF-AB, nas gerências dos programas ou projetos de atividades físicas, ou mesmo 
na direção da escola a qual a criança ou o adolescente frequenta. Organizem-se para uma 
conversa com o Conselho Tutelar para buscar orientações de como procederem no caso 
específico daquela criança ou daquele adolescente. 
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Lembre-se de que você faz parte de uma equipe, e que todos devem atuar coletivamente, a 
fim de que o objetivo de ajudar a vítima de violência sexual seja mais facilmente alcançado. 

RELEMBRANDO

“A promoção da saúde e da cultura de paz e a prevenção de violências contra crianças e adolescentes 
é papel de todos. Devem abranger ações coletivas, envolvendo instituições de educação e ensino, 
associações, grupos formais e informais e lideranças comunitárias e juvenis, dentre outros, como 
parceiros fundamentais. As ações preventivas na comunidade são essenciais para a redução dos 
riscos de violência e promoção da cultura de paz no território. A atuação mais eficaz é aquela que 
inclui, faz alianças e se torna presente na vida cotidiana das famílias e das comunidades” (BRASIL, 
2014a, p.14).

EM SÍNTESE 

Os Profissionais de Educação Física, em colaboração com outros profissionais, tanto da Saúde 
como da Educação, devem trabalhar na construção de saberes que contribuirão para que crianças e 
adolescentes possam vivenciar a sua sexualidade com mais consciência dos seus desejos e melhor 
compreensão das narrativas sobre o corpo e a sexualidade em sua sociedade. 

Estejam atentos aos comportamentos, às mudanças bruscas, à exploração da sexualidade 
descontextualizada das atividades e do desenvolvimento físico e emocional das crianças e dos 
adolescentes, para que possam identificar possíveis vítimas de violência sexual que precisam de 
ajuda.
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Obesidade

A obesidade é atualmente considerada uma epidemia mundial, pois tem acometido um 
número cada vez maior de pessoas por todo o planeta. Segundo a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar “o aumento crescente do número de obesos no mundo indica a grande 
participação do ambiente na gênese da doença, com hábitos dietéticos, sedentarismo e 
fatores psicossociais responsáveis por 95% dos casos” (BRASIL, 2017a, 11p.).

O foco das discussões a respeito da obesidade não contempla somente a dimensão individual, 
com as escolhas feitas pelos indivíduos, mas também a dimensão biopsicossocial que abrange 
aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. Dessa forma, amplia-se a perspectiva das 
intervenções ante o problema da obesidade (DIAS et al, 2017).

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, com consequências 
negativas para a saúde. 

Alguns dos fatores determinantes dessa condição estão associados à ingestão de alimentos 
que pode levar à denominada Obesidade Exógena, caracterizada pela ingestão maior do que 
o gasto, fruto da interação entre aspectos genéticos, emocionais, sociais e ambientais.

Embora com bem menos prevalência, a Obesidade Endógena ocorre em decorrência de uso de 
medicamentos ou de doenças com origem genética, por exemplo, hipotireoidismo, síndrome 
de Cushing, excesso de androgênios, síndromes genéticas, etc. 

Estudo realizado pelo Imperial College London e pela Organização Mundial da Saúde ao longo 
de 42 anos, de 1975 a 2016, investigou o índice de massa corporal, desnutrição e obesidade 
em 130 milhões de pessoas com mais de 5 anos de idade, sendo que 31,5 milhões dos 
pesquisados tinham entre 5 e 19 anos, e 97,4 milhões, mais de 20 anos. 

No que diz respeito às crianças e aos adolescentes de 5 a 19 anos de idade, esse estudo 
apontou que, no ano de 1975, o número de crianças e adolescentes do sexo feminino com 
obesidade era de 5 milhões, e os do sexo masculino eram 6 milhões. Em 2016, verificou-se o 
alarmante número de 50 milhões de meninas obesas e 74 milhões de meninos nessa mesma 
condição no mundo (NCD RISK FACTOR COLLABORATION, 2017). Esse cenário desafiador 
requer atenção dos profissionais de saúde, pois a prevalência da obesidade tende a continuar 
aumentando, caso se verifique a permanência do atual modo de vida das sociedades. 

4Seção
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A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (2016) apontou que 23,7% dos adolescentes 
brasileiros, de 13 a 17 anos de idade, que estavam sendo pesquisados apresentaram excesso 
de peso, e 7,8% dos adolescentes escolares pesquisados foram considerados obesos, conforme 
se verifica na Figura 13. Portanto, em número, 3 milhões de escolares estavam acima do peso 
recomendado para a faixa etária estudada.

Fonte: IBGE, 2016, 106p.

Figura 13 – Percentual de escolares de 13 a 17 anos de idade, por estado nutricional 
e por sexo

As consequências dessa condição são desastrosas tanto na vida da pessoa adulta, como 
na do idoso, pois, com a obesidade, várias doenças se manifestam e intercruzam, como a 
hipertensão arterial, o diabetes, as doenças cardíacas e articulares. Entretanto, já está 
apontado cientificamente que esse processo de descontrole do peso corporal, na maior parte 
das vezes, inicia-se na infância ou na adolescência.

Em Curupira, nossa cidade modelo neste curso, foi identificado que o aumento de peso 
de crianças e adolescentes é significativo. A equipe de Saúde da Família não sabe o 
motivo, pois o diagnóstico ainda não foi realizado, mas, hipoteticamente, acredita-se 
que esteja vinculado à mesma questão mundial: hábitos alimentares inadequados e 
aumento do sedentarismo. 



89

Nas crianças e nos adolescentes, a obesidade pode estar associada a diversos fatores:

• A obesidade dos pais e os hábitos familiares de alimentação e atividade física.
• O peso do bebê ao nascer – tanto o baixo peso quanto o sobrepeso – pode estar 

relacionado ao risco de doenças crônicas não transmissíveis e à obesidade na vida 
adulta.

• O aleitamento materno é um fator de proteção à obesidade.
• O sedentarismo na infância e adolescência é, muitas vezes, associado ao tempo de tela, 

ou seja, tempo em que a criança e o adolescente passam assistindo à televisão ou em 
computadores e smartphones (ABESO, 2018).

Você pode identificar a tendência ao sobrepeso 
ou à obesidade em uma criança ou adolescente 
por um método simples e fácil de ser realizado. 
Para isso, basta coletar os seguintes dados: 
o peso (medido sem sapatos e com o menor 
número de peças de roupa), a estatura e a idade. 
Pela Caderneta de Saúde da Criança, você poderá 
acompanhar a evolução da curva de peso e altura 
em relação à idade da criança e será capaz de 
projetar essa tendência.  

PARA SABER MAIS!!!

A Caderneta de Saúde da Criança está na sua 12ª edição, disponibilizada em 2018. Ela é um 
documento que permite à família, aos cuidadores e aos profissionais de saúde registrar e acompanhar 
o desenvolvimento das crianças desde o nascimento até os 9 anos de idade.

As cadernetas podem ser acessadas nos seguintes endereços:

Caderneta de Saúde da Criança - Menino:

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/agosto/17/caderneta-2018-menino.pdf

Caderneta de Saúde da Criança - Menina:

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/agosto/17/caderneta-2018-menina.pdf
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Um dos métodos mais utilizados para verificação da condição de sobrepeso ou obesidade em 
uma criança ou adolescente é a verificação do Índice de Massa Corporal (IMC), que utiliza as 
medidas de peso, em quilogramas, e estatura, em metros.

Embora esse método possa ser aplicado desde o nascimento, o IMC tem melhor registro a 
partir dos dois anos de idade, sendo reconhecido como um bom instrumento para ser utilizado 
com os adolescentes. 

Cálculo do IMC  =     Peso (kg)

                                          Estatura2 (m)

Com base no resultado do cálculo do IMC de uma criança ou um adolescente, você poderá 
comparar o resultado obtido com os apresentados nos gráficos de referências elaborados 
pela OMS para esta finalidade. Lembre-se sempre de que os gráficos da OMS foram definidos 
considerando-se os seguintes fatores: sexo, idade e curva de escores-z ou desvio-padrão. 

Nas Figuras de números 14 a 19, como exemplos, estão apresentados os gráficos de referência 
do IMC para os sexos masculino e feminino, para crianças de 0 a 10 anos de idade.

Fonte: BRASIL, 2018d.

Figura 14 – Índice de Massa Corporal (IMC) para meninos, do nascimento aos dois 
anos, em desvios-padrão

> +3 escores z: obesidade.
≤ +3 e ≥ +2 escores z: sobrepeso.
≤ +2 e +1 escores z: risco de sobrepeso.
≤ +1 e ≥ -2 escores z: IMC adequado.
< -2 e ≥ -3 escores z: magreza.
< -3 e escores z: magreza acentuada.
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Fonte: BRASIL, 2018e.

Figura 15 – Índice de Massa Corporal (IMC) para meninas, do nascimento aos dois 
anos, em desvios-padrão

Fonte: BRASIL, 2018d.

Figura 16 – Índice de Massa Corporal (IMC) para meninos, dos dois aos cinco anos, 
em desvios-padrão

> +3 escores z: obesidade.
≤ +3 e ≥ +2 escores z: sobrepeso.
≤ +2 e +1 escores z: risco de sobrepeso.
≤ +1 e ≥ -2 escores z: IMC adequado.
<-2 e ≥ -3 escores z: magreza.
<-3 e escores z: magreza acentuada.

> +2 escores z: peso elevado para idade.
≥ -2 e ≤ +2 escores z: peso adequado para idade.
≥ -3 e < -2 escores z: peso baixo para idade.
< -3 escores z: peso muito baixo para idade.
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Fonte: BRASIL, 2018e.

Figura 17 – Índice de Massa Corporal (IMC) para meninas, dos dois aos cinco anos, 
em desvios-padrão

Fonte: BRASIL, 2018d.

Figura 18 – Índice de Massa Corporal (IMC) para meninos, dos cinco aos dez anos, 
em desvios-padrão

> +3 escores z: obesidade.
≤ +3 e ≥ +2 escores z: sobrepeso.
≤ +2 e +1 escores z: risco de sobrepeso.
≤ +1 e ≥ -2 escores z: IMC adequado.
< -2 e ≥ -3 escores z: magreza.
< -3 e escores z: magreza acentuada.

> +2 escores z: peso elevado para idade.
≥ -2 e ≤ +2 escores z: peso adequado para idade.
≥ -3 e < -2 escores z: peso baixo para idade.
< -3 escores z: peso muito baixo para idade.
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Fonte: BRASIL, 2018e.

Figura 19 – Índice de Massa Corporal (IMC) para meninas, dos cinco aos dez anos, em 
desvios-padrão

PARA SABER MAIS!!!

Consulte a Caderneta de Saúde do/da Adolescente, 2ª edição. Este é um documento que permite aos 
adolescentes de 10 a 19 anos acompanhar e registrar as transformações corporais.

As cadernetas podem ser acessadas nos seguintes endereços:

Caderneta de Saúde do Adolescente:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_adolescente_menino.pdf

Caderneta de Saúde da Adolescente:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_adolescente_menina.pdf

> +3 escores z: obesidade grave.
≤ +3 e > +2 escores z: obesidade.
≤ +2 e > +1 escores z: sobrepeso.
≤ +1 e ≥ -2 escores z: IMC adequado.
< -2 e ≥ -3 escores z: magreza.
< -3 e escores z: magreza acentuada.
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Vamos a mais um exemplo. Vejamos o caso de um pré-adolescente do sexo masculino que, 
aos 13 anos, pesa 42 kg e tem 1,40 m de estatura. 

O cálculo do IMC: 42 kg : 1,40m : 1,40m = 21,42 kg/m2

  
 42  =  21,42
1,402

Fonte: BRASIL, 2012a.

Figura 20 – Índice de Massa Corporal de adolescente de 13 anos

IMC Por idade
Dos 10 aos 19 anos (escores-z)

Valores Críticos:
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL

> Escore-z +2

>Escore-z +1 e
< Escore-z +2

> Escore-z -2 e 
< Escore-z+1

>Escore-z -3 e
<Escore-z -2

< Escore-z -3

Obesidade

Sobrepeso

Eutrofia (IMC Ade-
quado para a idade)

Magreza

Magreza 
acentuada
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Ao comparar o resultado do exemplo com os apresentados no gráfico de referência, verifica-
se, na Figura 20, que se trata de um pré-adolescente com peso saudável, sem sobrepeso ou 
obesidade, como também sem magreza ou magreza acentuada. 

LEMBRE-SE

O prontuário da criança ou do adolescente, que está na Unidade Básica de Saúde, deverá ser 
consultado, após o cálculo do IMC, pois os registros anteriores de valores ou posições em curvas de 
crescimento fornecerão dados bastante relevantes para a análise final e para um possível diagnóstico 
de obesidade. 

Vale ressaltar que você não deverá cuidar desse assunto individualmente, mas deve ser estabelecida 
uma interface com os outros profissionais da equipe, de modo que o sobrepeso ou a obesidade de 
fato seja diagnosticado(a) e tenha abordagem e tratamento eficazes. 

Além dos riscos que o sobrepeso e a obesidade podem representar para a condição da 
saúde, tanto presente como futura das crianças e dos adolescentes, é importante não nos 
esquecermos de que, nesta faixa de idade, o problema da rejeição, seja uma rejeição intrínseca 
ou extrínseca, afetará o desenvolvimento psicossocial dessas crianças e desses adolescentes. 
Conheça ou relembre alguns desses problemas: 
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A World Health Organization (2016b) publicou o plano “Ending Childhood Obesity”, que aponta 
as áreas de recomendações para a redução do risco de obesidade na infância. A seguir, na 
Figura 21, você poderá verificar as seis áreas sugeridas por esta organização. 

Fonte: Adaptado e traduzido de WHO, 2016b, 7p. 

Figura 21 – Áreas de recomendações para reduzir o risco de obesidade na infância
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Conheça, agora, algumas das recomendações:

• implementação de programas integrais que promovam a ingestão de alimentos 
saudáveis e reduzam o consumo de alimentos não saudáveis e bebidas ricas em açúcar 
entre crianças e adolescentes;

• implementação de programas integrais que promovam atividades físicas e reduzam 
comportamentos sedentários entre crianças e adolescentes;

• integração e fortalecimento das orientações para a prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis com orientações atuais para os cuidados pré-natais para reduzir o risco 
de obesidade na infância;

• fornecimento de orientações e apoio para dietas saudáveis, sono e atividades físicas 
durante a primeira infância, para assegurar que as crianças cresçam apropriadamente e 
desenvolvam hábitos saudáveis; 

• implementação de programas integrais que promovam ambientes escolares saudáveis, 
aulas sobre saúde e nutrição e atividades físicas entre crianças e adolescentes na idade 
escolar;

• oferecimento de serviços, com base na família, que colaborem na gestão de peso e no 
estilo de vida para crianças e jovens que são obesos (WHO, 2016b).

RELEMBRANDO

As causas do sobrepeso e da obesidade, bem como as consequências dessas condições, devem 
ser avaliadas, e um plano de intervenção a ser construído por uma equipe de profissionais deve 
ser definido. Profissional de Educação Física, saiba valorizar as condutas de acompanhamento da 
Psicologia, da Nutrição e da Medicina, entre outros campos, para conseguir, junto com sua equipe, 
alcançar o objetivo de reverter o sobrepeso e a obesidade entre as crianças e os adolescentes na sua 
comunidade de atuação profissional.
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Determinantes e condicionantes da saúde 
de crianças e adolescentes

Concluindo

Encerramos mais uma unidade, a qual foi dedicada à abordagem de aspectos relacionados 
aos determinantes e condicionantes da saúde da criança e do adolescente. A partir de agora, 
você deverá estar apto a programar as suas atividades, refletindo sobre os determinantes e 
condicionantes abordados nesta unidade. 

Além disso, é fundamental que você tenha compreendido o importante papel desempenhado 
por brincadeiras e jogos fisicamente ativos, o desporto e a prática da atividade física na vida 
das crianças e dos adolescentes, para que possa tirar o máximo de proveito da próxima 
unidade, que irá estimulá-lo (a) a refletir acerca de orientações de atividades físicas para essa 
faixa etária.



Unidade 4
Orientações e recomendações para 
a prática de atividade física por 
crianças e adolescentes
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Nesta unidade, abordaremos orientações e 
recomendações para a prática da atividade física 
de crianças e adolescentes. 

Primeiramente, ressalta-se que não se podem 
planejar as atividades da Educação Física 
dissociando-as dos conteúdos da Educação, pois 
as crianças e os adolescentes que frequentam 
as escolas das comunidades são os mesmos que 
participam de projetos sociais e dos programas 
de promoção da saúde, sejam elas ofertadas na 
comunidade, pelas equipes dos NASF-AB, nas 
Academias da Saúde ou mesmo nas Unidades 
Básicas de Saúde. 

Orientações e recomendações para a 
prática de atividade física por crianças e 
adolescentes

 Unidade 4

Sendo assim, é fundamental que sejam estabelecidas boas relações entre os profissionais 
da Saúde e as várias equipes de profissionais que atuam nas comunidades, para que as 
atividades sejam complementares e não concorrentes. Dessa forma, conseguiremos atingir 
um grande número de participantes em nossas ações e em nossos projetos e ofereceremos 
conteúdos coerentes com o nível de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes com 
quem estamos trabalhando.

De acordo com o compromisso profissional da categoria Profissional de Educação Física, 
tanto a criança como o adolescente devem ser vistos nos programas e projetos da Educação 
Física na integralidade, compromisso idêntico aos estabelecidos nas diretrizes do NASF-AB. 
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Recorde-se ainda que a aprendizagem sobre a convivência harmoniosa com o próprio corpo, 
com a própria sexualidade, bem como o prazer de ter uma vida mental e fisicamente ativa 
fazem parte dos princípios pedagógicos dos eixos didáticos da Educação Física para crianças 
e adolescentes. 

Sendo assim, ensinarmos as crianças 
a gostarem das brincadeiras que 
solicitam envolvimento do corpo e 
da mente, desenvolvermos jogos 
para os adolescentes que incluam 
outros jovens, incluirmos as práticas 
de modalidades esportivas que 
valorizam a cooperação, bem como 
a competição dentro das regras 
estabelecidas, remete-nos ao nosso 
compromisso com a profissão e 
preenche nosso lugar junto às 
equipes de programas e projetos de 
promoção da saúde.

 

IMPORTANTE

“As Práticas Corporais e Atividade Física devem ser construídas a partir de componentes 
culturais, históricos, políticos, econômicos e sociais de determinada localidade, de forma 
articulada ao espaço-território onde se materializam as ações de saúde, cabendo ao profissional 
de saúde a leitura abrangente do contexto onde irá atuar profissionalmente e como ator social”, 
de acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 27 (BRASIL, 2010a, p.143). 

Sendo assim, com base nos componentes das Práticas Corporais e Atividades Físicas, os 
espaços públicos, bem como os grupos que já se constituíram no seu tempo de lazer, visando à 
socialização e à contribuição para o desenvolvimento humano dos sujeitos envolvidos, devem 
ser considerados nos planejamentos das ações e dos projetos para crianças e adolescentes na 
área da Atenção Primária à Saúde. 

Ao final da unidade, esperamos que você seja capaz de planejar orientações e estar preparado 
para fazer, organizar e discutir as recomendações de atividades físicas para crianças e 
adolescentes em programas de promoção da saúde.
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A prática de atividade física 

projetos sociais, esportivos e de lazer, a fim de que as ações se complementem e não se 
sobreponham, para que crianças e adolescentes sejam atendidos integralmente e as ações 
façam diferença na vida deles. 

Tratando-se especificamente das crianças e dos adolescentes, ressalta-se a importante 
ocupação dos espaços públicos e a forma como se constituem as práti-cas corporais nesses 
espaços. 

A Carta Brasileira de Educação Física, elaborada pelo Conselho Federal de Educação Física em 
2000, menciona a necessidade de compreensão da Educação Física como meio de promoção 
da saúde. Ressalta a importância do desenvolvimento de estilos de vida ativos para contribuir 
com a qualidade de vida da população e colaborar no entendimento do papel da atividade 
física na promoção da saúde (CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2000).

Essas considerações estão de acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 
no que se refere à preocupação com a qualidade e o estilo de vida. A promoção da qualidade 
de vida e a redução de vulnerabilidades e riscos à saúde são os objetivos destacados por essa 

Nesta seção, serão apresentados os aspectos 
fundamentais que representam a prática da 
atividade física. Objetiva-se discutir, ainda, as 
orientações e as recomendações de atividades 
físicas a crianças e adolescentes. Além disso, é 
importante destacar que, ao final desta seção, 
o profissional deverá ser capaz de elaborar e 
executar programas direcionados para crianças 
e adolescentes, conforme as orientações e 
recomendações apresentadas.

Compete aos Profissionais de Educação Física 
dos NASF-AB a interação e a integração com 
outros setores sociais que também se dedicam 
às crianças e aos adolescentes, isto é, escolas, 

1Seção
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diretriz da política nacional da saúde. Da mesma forma, o estilo de vida ativo é priorizado nas 
ações preconizadas pela PCAF, que identifica a necessidade de ações de aconselhamento sobre 
os seus benefícios para a população e a importância de se desenvolverem ações intersetoriais 
com esse enfoque (BRASIL, 2010a).

As diretrizes para a prática de atividades físicas devem considerar a relação da promoção 
da saúde diante dos aspectos antropológicos, ou seja, que a cultura da comunidade esteja 
refletida e se reflita nas atividades a serem desenvolvidas, que o corpo seja pensado de 
maneira global e não segmentado. Assim, as práticas devem institucionalizar-se não apenas 
a partir dos enfoques da mídia, mas, principalmente, pelo que se apresenta na região onde o 
profissional vai atuar. 

Os problemas que são detectados devem ser tratados por toda a equipe, de modo que as 
ações transcendam o tecnicismo e de fato contribuam para a definição e a resolução dos nós 
críticos. 

É competência do Profissional de Educação Física tanto a interação na equipe de SF – com 
base na orientação, por meio de palestras, elaboração de materiais educativos, organização 
de projetos – quanto a intervenção diretiva, por meio de atividades de promoção da saúde, 
utilizando os conteúdos específicos da Educação Física e incentivando o estilo de vida saudável 
e ativo.

No que tange às intervenções, estas são direcionadas aos indivíduos e/ou grupos de diferentes 
faixas etárias, composições corporais e necessidades especiais. Neles, o Profissional de 
Educação Física pode atuar de forma individual e em equipe multiprofissional. 

PARA SABER MAIS!!!

“Atribui-se ao Profissional de Educação Física as competências e habilidades para diagnosticar, 
planejar, organizar, supervisionar, coordenar, executar, dirigir, assessorar, dinamizar, programar, 
desenvolver, prescrever, orientar, avaliar, aplicar métodos e técnicas motoras diversas, aperfeiçoar, 
orientar e ministrar sessões específicas de exercícios físicos ou práticas corporais diversas” 
(CONFEF, 2002, p.3).

Acesse o Documento de Intervenção do Profissional de Educação Física, disponível em: http://
www.confef.org.br/confef/resolucoes/82. 
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Entretanto, tenha sempre em mente que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação pode ser 
utilizada como referência para a elaboração, execução e avaliação de programas de atividade 
física e práticas corporais para crianças e adolescentes nos NASF-AB. 

VOCÊ SABIA 

A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte defende que seja valorizada a Educação Física na 
Escola, por ser esta disciplina capaz de integrar socialmente as crianças e os adolescentes, de 
oportunizar práticas de diferentes tipos de atividade física e esportes, bem como possibilitar a 
exposição das crianças e dos adolescentes a atividades de cooperação e competição. Esta disciplina 
é relevante, segundo esta entidade, para o desenvolvimento social e educacional tanto das crianças, 
como dos adolescentes (LAZZOLI, et al, 1998).

Sugere-se também que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os quais orientam a 
organização dos conteúdos e a relação de faixa etária nas práticas da Educação Física, sejam 
um auxílio para a organização dos programas de atividades físicas para crianças e adolescentes 
nas comunidades (BRASIL, 1996). 

LEMBRE-SE... 

Conforme a LDB, a educação é dividida em Educação Infantil até os seis anos; Ensino Fundamental 
dos seis aos 15, e Ensino médio dos 15 aos 18. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm.

Os PCN podem contribuir na busca de coerência no planejamento dos programas a serem 
desenvolvidos tanto em escolas, como também nos projetos sociais e nos projetos sob a 
responsabilidade das equipes do NASF-AB, pois esses parâmetros podem ser utilizados como 
referências das demandas sociais de cada região.

A fim de que haja adequação dos conteúdos às reais necessidades dos envolvidos, os PCN 
traçam uma estruturação, a qual se dá pela organização do ensino da Educação Física em três 
blocos de conteúdos: desporto, jogos, lutas e ginásticas; atividades rítmicas e expressivas; 
cultura corporal e corporeidade. 



105

O planejamento das ações deve estar diretamente relacionado à efetivação dos objetivos de 
cada ação. Os PCN também sugerem os critérios para definição de ações, os quais são: a 
relevância social, as características dos alunos e a característica sociocultural de cada região. 

PARA SABER MAIS!!!

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) constituem a organização escolar que referencia 
o ensino das disciplinas no Brasil. Você pode encontrar na Base Nacional Comum Curricular a 
distribuição dos conteúdos das disciplinas e as sugestões de temas, objetos e habilidades. 

Esse conteúdo pode ser útil no planejamento das suas atividades.

Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

As recomendações do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) objetivam “orientar 
condutas e procedimentos dos Profissionais de Educação Física (PEF) no uso de exercícios/
atividades físicas, como elementos principais ou complementares na atenção à saúde” 
(AZEVEDO et al, 2017, p. 9). O documento aponta que o Profissional de Educação Física pode 
atuar no Programa Saúde da Família e no NASF-AB, bem como em programas e projetos 
de promoção da saúde, de forma a orientar sobre hábitos de vida ativa, estimulando um 
modo de vida ativo e, consequentemente, diminuindo o risco futuro das doenças crônicas 
não transmissíveis, bem como na realização de ações de promoção da saúde, com vistas a 
colaborar com a qualidade de vida dos participantes das ações e com a redução de uso de 
medicamentos no Brasil. Assim, cabe ao profissional, segundo as orientações do CONFEF:

• Proporcionar educação permanente por meio de ações próprias do seu 
campo de intervenção, juntamente com as equipes de Saúde da Família (ESF), 
sob a forma de coparticipação, acompanhamento e supervisão, discussão de 
casos e métodos da aprendizagem em serviço. 

• Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o 
sentimento de pertencimento social nas comunidades, por meio da atividade 
física regular, do esporte, das práticas corporais de qualquer natureza e do 
lazer ativo. 
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• Promover ações ligadas aos exercícios/atividades físicas próprias do seu 
campo de intervenção junto aos órgãos públicos e na comunidade. 

• Articular parcerias com setores da área administrativa, junto com a ESF e 
a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e à 
ampliação das áreas disponíveis para a prática de exercícios/atividades 
físicas próprias do seu campo de intervenção. 

• Promover eventos que estimulem e valorizem a prática de exercícios/ 
atividades físicas próprias do seu campo de intervenção, objetivando a saúde 
da população (AZEVEDO et al, 2017, p. 23). 

PARA SABER MAIS!!!

Leia o documento “Recomendações sobre Condutas e Procedimentos do Profissional de Educação 
Física na Atenção Básica à Saúde”, disponível em: <http://www.listasconfef.org.br/arquivos/Livro_
Recomendacoes.pdf>. 

(AZEVEDO et al., 2017).

Compete, então, ao profissional conhecer bem as crianças, os adolescentes e suas famílias, ter 
acesso aos prontuários dessas crianças e desses adolescentes nas UBS, analisar os aspectos 
vinculados aos determinantes e condicionantes, que foram apresentados na unidade anterior 
deste módulo, e outros que o profissional julgue relevantes, a fim de que as atividades 
propostas sejam de fato direcionadas e alcancem os objetivos propostos no planejamento. 
Como mencionado anteriormente, os conteúdos sobre o corpo em movimento devem ser 
parte integrante das ações, atividades e do dia a dia dos programas e projetos de Atividades 
Física que visam à promoção da saúde. 
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Além das ações dispostas anteriormente, vamos relem-
brar alguns procedimentos que você aprendeu na sua 
graduação e que são importantes para sua prática pro-
fissional nos NASF-AB e nos projetos de promoção da 
saúde. Nesse sentido, serão apresentados alguns desses 
procedimentos, que foram publicados pelo CONFEF:

Aferir e interpretar os resultados de respos-
tas fisiológicas dos participantes das ativi-
dades, tanto durante o repouso, como du-
rante o exercício. 

Coletar dados e interpretar informações 
relacionadas à prontidão para a atividade 
física, bem como identificar fatores de risco, 
padrão de qualidade de vida e nível de ativi-
dade física dos participantes dos projetos. 

Aplicar escalas de percepção subjetiva do 
esforço. 

Manusear ergômetros (esteira, cicloergô-
metro, etc.) e equipamentos utilizados em 
programas de exercício físico. 

Aferir e interpretar os resultados de respos-
tas fisiológicas dos participantes das ativi-
dades, tanto durante o repouso, como du-
rante o exercício. 

Conhecer, aplicar e interpretar testes de 
laboratório e de campo utilizados em ava-
liação física. 

Realizar testes de avaliação postural e de 
avaliação antropométrica. 

Prescrever exercícios físicos baseados em 
testes de aptidão física, desempenho motor 
específico, avaliação postural, índices an-
tropométricos e na percepção subjetiva de 
esforço (AZEVEDO et al, 2017, 24p, adaptado). 
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Nas abordagens das equipes NASF-AB e das equipes dos projetos de promoção da saúde, um 
importante aspecto deve ser considerado: o trabalho é realizado com crianças e adolescentes 
que precisam do apoio, da orientação e do direcionamento de profissionais. Desse modo, 
devemos acreditar no potencial da educabilidade, ou seja, todo ser humano tem um potencial 
e precisa de oportunidades para desenvolvê-lo. Assim, as ações e projetos devem oferecer 
oportunidades para o desenvolvimento individual, mas também do grupo dos participantes e 
da comunidade na qual o grupo está inserido.

Esses projetos e suas ações complementam o processo da educação familiar e da 
educação escolar das crianças e dos adolescentes atendidos. Dessa forma, pelo processo 
de complementação, são oferecidas aos participantes dos projetos oportunidades para se 
arriscarem e aprenderem a fazer escolhas, tomarem decisões e se responsabilizarem pelas 
decisões tomadas. Não se esqueçam de que o principal objetivo de todas as ações a serem 
planejadas por essas equipes deve ser o de causar, positivamente, impacto na vida das crianças 
e dos adolescentes. 

Você também deve estar atento ao compromisso de contribuir para que as nossas crianças e 
os nossos adolescentes sejam protagonistas, que escrevam uma história na sua comunidade, 
que sejam agentes transformadores. Pensemos que protagonizar significa transferir, interferir. 
Esperamos que, dessa forma, as crianças e os adolescentes que participam das ações dos 
NASF-AB e dos projetos de Promoção da Saúde contribuam significativamente para a 
inclusão de outros participantes e, a partir dessas interconexões, sejam formadas redes de 
apoio e solidariedade nas comunidades, para o desenvolvimento, não só da prática regular 
de atividades físicas, mas também, na área da Educação, da Prevenção de Acidentes, da 
Prevenção da Violência, entre outras.

PARA REFLETIR...

E você? Já pensou em como lidar com as crianças e os adolescentes do seu território? Já pensou que 
outras pessoas/profissionais também atuam com essas crianças e esses adolescentes? Já pensou 
que, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o esporte e o lazer são um direito garantido?
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ATIVIDADE 6 

Para criar uma grande rede de incentivo à atividade física, qual é o papel de cada um dos 
membros da equipe nesta tarefa? O que pode ser feito para alcançar este objetivo? 

Registre, por escrito, sua opinião. Consulte, no cronograma da disciplina, outros 
encaminhamentos solicitados para esta atividade. 

RECOMENDAÇÕES DE OUTRAS ENTIDADES

Algumas outras importantes entidades têm 
feito contribuições no sentido de estimular a 
diminuição da inatividade física entre as crianças 
e os adolescentes. Porém, antes de passarmos 
a essas recomendações, é importante 
relembrar que você deve estar sempre atento 
ao crescimento e ao desenvolvimento das 
crianças e dos adolescentes atendidos por 
sua equipe; que as atividades planejadas 
por vocês sejam adequadas às faixas etárias 
dos participantes e que tanto as ações como 
as atividades organizadas sejam capazes de 

motivar os participantes a serem frequentes em mais de uma ação ou atividade proposta por 
sua equipe.

Passemos a algumas outras recomendações. O Departamento de Saúde e Assistência Social do 
Reino Unido (UNITED KINGDOM DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE, 2011) defende 
que os bebês e as crianças, com idade até 5 anos, precisam ter uma vida fisicamente ativa. É 
preciso aproveitar as características psicomotoras de cada idade para estimulá-los diariamente 
a realizar atividades físicas, tanto leves (ficar em pé, mover-se ao redor, andar, envolver-se em 
brincadeiras com pouco gasto energético), quanto intensas (correr, pular, andar de bicicleta, 
dançar, nadar, etc.). Para essa entidade, o estímulo a uma vida fisicamente ativa deve partir 
dos responsáveis pelos bebês e pelas crianças, como também pelos profissionais de saúde, a 
exemplo dos Profissionais de Educação Física.  
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As crianças aprendem pelo exemplo, por isso é importante que tanto os responsáveis como 
os profissionais da saúde assumam um modo de vida ativo e saudável, demonstrando, dessa 
forma, às crianças e aos adolescentes o valor positivo da prática regular de atividades físicas 
e de uma alimentação saudável.

As brincadeiras e as atividades que focam a prática dos movimentos físicos dos bebês e das 
crianças são capazes de estimular o desenvolvimento neurológico e muscular dos participantes, 
e, nesse processo de desenvolvimento, os bebês e as crianças evoluem nas suas interações 
sociais, no avanço da aquisição da linguagem, no ganho das capacidades intelectuais, e nas 
habilidades de resolver problemas (UKDHS, 2011).

Para o Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido existem várias formas de 
incentivar os bebês e as crianças a se movimentarem, conforme apresentado nos Quadros 11 
e 12.

Fonte: Adaptado de UKDHS, 2011. 

Quadro 11 – Formas de incentivar os bebês de até 1 ano de idade a se movimentarem

Deitar o bebê de barriga para baixo para que possa ficar chutando com as pernas. Estes movimentos 
ajudam no desenvolvimento da força dos membros inferiores e superiores.

Puxar, empurrar, agarrar e brincar com outras pessoas são boas maneiras de praticar diferentes tipos de 
movimentos.

Deixar que o bebê engatinhe pelo chão.

O brincar ao ar livre colabora para que o bebê aprenda sobre o ambiente que está a sua volta.

O bebê pode começar a nadar muito cedo e, de forma geral, o ambiente aquático é agradável para eles e 
também favorece o recrutamento de diferentes grupos musculares.



111

Fonte: Adaptado de UKDHS, 2011.

Quadro 12 – Formas de incentivar as crianças de 2 a 5 anos idade a se movimentarem

Quando a criança começa a andar, é recomendado que ela esteja fisicamente ativa por, pelo menos, 3 
horas ao longo do dia.

Deixar a criança andar junto ao responsável é mais recomendável que deixá-la utilizar o andador.

As crianças gostam de ir aos parques e praças, lá devem ser estimuladas a escalar, balançar e correr.

Os brinquedos que as crianças podem pegar e movimentar estimulam a coordenação motora e os 
músculos dos braços e das mãos.

Deve-se estimular o envolvimento das crianças em atividades domésticas, por exemplo, desembalar 
compras, arrumar e lavar. 

Deve-se oportunizar o ensino da música e de novos movimentos à criança, para estimulá-la a dançar.

Como foi apresentado anteriormente, o UKDHS (2011) recomenda, pelo menos, três horas 
de movimento ao longo do dia para crianças de até 5 anos. Vamos então, na Figura 22, saber 
mais sobre algumas atividades que podem ser realizadas com as crianças nessa faixa etária.
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Fonte: Adaptado e traduzido de UKDHS, 2011. 

Figura 22 – Recomendações de atividade física para crianças de 0 a 5 anos
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Outra entidade que tem manifestado preocupação quanto à inatividade física na infância 
e adolescência é a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Essa entidade recomenda que 
crianças até 2 anos sejam estimuladas a movimentar-se várias vezes ao dia, ainda que por 
curtos períodos de tempo. Os bebês que não andam ou engatinham devem ser estimulados 
a puxar, segurar, mover a cabeça e os membros e, sempre que possível, ser mantidos em 
decúbito frontal (SBP, 2017d). 

As crianças que conseguem andar devem estar, ao longo do dia, pelo menos 3 horas ativas 
fisicamente. É importante a recomendação da SBP, para crianças até os dois anos de idade, de 
que o tempo de tela seja zero (SBP, 2017d). 

Para as crianças de 3 a 5 anos de idade, a 
Sociedade Brasileira de Pediatria (2017d) 
recomenda, pelo menos, 3 horas diárias de 
movimentação física, distribuídas ao longo do 
dia. Sobre o tempo de exposição às telas para 
essa faixa etária, a SBP recomenda que seja 
limitada em até 2 horas por dia. 

Conheça um posicionamento da SBP sobre atividades sugeridas para crianças:

“brincadeiras ativas, andar de bicicleta, atividades na água, jogos de 
perseguir e jogos com bola são as melhores maneiras para essa faixa etária se 
movimentar. A partir dos três anos de idade, atividades físicas estruturadas, 
como natação, danças, lutas, esportes coletivos, entre outras, também 
podem ser paulatinamente incluídas” (SBP, 2017d, p.3)

Em posicionamento recente, a Organização Mundial de Saúde manifestou grande preocupação 
com o sedentarismo no planeta, mas esta organização chamou especial atenção dos países-
membros para o risco da inatividade física entre as crianças e os adolescentes, por serem 
estes os adultos e idosos do futuro. Com a necessidade global de se obterem taxas menores 
de DCNT, a OMS acredita que os governos têm o dever de alertar as populações sobre a 
importância de uma vida fisicamente ativa na infância e na adolescência (WHO, 2018a). 

Em uma publicação de 2018, a OMS recomenda que crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos 
pratiquem 60 minutos de atividade física de intensidade moderada ou vigorosa todos os dias, 
além de atividades de fortalecimento muscular, pelo menos três vezes por semana (WHO, 
2018a).

O Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido também apresenta 
recomendações e detalhamento de sugestões de atividades físicas para crianças mais velhas e 
adolescentes. Em 2011, o UKDHS já havia publicado o seguinte posicionamento: para crianças 
e adolescentes, em idade entre 5 e 18 anos, recomenda-se que pratiquem, diariamente, 
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pelo menos 60 minutos de atividades físicas, em nível de intensidade que vai de moderada a 
vigorosa, e que sejam incluídas, pelo menos em 3 dias na semana, atividades de força, visando 
ao fortalecimento musculoesquelético das crianças e dos adolescentes (UKDHS, 2011). 

Veja, na Figura 23, a síntese que o UKDHS apresentou sobre as recomendações de atividades 
físicas para crianças e adolescentes em idade entre 5 e 18 anos.

Fonte: Adaptado e traduzido de UKDHS, 2011. 

Figura 23 – Recomendações de atividade física para crianças e adolescentes de 5 a 18 anos
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Como pôde ser visto no cartaz síntese do UKDHS, são várias atividades que as crianças e 
os adolescentes podem praticar para alcançarem as recomendações do nível de intensidade 
moderada no dia a dia: caminhar até a escola, brincar no playground, andar de skate, andar 
de bicicleta, andar com o cachorro, entre outros. O Departamento de Saúde do Reino 
Unido assinala também alguns exemplos de atividades capazes de fazerem as crianças e os 
adolescentes alcançarem a intensidade vigorosa durante seus períodos de diversão: corrida, 
natação, futebol, ginástica, dança, andar de bicicleta de forma mais vigorosa, entre outros 
(UKDHS, 2011). 

Como as atividades de fortalecimento musculoesquelético são importantes para o 
desenvolvimento e a manutenção da força, a regulação do nível de açúcar no sangue, 
o controle da pressão arterial e a manutenção do peso saudável, as atividades esportivas 
sugeridas por essa mesma entidade para a faixa etária entre 5 e 18 anos foram, entre outras: 
ginástica, caminhada, corrida, artes marciais, dança e pular corda (UKDHS, 2011).

Com a mesma tônica assumida pelas outras entidades mencionadas anteriormente, o 
Departamento de Saúde do Governo Australiano lançou um material de referência: “Faça 
seu movimento – sente-se menos, seja ativo para a vida”, com orientações para crianças e 
adolescentes nas faixas etárias entre 5 e 12 anos e entre 13 e 17 anos. As recomendações, no 
que se refere ao número de horas e nível de intensidade da atividade física, são as mesmas 
defendidas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Departamento de Saúde e Assistência 
Social do Reino Unido. 

O documento, entretanto, destaca os benefícios de ser fisicamente ativo nessas faixas etárias. 
Conheça os benefícios apresentados:

• Benefícios sociais
o Cria oportunidades de se divertir com amigos.
o Reduz o comportamento antissocial, incluindo atitudes agressivas.
o Desenvolve habilidade de cooperação e trabalho em equipe.

• Benefícios emocionais e intelectuais
o Melhora a autoestima e a confiança.
o Melhora a concentração, reduz a ansiedade e o estresse.
o Melhora o rendimento escolar. 

• Benefícios para a saúde
o Reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.
o Melhora o condicionamento físico, inclusive a coordenação e as habilidades de 
movimentar-se.
o Reduz o ganho de peso excessivo. 
o Fortalece os músculos e ossos.
o Promove crescimento e desenvolvimento saudável.
 (AUSTRALIA DEPARTMENT OF HEALTH, 2017. Traduzido)
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Alguns princípios do Treinamento Esportivo e dos métodos utilizados pela Educação Física 
para o ensino de modalidades esportivas são úteis para a organização de prescrições de 
exercícios, atividades físicas e esportivas para crianças e adolescentes. Nesse sentido, vamos 
apresentar alguns princípios defendidos pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte 
(SBME) para exercícios e atividades para essa faixa etária e sintetizar alguns princípios do 
sistema de formação esportiva para a organização dos treinos.

A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte apresentou posicionamento oficial denominado 
“Atividade Física e saúde na infância e adolescência”. Esse posicionamento afirma que 
atividades físicas de intensidade baixa e moderada, de lazer e lúdicas devem ser praticadas 
por crianças e adolescentes que aparentam estar saudáveis e que não há obrigatoriedade de 
uma avaliação formal para isso LAZZOLI, et al, 1998). 

Quando se trata de atividade de alta intensidade – como competições –, recomenda-se que 
seja realizada avaliação médico-funcional (avaliação clínica, da composição corporal, testes 
de potência aeróbica, entre outros) (LAZZOLI, et al, 1998).

Ainda para a SBME, é importante criar nas crianças e nos adolescentes o hábito diário 
das práticas de atividades físicas, e que essas atividades sejam assumidas por crianças e 
adolescentes como agradáveis e motivadoras. 

A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte assinala alguns princípios do treinamento que 
podem ser importantes no planejamento de prescrições de exercícios e atividades físicas para 
crianças. Destacam-se as seguintes:

[...] deve-se treinar pelo menos três componentes: aeróbico, força muscular 
e flexibilidade, variando a ênfase em cada um de acordo com a condição 
clínica e os objetivos de cada criança. Quando o objetivo é o condicionamento 
aeróbico, a prescrição deve contemplar as variáveis do tipo duração, 
intensidade e frequência semanal, obedecendo aos princípios gerais de 
treinamento. O treinamento muscular deve ser realizado com cargas 
moderadas e maior número de repetições, valorizando o gesto motor, uma 
vez que este tipo de atividade contribui para o aumento da força muscular 
e massa óssea. O risco de lesões osteoarticulares em crianças que realizam 
trabalhos de sobrecarga muscular é na verdade menor do que o relacionado 
com esportes de contato, desde que seja realizado com cargas submáximas 
sob supervisão profissional adequada. Em relação à flexibilidade, seu 
treinamento deve envolver os principais movimentos articulares e serem 
realizados de forma lenta até o ponto de ligeiro desconforto e, então, 
mantidos por cerca de 10 a 20 segundos (LAZZOLI et al, 1998, p. 108-109).
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PARA SABER MAIS!!! 

Crianças a partir de seis anos podem se beneficiar dos treinamentos de força, desde que sejam 
acompanhadas por profissionais capacitados para prescrever e prestar assistência na prática 
de exercícios com pesos. A Academia Americana de Pediatria, o Colégio Americano de Medicina 
Esportiva e a Sociedade Canadense de Medicina Esportiva têm reforçado que tanto crianças quanto 
adolescentes se beneficiam da prática de musculação, desde que respeitadas as limitações e o 
desenvolvimento maturacional de cada faixa etária.

Leia a matéria: Especialistas liberam a prática de musculação para crianças e adolescentes, 
que foi publicada pelo Conselho Federal de Educação Física, em 2011.

Disponível em: https://www.confef.org.br/confef/comunicacao/boletim/539. 

A organização didática dos conteúdos a serem abordados nas atividades que foram planejadas 
é parte fundamental no trabalho do Profissional de Educação Física. Como exemplo de método 
para fazer essa organização, destaca-se o modelo do sistema de formação esportiva (GRECO; 
BENDA, 1998), o qual prevê o desenvolvimento da aprendizagem das modalidades esportivas 
divididas por fases. Esse modelo privilegia o desenvolvimento, tendo como estrutura as 
diferentes faixas etárias e habilidades dos praticantes. 

Os conteúdos da Educação Física, neste modelo de aprendizagem, são organizados nas práticas 
da modalidade mantendo as regras originais da modalidade ou alterando-se as regras, caso se 
verifique uma demanda do grupo para que tais alterações ocorram. 

O método é dividido nas seguintes fases: Pré-escolar, Universal, Orientação, Direção, 
Especialização, Aproximação, Alto nível, Recuperação e Recreação. 

As faixas etárias de interesse nesse módulo compreendem a fase Pré-escolar até a fase de 
Especialização.

Em cada fase são listados aspectos inerentes à formação dos participantes, de modo que 
todos os conteúdos sugeridos pela legislação sejam contemplados. 

Crianças com até 10 anos devem ter a oportunidade de experimentar as mais amplas variações 
de movimento e gestos, para aumentarem o próprio conhecimento corporal. Portanto, o 
aprendizado das crianças até essa idade não deve ser direcionado para uma modalidade 
esportiva específica. 
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Esse aprendizado deve ser realizado pela experiência em diferentes práticas, sejam elas de 
modalidades esportivas, jogos, ginásticas, brincadeiras, lutas, expressões rítmicas, danças, 
entre outras experiências que contribuam para o aumento da cultura corporal das crianças. 
Nessa fase de aprendizagem deve-se privilegiar a ação com ênfase nas práticas coletivas, para 
que as competências sociais das crianças sejam também desenvolvidas. 

Entre os 11 e 12 anos, a Fase Universal do modelo tem seu maior destaque, pois nesta fase 
já se espera que as crianças estejam com maior controle sobre algumas habilidades, como 
locomoção, estabilização e manipulação. Com o aprendizado das habilidades básicas, é 
possível organizar atividades com conteúdos que demandam maior complexidade motora e 
por tempo mais prolongado. 

No intervalo entre os 11 e 12 anos, os Profissionais de Educação Física devem estar atentos 
às aptidões e aos interesses dos participantes por determinados grupos de modalidades 
esportivas, porque nessa fase deverá ser preparado o direcionamento das crianças para as 
práticas das modalidades eleitas. Esse processo de definição pela prática de uma modalidade 
esportiva deverá estar concluído aos 15, 16 anos, na Fase da Especialização. 

Portanto, a estratégia básica a ser perseguida pelo Profissional de Educação Física com crianças 
é a facilitação da aprendizagem. Deve-se proporcionar aos pequenos participantes a execução 
dos gestos e a vivência de todas as possibilidades oferecidas pelo movimento, de modo que 
os conteúdos apresentados no processo de aprendizagem possibilitem a participação, a 
socialização, a cooperação, a competição e todas as demais competências relacionais que são 
fundamentais para a formação humana. 



119

No planejamento das ações no contexto da saúde, é importante que você e seus colegas 
de equipe se lembrem de que as atividades que estão organizando não devem se sobrepor 
às atividades desenvolvidas pelas equipes da escola ou de qualquer outro projeto de que a 
criança ou o adolescente participa. Dessa forma, sugerimos que você vá conhecer as escolas 
e os professores da comunidade, os projetos desenvolvidos por igrejas e centros assistenciais 
dos bairros e proponha aos responsáveis o desenvolvimento de ações conjuntas. 

Considere, ainda, os seguintes tópicos no planejamento:

• Trabalho em equipe

Lembre-se de que a proposta é trabalharmos em rede, por isso mantenha o foco no 
trabalho em equipe. Dessa maneira, participe das reuniões da sua equipe, leia nos 
prontuários as anotações realizadas por seus colegas, converse com os ACS, com os 
membros da equipe da Saúde da Família, com a gerência da UBS, entre outros, para a 
otimização do trabalho.

• Seleção de temáticas

Com base nos dados do diagnóstico epidemiológico da comunidade onde você e sua 
equipe atuam e no compromisso profissional de trabalharem para a formação humana de 
crianças e adolescentes, determinem um tema – que pode ser anual, semestral, mensal 
– e decidam sobre as melhores opções de abordagem desse tema para aquele grupo 
específico, naquele local e tempo determinado. Discutam a necessidade de encontrar 
parceiros na comunidade para desenvolverem, de forma adequada, o tema selecionado 
e acertem a distribuição das tarefas de cada um dentro da equipe. Lembrem-se de que 
muitos temas podem ser desenvolvidos em um conjunto único de ações ou em partes 
predeterminadas. 

• União de parceiros para ações conjuntas

Como mencionado ao longo deste módulo, a temática da importância da corporeidade 
e suas infinitas vivências na formação de crianças e adolescentes devem estar incluídas 
nos conteúdos a serem abordados nas ações e atividades planejadas para as crianças, 
os adolescentes, os pais, as lideranças comunitárias e religiosas, entre outras. 

• Divulgação planejada das ações

A divulgação ampla das ações de atividade física e lazer que acontecem na própria 
comunidade de atuação da equipe, nos bairros vizinhos da comunidade, deve ser sempre 
uma aposta da equipe. Lembre-se de que essas divulgações podem ser realizadas por 
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meio de informes, cartazes na igreja, na UBS, na rádio comunitária, etc. Organizem 
parcerias!

• Integração planejada de faixas etárias diferentes

Integrar faixas etárias diferentes, quando as atividades são bem discutidas e planejadas, 
acrescenta valor educacional às atividades. Por isso, criem dias de alongamento na 
praça, caminhadas, passeios ecológicos, corrida de orientação, jogos, torneios, gincanas 
com a participação das crianças, adolescentes, pais, avós e outros adultos que estejam 
preparados para participarem de atividades com esse objetivo. 

• Protagonismo das crianças e dos adolescentes

Incentivar o protagonismo das crianças e dos adolescentes e conversar com eles para 
mostrar a importância do brincar e do lazer nesta faixa etária. Criem possibilidade para 
que as crianças e os adolescentes atendidos por sua equipe compartilhem o próprio 
aprendizado com outras crianças e outros adolescentes. 

• Criatividade

Sejam criativos nas ações, nas atividades, na forma de abordagem dos temas 
selecionados para orientar os trabalhos, nas manifestações de respeito pelas crianças, 
pelos adolescentes, pais, avós, pelas lideranças comunitárias, religiosas, entre outros. 
Viva plenamente a sua criatividade individual e coletiva!

Outro tópico relevante a ser discutido nas reuniões de planejamento da sua equipe é a 
importância do lazer para a saúde, o desenvolvimento motor e psicológico, a inclusão social e 
a educação das crianças e dos adolescentes. Esse é um direito garantido na Constituição, mas 
que é, muitas vezes, esquecido por muitos. 

A falta de tempo, de dinheiro, de interesse dos filhos e netos por esporte e mesmo a falta de 
vontade própria de praticar alguma atividade física estão entre as justificativas apresentadas 
por muitos responsáveis para limitarem o acesso das crianças e dos adolescentes ao direito 
de horas de lazer ativo. 

Lembre sempre aos responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes da importância de 
pelo menos uma hora diária de lazer ativo para contrapor às longas horas das crianças e dos 
adolescentes em frente às telas.

Como Profissional de Educação Física, você deve trabalhar, junto com sua equipe, para incentivar 
os responsáveis por crianças e adolescentes a conhecerem os interesses e as motivações 
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que movem as crianças e os adolescentes no sentido de praticarem alguma atividade física 
ou modalidade esportiva, conhecerem os benefícios de uma vida ativa fisicamente, a partir 
da infância, como também reservarem tempo ao longo da semana para compartilharem 
experiências, conversarem e apoiarem filhos e netos na rotina de se manterem fisicamente 
ativos.

A descoberta das crianças de locais perto de casa, nos quais elas podem compartilhar com 
familiares e amigos momentos de lazer, é um tema importante no diálogo dos responsáveis 
com seus dependentes, no sentido de incentivá-los, desde a infância, a serem proativos na 
busca de “o que gostam e o que querem fazer” nas horas de lazer.

EM SÍNTESE

Sugerimos que você esteja atento à legislação, ao código de ética da sua profissão e tenha sempre em 
mente que, independentemente de onde você esteja profissionalmente inserido, você “é, e sempre 
será”, um educador, não podendo, por esta condição, fechar os olhos para a formação humana das 
crianças e dos adolescentes. 

Como educador, você pode contribuir para serem os valores corretos promovidos entre as crianças 
e os adolescentes para que, assim, eles avancem de forma positiva no processo de tornarem-se 
cidadãos preparados para a vida adulta e disponíveis para lutarem pela própria dignidade e respeito 
pela comunidade onde vivem. 

Muitas recomendações e orientações foram apresentadas neste módulo; reflita sobre elas e sobre 
outras que não foram mencionadas neste material, mas das quais você se lembrou, para, então, você 
e sua equipe desenvolverem, com competência, o trabalho junto das crianças e dos adolescentes.
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Segurança durante as práticas com 
crianças e adolescentes 

Na organização de atividades físicas, o tópico segurança deve ser sempre incluído, para se 
garantir o melhor desenvolvimento das atividades durante as práticas. Nesse sentido, uma 
atenção especial a este tópico deve ocorrer, principalmente, se o trabalho é realizado com 
crianças e adolescentes. 

Atitudes simples podem evitar acidentes indesejados e a atenção constante é aliada ao sucesso 
do trabalho; por isso, a constante supervisão dos Profissionais de Educação Física, tanto nos 
ambientes de práticas, como nas atitudes dos participantes e de outras pessoas nas práticas, 
pode assegurar a realização de atividades em que todos estejam protegidos de acidentes. 

Buscando preservar a segurança nas práticas de atividade física e esporte, nesta seção do 
módulo, temos por objetivo apontar subsídios para que o profissional conheça alguns aspectos 
que envolvem a segurança no seu ambiente de trabalho. 

Para que as práticas transcorram com tranquilidade, sugerimos que você: 

• Verifique se algum dos participantes foi diagnosticado com alguma doença infecciosa 
ou parasitária, prevalente ou crônica.

Caso isso ocorra, anote a informação e organize os procedimentos a serem adotados para 
esses casos.

Para obter informações mais consistentes sobre o caso do participante, você deve conversar 
com os responsáveis pelo participante, com membros da equipe de enfermagem da UBS da 
comunidade e também com seus colegas de equipe.

No portal do Ministério da Saúde, você encontra material para estudar sobre as doenças na 
infância.

2Seção
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PARA SABER MAIS!!!

Leia os cadernos e manuais disponíveis no site do Ministério da Saúde a respeito do desenvolvimento 
das crianças e das doenças.

Manual Aidpi Criança: 2 meses a 5 anos, de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância. 
Acesse:  http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/julho/12/17-0056-Online.pdf

Guia de vigilância em saúde. Acesse:
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf

Doenças Infecciosas e Parasitárias: guia de bolso. Acesse:
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/doencas-infecciosas-e-parasitarias-guia-
de-bolso/

Caderno de Atenção Básica 33: Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. Acesse: http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf

Caderno de Atenção Básica 35: Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Acesse: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_doenca_cronica_cab35.pdf

• Certifique-se de que o ambiente físico no qual as atividades se realizarão é seguro:

- observe e teste se o piso do ambiente é escorregadio ou se existe desnivelamento 
ou depressões;
- verifique as condições das cercas, paredes e do teto do ambiente;
- verifique a qualidade da luminosidade e do nível do ruído no ambiente.

• Certifique-se, no caso da atividade ser realizada em uma piscina: 

- se a mesma tem altura suficiente para que os participantes fiquem de pé dentro 
da água;
- se os equipamentos de segurança estão disponíveis e bem localizados;
- se os materiais químicos para tratamento da água estão em local seguro e fora 
do alcance das crianças e dos adolescentes.

• Certifique-se de que os materiais e equipamentos são seguros: 

- verifique a disposição dos materiais e equipamentos no ambiente das práticas; 
- verifique a adequação dos equipamentos, das bordas e dos pesos dos mesmos 
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para trabalho com crianças e adolescentes; 
- verifique se há adequação do tamanho, peso e da qualidade dos materiais para 
trabalho com crianças.

• Elabore uma lista, na qual estejam assinalados os itens seguros e os que ameaçam a 
segurança dos participantes, para ser apresentada à sua equipe e à coordenação do ambiente 
físico na qual suas atividades estão sendo realizadas.

• Elabore sua própria checklist de segurança.

Seguem outros aspectos de segurança que estão diretamente vinculados à sua postura 
profissional durante as atividades: 

• Esteja sempre atento(a) à movimentação dos participantes e das outras pessoas no 
seu ambiente de trabalho, pois há sempre risco de acontecerem acidentes pelo desvio da sua 
atenção para o celular e para conversas com outras pessoas que estejam por perto do local 
onde a prática esteja se realizando.

• Esteja seguro de que todos os participantes estão em posição de escutá-lo(a) e vê-
lo(a).

• Em caso de travessias de ruas e avenidas, faça uma corrente; caso esteja sozinho, seja 
o último da fila. 

-Se possível, fique no meio da rua para sinalizar a passagem das crianças e espere 
sempre que todas elas passem. 
-Nunca deixe crianças para trás. 

• Caso esteja na piscina, conte sempre o número de participantes, antes e depois da 
atividade.

Não permita brincadeiras como subir nos ombros dos colegas, “caldinho”, ou 
qualquer outra que possa colocar qualquer um dos participantes em risco de 
acidente. 

• Reserve na sua agenda um tempo de preparação para a atividade: leve água, materiais, 
lista de chamada, enfim, tudo de que irá precisar, de modo que não precise abandonar os 
participantes para buscar algo que tenha esquecido. 

• Lembre-se sempre de que você é um modelo para as crianças e os adolescentes e suas 
atitudes contam! 
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Os tópicos apresentados sobre a segurança no ambiente de trabalho são lembretes para você 
refletir e tê-los à mão quando estiver organizando as atividades. As práticas de atividades físicas 
e dos esportes em um ambiente seguro são práticas que contribuem para o aprendizado dos 
conteúdos que estão sendo ensinados; por isso, cuide sempre da segurança dos participantes 
e da sua própria segurança.

Trabalhe sempre para que o inesperado não ocorra!

Entretanto, mesmo seguindo as medidas de segurança definidas nos protocolos, os acidentes 
podem ocorrer. Diante dessas situações, o que fazer? 

 

PARA URGÊNCIAS 

Anote e tenha sempre com você os seguintes números dos telefones das equipes de emergências:
192 SAMU
193 Bombeiros
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Os primeiros socorros podem salvar uma vida. Caso você não tenha habilitação, sugerimos 
que faça o curso de socorros urgentes, oferecido pelos batalhões do Corpo de Bombeiros.

 

ATIVIDADE 7

Como atividade final deste módulo, você deverá elaborar um planejamento de atividades para 
um grupo de crianças e adolescentes que já foram diagnosticadas obesas. Elabore as normas de 
segurança a serem observadas pelo grupo de profissionais e alunos. 

Registre, por escrito, sua opinião. Consulte, no cronograma da disciplina, outros 
encaminhamentos solicitados para esta atividade.
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Orientações e recomendações para 
a prática de atividade física por 
crianças e adolescentes 

Concluindo

Nesta unidade, muitas recomendações e orientações foram abordadas. Elas são importantes 
para o planejamento de programas, projetos e intervenções de atividades físicas nos Núcleos 
Ampliados de Saúde da Família e projetos afins, para que assim sejam garantidas abordagens 
que promovam segurança, bem-estar e satisfação para todos os envolvidos, sejam eles 
usuários ou profissionais. 

Esperamos que você tenha aproveitado bem esta parte do módulo e que esteja em condição 
de discutir os atuais desafios que estão estabelecidos no processo de estimular e orientar 
atividades físicas para crianças e adolescentes na promoção da saúde.





Educação Física: 
atenção à saúde 
da criança e do 

adolescente
Considerações Finais 
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Chegamos ao final deste módulo. 

Esperamos que os conhecimentos adquiridos neste módulo ajudem você a realizar 
transformações no contexto da atenção primária nas comunidades onde atua. 

Você teve a oportunidade de compreender as principais responsabilidades do Profissional 
de Educação Física na Saúde da Família. Conheceu dados epidemiológicos do sedentarismo e 
discutiu as orientações e as recomendações de atividades físicas para crianças e adolescentes. 
Esperamos que você tenha refletido sobre aspectos que determinam e condicionam a saúde 
das crianças e dos adolescentes, assim como sobre suas relações com as atividades físicas. 

Esperamos que você tenha adquirido conhecimento e visão crítica suficiente para contribuir 
na solução de problemas cotidianos enfrentados pela sua equipe de trabalho. 

Portanto, acreditamos que você já é capaz de discutir, com propriedade, questões relacionadas 
à Educação Física e sua indispensável contribuição à saúde da criança e do adolescente. 

Lembre-se sempre do nosso desafio: 

Desenvolver estratégias eficazes que proporcionem às crianças e aos adolescentes a formação 
de hábitos saudáveis e capazes de perdurarem por toda a vida. 

Educação Física: atenção à saúde da criança 
e do adolescente

Considerações finais
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